Inventarizace výskytu šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus Kit. ex Schult.)
na katastrálním území obce Lačnov, okres Vsetín 23. až 30. 3. 2012.
RNDr. Josef Janeček, CSc., Miroslav Dvorský, Milan Orálek, Mgr. Jiří Jurečka

Úvod
Inventarizace šafránu bělokvětého v katastrálním území obce Lačnov byla provedena 26. až 30. 3. 2012 ze dvou
důvodů. Prvním byl požadavek obce, aby měla podklad pro rozhodování především v oblasti stavební a
územního plánu a druhým bylo získání dostatečného množství podkladů pro orgány ochrany přírody pro možné
vyhlášení dalších ochranářských opatření, zejména v intravilánu obce mimo PP Lačnov a PP Sucháčkovy paseky.
Cílem bylo vyhledat další lokality výskytu, zjistit počet kvetoucích rostlin a provést zákres do snímků ortomapy s
vrstvou katastrální mapy s příslušnými komentáři a doporučeními a samostatným zhodnocením.
Obecný přehled
Obec Lačnov se nachází v nejjižnější části okresu Vsetín a již mimo CHKO Beskydy. Lačnovská vrchovina je plochá
vrchovina úpatního typu budovaná flyšovými horninami vsetínských a újezdských vrstev zlínského souvrství
račanské jednotky magurské skupiny příkrovů. Lačnovská vrchovina leží ve V části Luhačovické vrchoviny.
Erozně-denudační reliéf má charakter širokých rozsochových hřbetů kolmých na směr vrstev a vrásových
struktur. V SV části se hřbety napojují na J úpatí Komonecké hornatiny. Ve vrcholových částech se vyskytují
stupňovitě uspořádané zbytky zarovnaných povrchů. Hluboce zařezaná údolí jsou přizpůsobená geologické
struktuře a vytváří široké údolní nivy. Četné jsou sesuvy.
Popis druhu
Šafrán bělokvětý je vytrvalá bylina se zploštěle kulovitou hlízou. Listy s dvěma až čtyřmi čárkovitými listy, které
se objevují se po rozkvětu nebo v době květu v případě, kdy jde o nekvetoucí jedince. Květy jsou jednotlivé nebo
po dvou, korunní trubka je 3–15 cm dlouhá, korunní lístky jsou 4–5krát delší než široké, kopinaté, nahoře tupé,
květy jsou bílé, fialové nebo bledofialově pruhované, čnělka je kratší než tyčinky, kvete od konce března do
poloviny dubna. Plodem je tobolka. Množí se hlízami a semeny.
Statut druhu a jeho rozšíření:
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus ) patří mezi silně ohrožené taxony květeny České republiky dle vyhlášky
395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle
Červeného seznamu ČR je zařazen do kategorie (C1), silně ohrožených druhů (PROCHÁZKA 2001). Do Beskyd
také patří šafrán karpatský neboli šafrán Heuffelův (Crocus heuffelianus), je s jistotou původní ve slovenských
Karpatech, zasahuje přirozeně do Beskyd a oba druhy jsou řazeny ke kriticky ohroženým druhům flóry ČR (C1).
(DERKOVÁ et al. 2011).
Šafrán bělokvětý je rozšířen v Alpách a jejich předhůří, ale také v jiných horských oblastech od Balkánu po
Pyreneje. Jako alpský migrant zasahuje přirozeně do Novohradských hor a na Šumavu, velké populace jsou také
v severních Čechách nebo na východní Moravě. Dle literárních údajů se ojediněle se vyskytuje i v Krušných
horách, v severních Čechách, na Českomoravské vrchovině a u Opavy. Doposud ne zcela vyřešená zůstává otázka
původnosti druhu na našem území. Na Šumavě a v Novohradských horách je v poslední době považován za
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původní (i vzhledem k návaznosti na zcela jistě původní výskyt v Alpách), za původní zde považujeme ale i výskyt
na východní Moravě (Portál Nature).
Z tohoto pohledu je nejdůležitější práce doktora Veselého (VESELÝ 1949), který analyzuje stav a výskyt šafránu
bělokvětého a jako první uvádí, že jde o formu violaceus DERG. Na šafrány v Lačnově a Pozděchově upozornil
poprvé botanik Staněk. A oba se domnívají, že je zde šafrán bělokvětý původní. Šafrán bělokvětý se vyskytoval
hojně, ale jeho počty se rapidně snižovaly kvůli intenzifikaci zemědělské výroby a odvodňování. Díky dr.
Veselému byla šafránu věnována velká pozornost Státní ochrany přírody a první rezervace byly na Valašsku
vyhlášeny v roce 1943 (PP Lačnov a PP Sucháčkovy paseky) a byly pak v roce 1948 znovu „přehlášeny“.
Dr. Veselý také upozorňoval na mimořádný význam a hodnotu tohoto druhu a na nutnost jeho důsledné
ochrany.
