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Příloha č. 3 MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚCHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ 
 

Spojovacím znakem Bojkovska je území CHKO Bílé Karpaty, které se rozprostírá na významné 

ploše území MAS, a tím limitují a současně předurčují rozvojové možnosti území. 

 

Přírodní památky 

 

PP Grůň 

Travnatý svah a starý ovocný sad asi 1,5 km severozápadně od kóty Malý Lopeník 

(881 m n. m.). Mezofilní a mokřadní luční společenstvo s výskytem ohrožených rostlinných 

druhů. 

Katastrální území: Lopeník 

Výměra: 3,48 ha 

Nadm. výška: 560-600 m 

Vyhlášeno: 1982 

Využití - V minulosti byla plocha rezervace využívána jako jednosečná až dvousečná louka 

a extenzivní ovocný sad, občas se zde i páslo. V současné době je pravidelně kosena 

a extenzivně přepásána. 

 

PP Chmelinec 

Mokřad v údolním dně potoka Drietomica na severovýchodním okraji Vyškovce. Druhově 

bohaté mokřadní louky, lokalita ohrožených druhů rostlin. 

Katastrální území: Vyškovec 

Výměra: 2,66 ha 

Nadmořská výška: 430 - 450 m 

Vyhlášeno: 1982 

Využití - Dříve jednosečné louky byly v druhé polovině roku extenzivně paseny. Nyní je 

lokalita částečně kosena vlastníkem, okraje jsou vypásány. Sušší partie rezervace jsou místy 

eutrofizovány a druhově ochuzeny, vlastní mokřad je kosen. 
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PP Lom Rasová 

Bývalý pískovcový lom s jezírkem asi 2,5 km jihovýchodně od Komně. Původním motivem 

ochrany byl bohatý výskyt obojživelníků, který však byl potlačen výsadbou ryb v jezírku. 

V současné době probíhá v lokalitě ukázková vegetační sukcese. 

Katastrální území: Komňa 

Výměra: 4,41 ha 

Nadmořská výška: 540 - 570 m 

Vyhlášeno: 1982 

Využití -  Opuštěný pískovcový lom je ponechán samovolné sukcesi. V roce 1989 a 1997 byl 

odstraněn nálet nepůvodních dřevin, především smrku ztepilého, a částečně eliminována 

bříza bělokorá. Tyto zásahy budou pokračovat i v dalších letech. 

 

PP Pod Hribovňou 

Komplex přepásaných luk asi 0,4 km východoseverovýchodně od kóty Hribovňa 

(650 m n. m.). Krajinářsky hodnotné území s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin. 

Katastrální území.: Vyškovec 

Výměra: 7,05 ha 

Nadmořská výška: 550 - 640 m 

Vyhlášeno: 1982 

 

PP Rubaniska (Mravenčí louka) 

Úzký pás luk a křovin na pravém údolním svahu Krátkovského potoka za samotou východně 

od Krátkých, asi 2 km západně od Starého Hrozenkova. Komplex luk a pastvin s rozptýlenou 

zelení, na nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin. 

Katastrální území: Vápenice 

Výměra: 16,48 ha 

Nadmořská výška: 460 - 515 m 

Vyhlášeno: 1982 

Využití - Porosty rezervace byly historicky využívány jako jednosečné louky. O jejich tehdejší 

floristické skladbě svědčí záznamy S. Staňka z 20. až 40. let, ovšem do současnosti se asi 

třetina druhů změnila, což vypovídá o značném posunu celého ekosystému. Příkřejší svahy 

zůstaly v posledních dvaceti letech ležet ladem, v letech 1988-91 byla východní část území 

vyčištěna od náletu dřevin a pokosena. Většina mokřadních stanovišť zarostla hustým 

porostem tužebníku jilmového, místy dokonce ruderálními druhy. V místech pravidelného 

kosení v posledních letech se stav porostů postupně zlepšuje. Na jedné z louček vzniklo 
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v polovině osmdesátých let myslivecké políčko, které bylo od roku 1988 ponecháno 

samovolné sukcesi. Změny v druhovém složení jsou každoročně zapisovány, v současné době 

je porost již plně zapojený, místy v něm plošně roste vřes obecný, v roce 1997 se objevilo 

i několik prstnatců bezových. 

 

PP U zvonice 

Svah orientovaný severně, s pastvinami, v údolí na rozsoše Kobylec (845 m n. m.), asi 1,5 km 

severovýchodně od vrchu Malý Lopeník (881 m n. m.). Jedna z nejlépe zachovaných pastvin 

s výskytem ohrožených druhů rostlin. 

Katastrální území: Lopeník 

Výměra: 1,01 ha 

Nadmořská výška: 630-670 m 

Vyhlášeno: 1982 

Využití - Chráněné území bylo původně součástí rozsáhlých jednosečných luk s extenzivní 

pastvou dobytka. V 70. letech bylo okolí rozoráno, takže se nyní jedná o nejlépe zachovalý 

fragment těchto společenstev v oblasti Lopeníku. V současné době je rezervace pravidelně 

kosena. 

 

PP V krátkých 

Svažité louky v okolí dvou rybníčků a na svahu v údolí Hrnčarova potoka v obci Vápenice. 

Bohatý výskyt ohrožených druhů rostlin a obojživelníků. 

