
VKP Suchopýrek

Základní identifikační údaje lokality
Název: Suchopýrek
Kategorie ochrany: významný krajinný prvek registrovaný
Registrace: 
Biogeografický význam: lokální
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Katastrální území: Korouhev
Parcelní čísla: 715/3 (KN)
Celková rozloha: 2,0395 ha 
Ošetřovaná plocha: 0,3607 ha 
Mapový list: 1: 2880 XX-20-13, XX-20-9; 1 : 10 000 14-33-18

Charakteristika:
Jedná se o mokřadní louky mezi Trhonicemi a prameništěm přítoku
Korouhevského potoka s výskytem vzácných rostlin. Plocha náleží
do CHKO Žďárské vrchy.

Předmět ochrany:
Předmětem ochrany jsou luční společenstva mokřadních druhů 
rostlin. Na území s vysoko položenou hladinou podzemní vody je 
silně zpomalená humifikace, dochází k rašelinění a vzniká 
členitý mikroreliéf, ve kterém se střídají vyvýšené kopečky se 
zatopenými sníženinami. Luční společenstva jsou ohrožena nálety
olše lepkavé a nepřiměřeným rozšiřováním keřových vrb.

Ohrožené druhy rostlin:
rosnatka okrouhlolistá – Drosera rotundifolia
suchopýr úzkolistý – Eriophorum angustifolium
suchopýr širolistý – Eriophorum latifolium
prstnatec májový – Dactylorhiza majalis

Botanika (zdroj: Faltys, 1981)
Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Angelica silvestris, Anthoxanthum 
odoratum, Briza media, Caltha palustris procubens, Cardamine amara, Carex 
davalliana, C. flacca, C. nigra, C. pallescens, C. panicea, C. pulicaris, 
C. rostrata, C. Sylvatica, Chaerophylum hirsutum, Cirsium rivulare, Crepis 
paludosa, Dactylorhiza majalis, Drosera rotundifolia, Dryopteris 
carthusiana, Epilobium balustre, Epipactis palustris, Equisetum palustre, 
E. arvense, E. fluviatile, E. sylvaticum, Eriophorum angustifolium, 
Eriophorum latifolium, Festuca ovina, R. tenuifolia, Filipendula denudata, 
Calium pumilum, Geum rivale, Holcus mollis, Hypericum maculatum, Lathyrus 
pratensis, Leontodon hastilis, Linum Catharticum, Listera ovata, Lilium 
multiflorum, Luzula multiflora, L. pilosa, Lychnis flos, Moehringia 
trinervia, Myosotis nemorosa…

Prováděná opatření:
Pravidelné kosení lokality 1x ročně v červenci kosou nebo 
křovinořezem. Hmota je shrabána, z lokality vynesena a odvezena
mimo lokalitu. Průběžně je prováděna likvidace náletů a 



výmladků olší a vrb. Údržbu provádí I. ZO ČSOP Polička od 90. 
let. 

Efekt navrhovaných opatření:  
Pravidelné kosení lokality a redukce náletu umožní zachování 
společenstva mokřadních druhů rostlin včetně ohrožených druhů a
zamezí náletu nežádoucích dřevin. 

I. ZO ČSOP Polička
Březen 2020


