
PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Vymezená hranice navrhované PP Pod Františkovým Dvorem.  

          (katastrální mapa v měřítku 1 : 10000)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2: Vymezená hranice navrhované PP Pod Františkovým Dvorem. 

          (katastrální mapa v měřítku 1 : 6000)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3: Vymezení území podle současného stavu dle výpisu katastru nemovitostí. 

                     Katastrální území: 783081 Klokočov u Vítkova (k.m. v měřítku 1 : 2000) 

 

Číslo 
parcely 
podle 
K� 

BPEJ Druh pozemku podle K� 
Způsob ochrany pozemku podle 

K� 

Číslo listu 
vlastnictví 

 

Výměra 
parcely 

 podle K� 
(m2) 

1931/1 72614 
74844 

orná půda zemědělský půdní fond 2122 5178 
 

1931/2 74844 orná půda zemědělský půdní fond 2098 4549 
 

1937/4 74844 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 10002 440 
 

1937/5 74844 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 2098 6584 
 

1937/6 72614 
74844 

trvalý travní porost zemědělský půdní fond 10002 3906 
 

Celkem 20657 

Vlastníkem parcel č. 1931/1, č.1931/2 a č. 1937/5 je Vítkovská zemědělská s.r.o., IČ 

25367927 se sídlem Klokočov, Zámecký dvůr 61. Vlastníkem parcel č. 1937/6 a           

č. 1937/4 je Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov.  



Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek. 

 

BPEJ 

Charakteristika 
klimatického 

regionu,  
číselný kód 7 

Charakteristika hlavních půdních jednotek 

Sklonitost 

Charakteristika 
skeletovosti a 
hloubky půdy 
číselný kód 4 číselný kód 26 číselný kód 48 

72614 
 

Mírně teplý, 
vlhký, 
průměrná roční 
teplota 
6 – 7°C 

Kambizemě 
modální eubazické 
a mezobazické na 
břidlicích, 
převážně středně 
těžké, až středně 
skeletovité, 
s příznivými 
vláhovými poměry 

Kambizemě 
oglejené, rendziny 
kambické 
oglejené, 
pararendziny 
kambické oglejené 
a pseudogleje 
modální na 
opukách, 
břidlicích, 
permokarbonu 
nebo flyši, středně 
těžké lehčí až 
středně těžké, bez 
skeletu až středně 
skeletovité, se 
sklonem 
k dočasnému, 
převážně jarnímu 
zamokření 

(č.kód 1) 
3 – 7° 
mírný 
sklon, se 
všesměrnou 
expozicí 
 

Středně 
skeletovitá 
s celkovým 
obsahem 
skeletu 25 – 
50 %, 
hloubka půdy 
je hluboká, 
středně 
hluboká 
30 – 60 cm 
 

74844  (č. kód 4) 
7 – 12° 
střední sklon, 
s expozicí na 
jih (jihozápad 
až 
jihovýchod) 
 

(vyhláška 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4: Stav sousedního lesního porostu k 01.01.2000 dle lesního hospodářského 

plánu (lesní porostní mapa v měřítku 1 : 2000). 

 

 
 

 
 

Porosní 
skupina 

Popis por. Skup. Dřevina (zastoupení v %) 
Věk 

+ 10 let 
 

0 stav před 10 lety - holina doporučená dřevina buk (100) 0 

1a 3 části, vyskytují se ojediněle 
borovice, modřín, klen 

smrk (100)  1 

2 5 částí smrk (70), modřín (15), bříza (15) 12 

4 
4a 

4 části, vyskytují se ojediněle 
buk, dub, vrba jíva, osika 

smrk (80), bříza (10), modřín (5), 
jedle (5) 

39 

7 3 části smrk (95), jedle (5) 67 

11 4 části Smrk (85), jedle (5), modřín (5), 
borovice (5) 

105 

101,105 
127,128 

bezlesí   

 

 

 



Příloha č. 5: Předpokládaný výskyt denních motýlů vázaných na mezofilní květnaté 

louky dle metodiky Českého svazu ochránců přírody č. 26 

Seznam druhů denních motýlů, kteří preferují mezofilní květnaté louky: 

Čeleď Druh Živná rostlina 

babočkovití – 
�ymphalidae 

perleťovec velký 
Argynnis aglaja 

různé druhy violek (Viola spp.) 

   perleťovec dvanáctitečný 
Boloria selene 

violky (Viola spp.) 