V literatuře se často traduje, že byl na jihovýchodní Moravu zavlečen v době napoleonských válek se senem pro
koně, ale pravděpodobnější může být, že sem byl zavlečen spíše při transportu soli se senem pro koně povozníků
tak, jak se domnívají pamětníci z obce Lačnov, kde je v současnosti pravděpodobně nejvyšší výskyt šafránu
bělokvětého v České republice.
Výskyt nejpočetnějších skupin na Moravě:
V oblasti jihovýchodní Moravy se šafrán bělokvětý vyskytuje na sušších stráních, loukách a pastvinách, kde se
střídají listnaté lesíky s opuštěnými pastvinami s ovocnými stromy, v poslední době nevhodně zalesňovanými
smrkem. Nejbohatší populace šafránu bělokvětého v České republice se nachází v okrese Vsetín v intravilánu
obce Lačnov (PP Lačnov, PP Sucháčkovy paseky), dále se na katastru obce nachází několika dosud
nespecifikovaných lokalit na různých zahradách a pozemcích i mimo obec (Vařákovy paseky). Známá je i lokalita
v blízké obci Pozděchov, vedená jako PP Pozděchov.
V okrese Zlín je největší výskyt šafránu bělokvětého v chráněném území PP Smolinka, které se stýká v oblasti
katastru Lačnov a spolu s PP Podskaličí jsou téměř posledními zbytky lokalit šafránu bělokvětého, jež zůstaly
zachovány do dnešní doby.
V okrese Uherské Hradiště je nejvyšší výskyt šafránu bělokvětého na území PP Za Lesem v rámci CHKO Bílé
Karpaty. Tak jako na jiných lokalitách většina dříve známých nalezišť tohoto druhu byla v minulosti zničena
rozoráním luk nebo intenzivní pastvou nebo hnojením minerálními hnojivy či jinými nevhodnými lidskými
zásahy.
Ekologie:
Šafrán bělokvětý roste na loukách a pastvinách, starých sadech, často i zahradách (Lačnov) a polopřirozených a
přirozených stanovištích na půdách hlinitých až jílovitých, slabě kyselých až neutrálních. V Alpách roste až do
nadmořské výšky 1 850 m, u nás v pásmu od 300 do 800 m n. m.
Ohrožení a ochrana:
Jak již bylo uvedeno, šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus ) patří mezi silně ohrožené taxony květeny České
republiky dle vyhlášky 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 114/92 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Dle Červeného seznamu ČR je zařazen do kategorie (C1) kriticky ohrožených druhů
(PROCHÁZKA 2001). Předmět ochrany je nejen samotný druh, ale i jeho přírodní a polopřírodní stanoviště.
Vyplývá z toho, že předmětem ochrany jsou chráněny jeho lokality ze zákona, i když nejsou vyhlášeny zvláště
chráněným územím nebo přírodní památkou!
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Možné způsoby ochrany formou ZCHÚ (zvláště chráněných území):
1. Registrovaný významný krajinný prvek (VKP)
2. Vyhlášení lokality přírodní památkou (PP)
Metoda inventarizace:
Inventarizace lokalit výskytu byla prováděna ve dnech 26.–30. 3. 2012 ve spolupráci s Českým svazem ochránců
přírody Valašské Meziříčí a studenty SZŠ v Novém Jičíně. V intravilánu obce a mimo PP Lačnov a PP Sucháčkovy
paseky se vyhledaly lokality dalšího výskytu a zjistil se počet kvetoucích rostlin. Jednotlivé lokality se pomocí GPS
zaměřily, převedly do SHP souboru a provedl se zákres do snímků ortomapy s vrstvou katastrální mapy pomocí
programu JanMap2 nástroje JANITOR. Počítání zejména u lokalit s řádově tisíci rostlinami bylo provedeno
metodou průměrných čtverců a kvalifikovaným odhadem, u menších lokalit byli kvetoucí jedinci spočítáni.
Sterilní jedinci, kterých bylo na některých lokalitách až 50 %, nebyli do počítání zahrnuti. Identifikace vlastníků a
parcel s výskytem šafránu byla provedena pomocí on-line programu ikatastr. Na lokalitách byla pořízena
příslušná fotodokumentace.
Výsledek inventarizace:
Na základě provedené inventarizace výskytu šafránu bělokvětého na katastrálním území obce Lačnov bylo
zaregistrováno celkem 23 lokalit s celkovým počtem více než 150 tisíc kvetoucích rostlin. Na některých
lokalitách dosahovala četnost výskytu až 450 jedinců na m2 ( č. 1, č. 7, č. 9).
Souhrnná mapa výskytu šafránu bělokvětého v katastru obce Lačnov v roce 2012
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Jejich umístění lze dělit do pěti oblastí.
Nejvýznamnější oblastí výskytu je střed obce za školou a celé východní části intravilánu a oblasti Za Humny
s přírodní památkou PP Lačnov s lokalitami 1–11 a 18.