Katastrální úřad: Vápenice 

Výměra: 6,32 ha 

Nadmořská výška: 520-550 m 

Vyhlášeno: 1982 

Využití - Území rezervace bylo původně využíváno jako jednokosná louka, na níž se později 

extenzivně páslo, část byla osázena ovocnými dřevinami. Jednotlivé části však byly od 60. let 

přihnojovány, některé dílčí plochy byly i rozorány. V současné době je celé území koseno. 

Dvě vodní plochy, jenž měly být hospodářsky využívány, mají nyní minimální stav vody. 

 

Přírodní rezervace 
 

PR Hutě 

Členité území na svahovinách severozápadního svahu Vlčího vrchu (632 m n. m.), na levém 

údolním svahu Žítkovského potoka, 2,5 km severovýchodně od obce Žítková. Zachovalá 

mozaika luk, pastvin, lesíků a pramenišť s vysokou diverzitou teplomilných i podhorských 
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rostlinných společenstev v oblasti moravských Kopanic. Lokalita řady ohrožených druhů 

živočichů a rostlin, mnohé z nich zde mají poslední současný výskyt ve střední části CHKO. 

Katastální území: Žitková 

Výměra: 20,96 ha 

Nadmořská výška: 450 - 535 m 

Vyhlášeno: 1982 

 

PR Pod Žitkovským vrchem 

Bývalé pastviny s rozptýlenými lesíky na severovýchodním svahu Žitkovského vrchu (669 m 

n. m.), 0,5 km severně od Žítkové. Krajinářsky velmi hodnotný rozsáhlý komplex luk a pastvin 

s rozptýlenou zelení, ve kterém se střídají sušší stanoviště, mokřady i stromová zeleň. 

Katastrální území: Žítková 

Výměra: 16,58 ha 

Nadmořská výška: 480-620 m 

Vyhlášeno: 1982 

PR Ve Vlčí 

Pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu pramenné mísy na hlavním hřbetu 

Lopenické hornatiny, 0,8 km severovýchodně od kóty Kykula (746 m n. m.). Zachovalá 

travinobylinná společenstva s výskytem ohrožených druhů rostlin. 

Katastrální území: Vyškovec 

Výměra: 22,26 ha 

Nadmořská výška: 580-720 m 

Vyhlášeno: 1982 

 

Památné stromy 
 

Na území se nachází nejen stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny za památné prohlášeny, ale i řada dalších významných dřevin, 

které pro jejich stáří, mohutnosti či historické souvislosti jsou uváděny za památné. Na území 

MAS byly jako památné stromy vyhlášeny: 

Bojkovský dub nad kostelem 

Mohutný dub letní (Quercus robur) o výšce 20 m a obvodu kmene 475 cm najdeme ve svahu 

nad městem a podle tradice se jedná o pamětníka vpádu Turků a Kumánů do naší země na 

přelomu 17. a 18. století. Nedaleko něj stojí kostel sv. Vavřince, který byl postaven za 

hraběte Gabriela Serenyiho a jeho manželky Elišky roku 1656 ve stylu pozdní renesance. 
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Buk nad Bzovou 

Buk lesní (Fagussylvatica) o výšce 27 m a obvodu kmene 445 cm roste nedaleko cesty ze 

Bzové do Starého Hrozenkova. Bzová, připomínaná poprvé na konci 14. století a odvozující 

své jméno od míst porostlých bezem, měla ve své původní obecní pečeti tři stromy na 

kopcích. 

Lípa v Ohrádce 

Lípa malolistá (Tiliacordata) o obvodu kmene 425 cm a výšce 14 m roste nad nivou potoka 

Kolelače nedaleko místní kořenové čistírny. Ta je součástí řady ekologických projektů trvale 

udržitelného rozvoje, které ve spolupráci s obcí a řadou dalších institucí realizuje ZO ČSOP 

Veronica. 

Lípa u Kolelače 

U silnice směrem na Slavičín u potoka Kolelače roste lípa malolistá (Tiliacordata) o obvodu 

kmene 410 cm a výšce 20 m. 

Janův buk a Františkův břek 

U samoty nedaleko vrcholu Příslop rostou památné stromy, pojmenované po dvou bratrech, 

předcích současných majitelů této krásné usedlosti. Buk lesní 

(Fagussylvatica) o obvodu kmene 570 cm a výšce 27 m nese jméno Janův buk, po druhém 

z bratrů, Františkovi, dostal jméno jeřáb břek (Sorbustorminalis) 

o obvodu kmene 360 cm a výšce 18 m. 

Klen ve Vlčí 

Mohutný javor klen (Acer pseudoplatanus) o obvodu kmene 570 cm a výšce 25 m roste 

v remízku v prudším svahu nedaleko malé, nyní citlivě původními postupy spravované 

samoty. Dříve se okolo rozprostíraly pastviny, které postupně po ukončení tradičního 

hospodaření zarostly nebo byly i úmyslně zalesněny. 

Lípa u Šamáků 

Lípa velkolistá (Tiliaplatyphyllos) o obvodu kmene 502 cm a výšce 27 m roste na okraji obce 

Vyškovec u jedné ze samot. 

Mandincova lípa 

Lípa velkolistá (Tiliaplatyphyllos) o obvodu kmene 510 cm a výšce 24 m roste u samoty č. p. 

15. Mezi lidmi se tradovalo, že lípy vyzařují pozitivní energii, proto je často sázeli nedaleko 

svých obydlí a poté na lavičkách pod nimi rádi odpočívali. 

 

 