 hnědásek jitrocelový 
Melitaea athalia 

černýš luční (Melampyrum 

pratense), jitrocel kopinatý 
(Plantago lanceolata), rozrazil 
rezekvítek (Veronika 

chamaedrys) 
 okáč bojínkový 

Melanargia galathea 

trávy - kostřava (Festuca spp.), 
válečka (Brachypodium spp.), 
sveřep (Bromus spp.), medyněk 
(Holcus spp.), ostřice (Carex 

spp.), bojínek (Phleum spp.), 
ovsík (Arrhenantherum spp.) 

 okáč luční 
Maniola jurtina 

 okáč prosíčkový 
Aphantopus hyperantus 

 okáč poháňkový 
Coenonympha pamphilus 

soumračníkovití – 
Hesperiidae 

soumračník jitrocelový 
Carterocephalus palaemon 

traviny – bezkolenec (Molonia 
spp.), třtina křovištní 

(Calamagrostis epigejos), srha 
(Dactylis spp.), bojínek (Phleum 

spp.) 

 soumračník rezavý 
Ochlodes sylvanus 

otakárkovití – 
Papilionidae 

otakárek fenyklový 
Papilio machaon 

miříkovité (Apiaceae) – mrkev 
(Daucus spp.), děhel (Angelica 

spp.), kopr (Anethum spp.) 
běláskovití – 

Pieridae 

bělásek řepkový 
Pieris napi 

brukvovité (Brassicaceae) – 
řeřišnice (Cardamine spp.), 
hulevník (Sisymbrium spp.), 

rukev (Rorippa spp.), česnáček 
lékařský (Alliaria petiolata) 

 bělásek řeřichový 
Anthocharis cardamines 

 žluťásek čičorečkový 
Colias hyale 

bobovité (Fabaceae) – tolice 
(Medicago spp.), jetel (Trifolium 

spp.), štírovník (Lotus spp.), 
vikev (Vicia spp.) 

modráskovití – 
Lycaenidae 

 

modrásek jehlicový 
Polyommatus icarus 

bobovité (Fabaceae) – tolice 
(Medicago spp.), jetel (Trifolium 

spp.) 
 ohniváček celíkový 

Lycaena virgaureae 

šťovík (Rumex spp.) 

 ohniváček černoskvrnný 
Lycaena tityrus 



Seznam druhů denních motýlů, kteří se mohou vyskytovat na mezofilních květnatých 

loukách: 

 

Čeleď Druh Živná rostlina 

Babočkovití – 
�ymphalidae 

 

babočka paví oko 
Inachis io 

kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica), chmel otáčivý (Humulus 

lupulus) 
 babočka kopřivová 

Aglais urticae 

kopřiva dvoudomá              
(Urtica dioica) 

 babočka síťkovaná 
Araschnia levana 

 babočka admirál 
Vanessa atalanta 

kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica), k. žahavka (U. urens) 
 babočka bodláková 

Vanessa cardui 

bodlák (Carduus spp.), pcháč 
(Cirsium spp.) 

 perleťovec kopřivový 
Brenthis ino 

tužebník jilmový (Filipendula 

ulmaria), krvavec toten 
(Sanguisorba officinallis) 

 perleťovec malý 
Issoria lathonia 

violka rolní (Viola arvensis) 

 okáč rosičkový 
Erebia medusa 

trávy, sveřep vzpřímený (Bromus 

erectus), kostřava ovčí (Festuca 

ovina agg.) 
Soumračníkovití – 

Hesperiidae 

 

soumračník jahodníkový 
Pyrgus malvae 

růžovité (Rosaceae) – mochna 
(Potentilla spp.), ostružiník 

(Rubus spp.), jahodník (Fragaria 
spp.) 

 soumračník metlicový 
Thymelicus sylvestris 

medyněk vlnatý (Holcus lanatus), 
m. měkký (H. mollis) 

 soumračník máčkový 
Erynnis tages 

čičory (Coronilla spp.), štírovník 
růžkatý (Lotus corniculatus), š. 

bahenní (L. uliginosus), 
podkovka menší (Hippocrepis 

comosa) 
Běláskovití – 

Pieridae 

 

bělásek zelný 
Pieris brassicae 

brukev zelná (Brassica oleracea), 
lichořeřišnice (Tropaeolum 

majus) 
 
 

bělásek řepový 
Pieris rapae 

řada pěstovaných i volně 
rostoucích druhů z čeledi 

brukvovitých (Brassicaceae), 
především brukev zelná (Brassica 

oleracea), hořčice rolní (Sinapis 

arvensis), česnáček lékařský 
(Alliaria petiolata) 

 