Výskyt šafránu je pro obec v době květu velkou turistickou atrakcí a díky medializaci tohoto fenoménu se obec
stala celostátně známou. Vzhledem k tomu musí být ostatním lokalitám výskytu věnována mnohem vyšší
pozornost a musí být pomocí platné legislativy mnohem účinněji chráněn a chráněna také jeho stanoviště. Druh
je v katastru obce Lačnov sice zdánlivě hojný, ale v celém území České republiky je jeho výskyt ojedinělý.
Doporučujeme tedy obci postupovat ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje v této otázce mnohem razantněji a
zohlednit tuto skutečnost jak v územním plánu, tak při přípravě dalších stanovišť výskytu šafránu pro účinnější
ochranu. V této části doporučujeme vyhlásit v místech výskytu stavební uzávěru (vyplývá to ostatně ze zákona) a
celou oblast ve spolupráci s občany udržovat ve stejném hospodářském režimu jako doposud. Bylo by vhodné
uvažovat i o nějaké formě podpory těchto aktivit obcí, například úlevou na pozemkové dani. U lokalit č. 7 a 9,
příp. 6 a 11, doporučujeme vyhlášení ochranného statutu až na úrovni PP co nejdříve. U ostatních lokalit jednat
ve spolupráci s obecním zastupitelstvem a KÚ. Oblast č. 10 je de facto přísněji chráněná částečně už dnes
(ochranné pásmo 2 památných stromů a památkově chráněného objektu č. 13).
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U menších skupin šafránů lze případně provést záchranný transfer, který se však u početnějších lokalit provést
nedá.
V rámci intravilánu je i další lokalita výskytu šafránu, a to na horním konci ve svažité zahradě využívané jako
pastvina. Zde bylo dokonce zaznamenáno nezákonné plošné vypalování, a proto je třeba s majitelem jednat a
případně alespoň část lokality vyhlásit jako PP. Pro relativní izolovanost proto doporučuji udržovat dosavadní
režim managementu s tím, že je třeba majiteli vysvětlit, že vypalování trávy v době květu i kdykoliv mimo ni je
porušením zákona o OP a PO.
Další oblastí výskytu na západě katastru jsou Sucháčkovy paseky s PP Sucháčkovy paseky, zde je díky
chráněnému území zajištěn výskyt a ochrana tohoto druhu. V okolí PP na východ se nalézají další tři malé lokality
s několika sty rostlin, zde je současný způsob obhospodařování dostačující pro udržení druhu, ale je třeba zajistit
trvalost tohoto režimu.
Další oblastí výskytu čtyř lokalit je údolí potoka Smolinka, na samém JV okraji katastru s několika sty rostlin. Zde
doporučujeme neměnit způsob obhospodařování pozemků a sledovat výskyt šafránu v době jeho květu,
případně vyhlásit ochranu formou PP u lokality č. 23.
Poslední oblastí výskytu jsou Vařákovy paseky kde se vyskytují 3 menší populace a díky činnosti ČSOP
z Valašského Meziříčí a LČR, s. p., se podařilo dvě menší lokality udržet i přes nepříznivý způsob hospodaření
v minulosti. Díky soustavné dvacetileté péči se zvýšil stav šafránů, který kvůli intenzivní pastvě jalovic téměř
vymizel, z původních 60 jedinců na dnešních 1.200 jedinců.
Vařákovým pasekám a jejich významu bylo v poslední době věnováno mnoho výzkumných aktivit a všechny se
ve svých zprávách shodují, že se jedná o území značně hodnotné s mnoha cennými a zákonem chráněnými
druhy na zbytcích původních porostů a celá lokalita zasluhuje zvláštní statut ochrany (KOUTECKÁ 1999,
JONGEPIEROVÁ 2000, JANEČEK 2008, JANEČEK, ORÁLEK 2011). Je nanejvýše důležité, aby hodnota Vařákových
pasek byla příslušnými orgány státní správy a ochrany přírody znovu posouzena a byl této lokalitě přiznán
mnohem vyšší statut ochrany než doposud. Akutní ale je vyhlášení lokality č. 19 přírodní památkou, protože
intenzivní péče o lokalitu je bezprecedentním důkazem, jak lze přirozeným způsobem péče cennou lokalitu
zachránit před zánikem, což bylo po 15 let financováno Lesy ČR, s. p.
U všech lokalit, které budou vyhlášeny jako přírodní památka (PP), bude stát každoročně vlastníkům poskytovat
příspěvek na kosení.
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Lokalita č. 1, PP Lačnov, parcela č. 404 2068 m2, 35 tisíc rostlin, louka tvoří základ
přírodní památky a zabírá celou plochu parcely, ohraničená ve spodní části plotem a
cedulí se státním znakem. Je také osazena dvěma informačními tabulemi.
Parcelní číslo:

404

Výměra [m2]:

2068

Katastrální území:

Lačnov 678864

Číslo LV:

259

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost/ ochrana formou PP

Vlastnické právo Jméno/název Adresa Podíl
.

, 756 12 1/2
, 756 12 1/2

6

7

Lokalita č. 2, parcela č. 414 186 m2, 500 kvetoucích jedinců,

Parcelní číslo:

414

Výměra [m2]:

2633

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

259

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
8

Jméno/název

Podíl

Adresa

.

, 756 12
, 756 12

1/2
1/2

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

9

10

Lokalita č. 3, kat. čísla 414 a 415, 1247 m2, nad PP Lačnov, 258 m2, 5.500 kvetoucích
jedinců
Parcelní číslo:

414

Výměra [m2]:

2633

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

259

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Podíl

Adresa
.

, 756 12 1/2
, 756 12

1/2

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

72411 2633
žádné jiné zápisy
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Parcelní číslo:

415

Výměra [m2]:

378

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

259

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Podíl

Adresa
.

, 756 12 1/2
, 756 12

1/2

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

72411

378
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Lokalita č. 4, parcely 405, za školou a PP Lačnov na SZZ, 21 m2, 400 jedinců, lokalita se
nachází pod cestou na travnatém břehu, zobrazení ortomapy není v souladu
s katastrální mapou
Parcelní číslo:

405

Výměra [m2]:

3701

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

280

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

orná půda

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Podíl

Adresa
.

, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond
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Lokalita č. 5, sady a louky na několika parc. číslech v oblasti Za Humny, u rodinného
domku, sedm parcelních čísel, 4 vlastníků, parcelní číslo 410/1, 410/2, 428, 429, 430,
431, 432/1, lokalita má 2.437m2, 15.000 jedinců

Parcela č.

