
VKP Pod vlečkou

Základní identifikační údaje lokality
Název: VKP Pod vlečkou
Kategorie ochrany: významný krajinný prvek registrovaný
Registrace: 1991
Biogeografický význam: lokální
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Katastrální území: Modřec
Parcelní čísla: 383/1, 384, 411, 330/1, 330/2, 345, 349/2, 
362/1, 347, 363 (KN)
Celková rozloha: větší
Ošetřovaná plocha: 0,9912 ha + 0,1151 ha

Charakteristika:
Hranice VKP tvoří na jihozápadě plot Poličských strojíren, na 
severu hráz vodní nádrže Pod kopcem 2. Jedná se o údolní nivu 
Jánského potoka, který po celém svém zbylém toku přirozeně 
meandruje. Sledované území je součástí VKP, který je evidován 
od r. 1991 jako významná lokalita s výskytem hodnotných 
mokřadních společenstev (VKP č. 60 Pod vlečkou). V různých 
dokumentech se vyskytuje také pod názvy Pod kopcem nebo Jánský 
potok.

Předmět ochrany:
Předmětem ochrany je zbytek podmáčené pcháčové louky s porosty 
bultovitých ostřic (západní část lokality). Ta postupně 
přechází v svahovou louku se zbytky společenstva suchých 
trávníků (svaz Bromion erecti). V kontaktu s lesním porostem 
přechází ve společenství mezofilních lesních lemů, kde 
dlouhodobým neobhospodařováním lokality vznikly druhově chudé 
porosty s výskytem třtiny křovištní, ostružiníků, nálety trnek.
Pás pod lesem (část C) je suchá stráň s výskytem hořečku 
brvitého.

Ohrožené druhy rostlin:
ostřice latnatá – Carex paniculata 
prstnatec májový – Dactylorhiza majalis
bradáček vejčitý – Listera ovata
upolín nejvyšší – Trollius altissimus
kozlík dvoudomý – Valeriana dioica
hořeček brvitý – Gentianopsis ciliata

Botanika (zdroj: AOPK)
Rozsáhlý průzkum provedla AOPK v roce 2001 v souvislosti 
s návrhem na vyhlášení Přírodní památky v této lokalitě. 
Průzkum je popsán v Plánu péče navržené přírodní památky Pod 
kopcem  2003-2013.



Poslední podrobnější průzkum byl na lokalitě prováděn v roce 
2008. V jarním období (21.5.2008) byly z ochranářsky významných
rostlin na loukách nalezeny bradáček vejčitý (Listera ovata) 
(C4A), starček potoční (C4A), prstnatec májový (Dactylorhiza 
majalis) (C3, §3), upolín nejvyšší (C3, §3) a kozlík dvoudomý 
(Valeriana dioica) (C4A), v období podzimu (23.9.2009) v horní 
suché části stráně hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata) (C3) v
poměrně značném množství.

Prováděná opatření:
Od roku 2003 byla lokalita nepravidelně kosena zejména v části 
s trsy ostřic. V letech 2016–2020 byla celá lokalita pokosena, 
plocha s bultami a rákosem dvakrát. 
Největší část lokality A je kosena v červenci ručně vedenou 
sekačkou.
Červeně šrafovaná plocha B, tj.  pcháčové louky s porosty 
bultovitých ostřic a rákosem (západní část) se kosí dvakrát 
v průběhu vegetace křovinořezem. První seč v měsíci červen 
(před květem rákosu), druhá seč srpen – září.
Pás pod lesem C s výskytem hořečků je pokosen nejpozději do 
konce června křovinořezem, hmota je pro nepřístupnost shrabána 
a uložena na pokraji lesa.
Údržbu prováděla I. ZO ČSOP Polička.

Efekt navrhovaných opatření:  
Pravidelné kosení lokality umožní zachování původních 
společenstev druhů rostlin včetně ohrožených druhů a zamezí 
náletu nežádoucích dřevin. 
Z důvodu špatné přístupnosti lokality a obrovského množství 
travní hmoty z ní, nastává každoročně problém s likvidací 
travní hmoty. S ohledem na to, že velká část ošetřované plochy 
se zdá být bez výskytu ohrožených druhů uvažujeme o omezení 
managmentu pouze na významné plochy.

I. ZO ČSOP Polička
Prosinec 2020