 
 

bělásek rezedkový 
Pontia daplidice 

rýt (Reseda spp.), úhorník 
mnohodílný (Descurania sophia), 

řeřicha (Lepidium spp.) 
 žluťásek čilimníkový 

Colias crocea 

řada pěstovaných i volně 
rostoucích druhů z čeledi 

bobovitých(Fabaceae)- tolice 
(Medicago spp.), jetel (Trifolium 

spp.), štírovník (Lotus spp.), 
čičorka pestrá (Coronilla varia) 

 žluťásek řešetlákový 
Gonepteryx rhamni 

řešetlák počistivý (Rhamnus 

cathartica), krušina olšová 
(Frangula alnus) 

Modráskovití – 
Lycaenidae 

 

modrásek krušinový 
Celastrina argiolus 

chmel otáčivý (Humulus lupulus), 
ostružiníky (Rubus spp.), 

tužebník jilmový (Filipendula 

ulmaria), krušina olšová 
(Frangula alnus), komonice bílá 
(Melilotus alba), tolice vojtěška 

(Medicago sativa) 
 modrásek lesní * 

Cyaniris semiargus 
jetel luční (Trifolium pratense) 

 modrásek bahenní ** 
Maculinea nausithous 

krvavec toten (Sanguisorba 

officinalis) 
 modrásek očkovaný 

Maculinea telejus 

 modrásek bělopásný 
Aricia eumedon 

kakost luční (Geranium 

pratense), méně k. bahenní (G. 

plustre), k. krvavý (G. 

sanguineum) 
 ohniváček černokřídlý 

Lycaena phlaeas 

šťovíky – šťovík menší (Rumex 

acetosella), š. kyselý (R. acetosa) 
 ohniváček modrolemý 

Lycaena hippothoe 

šťovík kyselý (Rumex acetosa) 

 
 
*    zranitelný druh 
**  téměř ohrožený druh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 6: Výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) v zájmové lokalitě   

v červnu 2009. (katastrální mapa v měřítku 1: 2000) 

                                                                                                                                 ↑ S 

 
 

Severní a střední část je vlhčí částí louky a je typem biotopu – vlhká pcháčová 

louka. Jižní, sušší květnatá část je typem biotopu – mezofilní ovsíková louka.    

Dle sdělení Ing. Lelka bylo ve střední části zájmové lokality zaznamenáno asi 20 

kusů prstnatců májových (Dactylorhiza majalis). 

Vhodným ochranným opatřením, zejména kosením, umožníme vhodnější 

podmínky výskytu a rozšíření populace prstnatců.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 7: Zaznamenané druhy lučního společenstva Ing. Lelkem v červnu 2009. 

 

Čeleď Český název Latinský název 

Juncaceae - sítinovité sítina žabí  Juncus bufonius L. 

 sítina klubkatá  Juncus conglomeratus L. 

 sítina tmavá  Juncus atratus Krocker 

 bika ladní Luzula campestris L. 

 bika hajní Luzula luzuloides (Lamk.) 
Dandy et Wilmott 

Poaceae - lipnicovité ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) 
J. Pres let C. Presl 

 medyněk vlnatý Holcus lanatus L. 

 třeslice prostřední Briza media L. 

 tomka vonná Anthoxanthum odoratum L. 

 třtina křovištní Calamagrostis epigejos (L.) 
Roth 

 metlice trstnatá Deschampsia cespitosa (L.) 
P.B. 

Boraginaceae - brutnákovité kostival lékařský   Symphytum officinale L. 

Saxifragaceae - lomikamenovité lomikámen zrnatý Saxifraga granuláty L. 

Scrophulariaceae - krtičníkovité krtičník hlíznatý  Scrophularia nodosa L. 

 rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys L. 

Hypericaceae - třezalkovité třezalka tečkovaná  Hypericum perforatum L. 

 třezalka skvrnitá Hypericum maculatum 

Crantz. 
Geraniaceae - kakostovité kakost luční Geranium pratense L. 

Apiaceae- miříkovité bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. 

Euphorbiaceae - pryšcovité pryšec chvojka  Euphorbia cyparissias L. 

Fabaceae - bobovité vikev chlupatá Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray 

Plantaginaceae - jitrocelovité jitrocel kopinatý Plantago lanceolata L. 

Lamiaceae - hluchavkovité černohlávek obecný  Prunella vulgaris L. 

 máta vodní Mentha aquatica L. 

Rosaceae - růžovité mochna nátržník  Potentilla erecta 

(L.)Räuschel 
 kontryhel obecný Alchemilla vulgaris L. 