410/1
410/2
428
429
430
431
432/1

Vlastník

, 756 121/2
, 756 121/2
, 756 12
, 756 12
, 756 12
,
, 253 01
, 756 12
, 756 12
, 756 12
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Podíl
1/2
1/2
1/2
1/2

Lokalita č. 6, parcelní číslo 438, zbytky původního sadu v oblasti Za humny, 222 m2,
1.000 exemplářů
Informace o parcele
Parcelní číslo:

438

Výměra [m2]:

1157

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

28

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Zobrazení v grafickém prohlížeči
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa
, 756 12
, 756 12

Podíl
1/2
1/2

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond
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16

Lokalita č. 7, zahrada u domu č.p.
u pana
, parcela č, 76/2 a částečně
zasahuje na parcelu č. st. 384, 1431 m2, 13.500 kvetoucích jedinců, louka v sadu 3x
ročně kosena, až 450 rostlin/m2, pozitivní vliv včelstev?
Parcelní číslo:

76/2

Výměra [m2]:

1758

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

366

Typ parcely:

Parcela zjednodušené evidence

Zdroj parcely ZE:

Pozemkový katastr

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Podíl

Adresa
, 253 01

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

72411 1758

.

17

18

19

Lokalita č. 8, parcela č. 440, 140 m2 v části Za humny, ovčí pastvina a zbytky sadu, 250
kvetoucích rostlin, v zastínění ořešáku, původně i v širším okruhu
Parcelní číslo:

440

Výměra [m2]:

1205

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

461

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa

Podíl

, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ Výměra
72411 1205

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
20

21

Lokalita č. 9, parcela č. 450 , 451 malá část, 458/2 , bývalý sad a louka v oblasti Za
humny, 1100 m2, vlastníky jsou
(482) a
(450 a 451),
13.500 kvetoucích exemplářů, až 450 rostlin na 1 m2, jedna z nejbohatších lokalit
Parcelní číslo:

450

Výměra [m2]:

374

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

558

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa

Pod
íl

, 756 12
, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ 72411

Výměra 374

22

Informace o parcele
Parcelní číslo: 451
Výměra [m2]:

2082

Katastrální
území:

Lačnov 678864

Číslo LV:

558

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení
výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh
pozemku:

orná půda

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Podíl

Adresa

, 756 12
, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

72411 2082

23

Parcelní číslo:

458/2

Výměra [m2]:

1203

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

525

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zahrada

Zobrazení v grafickém prohlížeči
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa
.

Podíl

, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ Výměra
72411 1203

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

24

25

Lokalita č. 10, parcelní číslo č. 86/1, zahrada na svahu pod obytnými budovami a
usedlostí
, 941 m2, 2.000 kvetoucích exemplářů
Parcelní číslo:

86/1

Výměra [m2]:

1993

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

280

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa
.

Podíl

, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond, Na pozemku jsou 2 památné stromy s ochranným pásmem ze zákona
Značná část šafránů roste v jejich ochranném pásmu. Na pozemku je i kulturní památka – dřevěnice č. 14.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

26

27

Lokalita č. 11, parcelní č. 77/1, zahrada na svahu pod usedlostí, 873 m2, 10.500
kvetoucích exemplářů
Parcelní číslo:

77/1

Výměra [m2]:

2030

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

73

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa

Podíl

, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

28

29

30

Lokalita č. 12 parcela č. 3194, Peléšky, pod PP Sucháčkovy paseky, mokřadní louka
celkem 7 vlastníků, 750 m2, 500 kvetoucích rostlin
Parcelní číslo:

3194

Výměra [m2]:

1859

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

298

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Podíl

Adresa
, Púchov, Slovensko
, 767 01
,

, 768 24

32/144
32/432
32/432

, 767 01

32/432

, 916 12 Lubina, Dedinka, Slovensko 28/144
, 916 12 Lubina, Dedinka, Slovensko 28/144
, 916 12 Lubina, Miškech, Slovensko 24/144

31

Lokalita č. 13, parcela č. 3186 malá část a není zapsána v katastru, 3187, 3188, PP
Sucháčkovy paseky, suchá louka a pastvina, mírně vlhká až podmáčená v dolní části ,
3253 m2, 13.000 kvetoucích rostlin, na lokalitě došlo k v minulosti k nezákonnému
jednání a počet rostlin se výrazně snížil oproti roku 1990, kdy bylo 30. tisíc rostlin
Parcelní číslo:

3187

Výměra [m2]:

1489

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

27

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Podíl

Adresa
, 756 12
, 756 12

1/4
3/4

BPEJ Výměra
72411 1489

32

Parcelní číslo:

3188

Výměra [m2]:

2561

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

525

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa

Podíl

, 756 12

.