Caryophyllaceae- hvozdíkovité kohoutek luční Lychnis flos-cuculi L. 

Primulaceae - prvosenkovité vrbina obecná  Lysimachia vulgaris L. 



Campanulacea - zvonkovité zvonek rozkladitý Campanula patula L. 

Dipsacaceae - štětkovité čertkus luční Succisa pratensis  Moench 

Equisetaceae - přesličkovité přeslička bahenní  Equisetum palustre L. 

 přeslička lesní  Equisetum sylvaticum L. 

Asteraceae - hvězdnicovité chrpa luční Centaurea jacea L. 

 kopretina bílá pravá Leucanthemum  vulgare 

Lamk. subsp. vulgare  
 řebříček bertrám  Achillea ptarmica L. 

 řebříček obecný  Achillea millefolium L. 

 jestřábník 
okoličnatý 

Hieracium umbellatum L. 

 pcháč oset   Cirsium arvense (L.) Scop. 

 pcháč potoční  Cirsium rivulare (Jacq.) 
All. 

 pcháč bahenní  Cirsium palustre (L.) Scop. 

Polygonaceae - rdesnovité šťovík obecný 
(kyselý) 

Rumex acetosa L. 

Ranunculaceae - pryskyřníkovité pryskyřník prudký Ranunculus acris L. 

Rubiaceae - mořenovité svízel bahenní Galium palustre L. 

 svízelka lysá  
(svízel jarní) 

Cruciata glabra (L.) 
Ehrendf. 

Fabaceae - bobovité hrachor lesní  Lathyrus sylvestris L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 8: Zaznamenané druhy lučního společenstva v říjnu 2009. 
 

Čeleď Český název Latinský název 

Juncaceae - sítinovité sítina žabí  Juncus bufonius L. 

 sítina klubkatá  Juncus conglomeratus L. 

 sítina tmavá  Juncus stratus Krocker 

Poaceae - lipnicovité třtina křovištní Calamagrostis epigejos (L.) 
Roth 

 metlice trstnatá Deschampsia cespitosa (L.) 
P.B. 

Boraginaceae - brutnákovité kostival lékařský   Symphytum officinale L. 

Scrophulariaceae - krtičníkovité krtičník hlíznatý  Scrophularia nodosa L. 

 rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys L. 

Hypericaceae - třezalkovité třezalka tečkovaná  Hypericum perforatum L. 

Geraniaceae - kakostovité kakost luční Geranium pratense L. 

Euphorbiaceae - pryšcovité pryšec chvojka  Euphorbia cyparissias L. 

Lamiaceae - hluchavkovité černohlávek obecný  Prunella vulgaris  L. 

 máta vodní Mentha aquatica L. 

Rosaceae - růžovité mochna nátržník  Potentilla erecta 

(L.)Räuschel 
 kontryhel obecný Alchemilla vulgaris L. 

Primulaceae - prvosenkovité vrbina obecná  Lysimachia vulgaris L. 

Equisetaceae - přesličkovité přeslička bahenní  Equisetum palustre L. 

Asteraceae - hvězdnicovité pcháč oset   Cirsium arvense (L.) Scop. 

 řebříček obecný  Achillea millefolium L. 

 řebříček bertrám  Achillea ptarmica L. 

Rubiaceae - mořenovité svízel bahenní Galium palustre L. 

Fabaceae - bobovité hrachor lesní  Lathyrus sylvestris L. 

Polygonaceae - rdesnovité šťovík obecný 
(kyselý) 

Rumex acetosa L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 9: Zaznamenané druhy lučního společenstva v březnu 2010. 

Druhy ve vegetačním vývoji: 

Čeleď Český název Latinský název 

Ranunculaceae - pryskyřníkovité orsej jarní  Ficaria verna Huds.  

 pryskyřník plazivý Ranunculus repens L. 

 blatouch bahenní* Caltha palustris L. 

 sasanka hajní* Anemone nemorosa L. 

Asteraceae - hvězdnicovité pcháč oset   Cirsium arvense (L.) Scop. 

 pcháč potoční Cirsium rivulare (Jacq.)All. 

Juncaceae - sítinovité sítina rozkladitá Juncus effusus L. 

Primulaceae - prvosenkovité prvosenka vyšší Primula elatior (L.) Hill 

Scrophulariaceae - krtičníkovité rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys L. 

Rosaceae - růžovité jahodník Fragaria spp. L. 

 kontryhel obecný Alchemilla vulgaris L. 

 
* hojnější výskyt spíše v přecházejícím lesním porostu 
 
Odumřelé druhy: 

Čeleď Český název Latinský název 

Primulaceae - prvosenkovité vrbina obecná  Lysimachia vulgaris L. 

 vrbina penízkovitá Lysimachia nummularia L. 

Asteraceae - hvězdnicovité chrpa luční Centaurea jacea L. 

 pelyněk černobýl Artemisia vulgaris L. 

 pupava bezlodyžná Carlina acaulis L. 

Polygonaceae - rdesnovité šťovík kadeřavý Rumex crispus L. 

Boraginaceae - brutnákovité kostival lékařský Symphytum officinale L. 

Apiaceae- miříkovité bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. 

Poaceae - lipnicovité bezkolenec modrý Molinia caerulea 

(L.)Moench 
Lamiaceae - hluchavkovité karbinec evropský Lycopus europaeus L. 

Hypericaceae - třezalkovité třezalka tečkovaná  Hypericum perforatum L. 

Rosaceae - růžovité tužebník jilmový Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim. 

Equisetaceae - přesličkovité přeslička bahenní  Equisetum palustre L. 

Cyperaceae - šáchorovité skřípina lesní Scirpus sylvaticus L. 



Stromy a keře: 

Čeleď Český název Latinský název 

Rosaceae - růžovité hloh obecný Crataegus laevigata 

(Poiret) DC. 
 růže šípková Rosa canina L. 

 ostružiník Rubus spp. L. 

 trnka obecná Prunus spinosa L. 

Caprifoliaceae – zimolezovité  kalina obecná Viburnum opulus L. 

Grossulariaceae – meruzalkovité  srstka angrešt   Ribes uva-crispa L. 

Aceraceae - javorovité javor klen Acer pseudoplatanus L. 

Sambucaceae - bezovité bez hroznatý 
(červený)  

Sambucus racemosa L. 

Fagaceae - bukovité buk lesní Fagus sylvatica L. 

Betulaceae - břízovité bříza bělokorá Betula pendula Roth 

Corylaceae - lískovité líska obecná Corylus avellana L. 

Salicaceae - vrbovité vrba ušatá Salix aurita L. 

 vrba jíva Salix caprea L. 

 topol osika Populus tremula L. 

Pinaceae - borovicovité smrk ztepilý Picea abies (L.) Karsten 

 jedle bělokorá Abies alba Mill. 

 
 
 
Poznámka: jména všech taxonů vyšších cévnatých rostlin jsou uvedena podle publikace 
Klíč ke květeně České republiky (KUBÁT 2002) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 10:  Fotodokumentace zájmové lokality. 
 
 

 
Foto č. 1: Pohled na lokalitu od Klokočova přes pastviny  

(foto Ing. Lelek, červen 2009) (bod označuje lokalitu) 
 
 
 

 
Foto č. 2: Pohled na lokalitu z příjezdové polní cesty přes pastviny 

(vlastní foto, říjen 2009) 
 



 

 
Foto č. 3: Pastviny nad lokalitou – pohled z příjezdové polní cesty ke kopci Horka  

(foto Ing. Lelek, červen 2009) 
 
 
 

 
Foto č. 4: Jižní pohled na kopec Horka  

(foto Ing. Lelek, červen 2009) 
 
 
 



 

 
Foto č. 5: Východní pohled na sousedící lesní porost 

(foto Ing. Lelek, červen 2009) 
 
 

 

 
Foto č. 6: Východní pohled od ohrady 

(vlastní foto, březen 2010) 
 
 
 



 
Foto č. 7: Severní pohled k příjezdové polní cestě 

(foto Ing. Lelek, červen 2009) 
 

 
 
 
 

 
Foto č. 8: Severní pohled (vlastní foto, říjen 2009) 

 
 
 



 
 

 
Foto č. 9: Severní okraj lokality – přechod do sousedního lesního porostu  

(foto Ing. Lelek, červen 2009) 
 
 
 
 

 
Foto č. 10: Rozježděná lesní cesta od těžké lesní techniky 

(vlastní foto, březen 2010) 
 



 
 

 
Foto č. 11: Západní okraj lokality – nejnižší místo  

(foto Ing. Lelek, červen 2009) 
 
 
 
 

 

 
Foto č. 12: Pohled ze středu lokality k pastvinám  

(foto Ing. Lelek, červen 2009) 



 

 
Foto č. 13: Sušší květnatá část (foto Ing. Lelek, červen 2009) 

 
 
 
 
 

 
Foto č. 14: Kvetoucí prstnatce májové (Dactylorhiza majalis) v lokalitě  

(foto Ing. Lelek, červen 2009) 
 