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

72411 2561

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

33

34

Lokalita č. 14, parcela č. 3190, na východ od PP Sucháčkovy paseky, senokosně
využívaná louka, 15 m2, 100 kvetoucích rostlin
Parcelní číslo:

3190

Výměra [m2]:

3428

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

286

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

orná půda

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa

Podíl

, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

72411

3428

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

35

Lokalita č. 15, parcela č. 3186, na východ od PP Sucháčkovy paseky, louka, 10 m2, 250
kvetoucích rostlin, senokosné využívání je dostačující
Informace o parcele
Parcelní číslo:

3186

Výměra [m2]:

2759

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

461

Typ parcely:

Parcela zjednodušené evidence

Zdroj parcely ZE:

Pozemkový katastr

Zobrazení k.ú. v mapě (nelze provést přesnou lokalizaci objektu)

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa

Podíl

, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

72411

2759

36

37

Lokalita č. 16, parcela č. 3192/1, zahrada východně od domu Sucháčkových, dnes
louka, 20 m2, 140 kvetoucích exemplářů
Parcelní číslo:

3192/1

Výměra [m2]:

2206

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

298

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-16

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

orná půda

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Podíl

Adresa
, Púchov, Slovensko
, 767 01
, 768 24

32/144
32/432
32/432

, 767 01

32/432

, 916 12 Lubina, Dedinka, Slovensko 28/144
, 916 12 Lubina, Dedinka, Slovensko 28/144
, 916 12 Lubina, Miškech, Slovensko 24/144

38

Lokalita č. 17 , parcela č. 196/1, Lačnov, horní konec, svahová pastvina mezi domy,
lokalita ve spodní části, při průzkumu bylo zdokumentováno plošné vypalování na této
lokalitě, 400 m2, 3.000 kvetoucích rostlin
Parcelní číslo:

196/1

Výměra [m2]:

2332

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

58

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-12

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Podíl

Adresa
, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

72441

2332

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

39

40

41

Lokalita č. 18 , parcela č. 394/3, sad, pás 15 m louka, 800 kvetoucích rostlin
Parcelní číslo:

394/3

Výměra [m2]:

1331

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

22

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-12

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

orná půda

Zobrazení v grafickém prohlížeči
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa

Podíl

, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

72441

1331

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

42

Lokalita č. 19 (parcela č. 3408 podle zjednodušené evidence), 19A (parcela č. 1132
podle zjednodušené evidence) a 19B (parcela č. 1108 podle zjednodušené evidence),
Vařákovy paseky, senokosně využívaná louka, lokalita 19 je v těsném sousedství lesa,
80 m2, 1090 kvetoucích rostlin, lokalita 19A je více na sušší ploše, a 19B na okraji
cesty, 116 m2, 134 kvetoucích rostlin.

Lokalita č. 19b
Parcelní číslo:

3408

Výměra [m2]:

5449

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

10001

Typ parcely:

Parcela zjednodušené evidence

Zdroj parcely ZE:

Pozemkový katastr

Zobrazení k.ú. v mapě (nelze provést přesnou lokalizaci objektu)

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název
Obec Lačnov

Adresa

Podíl

Lačnov 158, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

43

Lokalita č. 19b
Parcelní číslo:

1132

Výměra [m2]:

8661

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

150

Typ parcely:

Parcela zjednodušené evidence

Zdroj parcely ZE:

Pozemkový katastr

Zobrazení k.ú. v mapě (nelze provést přesnou lokalizaci objektu)

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa

Podíl

, 756 11 1/2
, 756 11 1/2

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
BPEJ Výměra 83444 8661

Lokalita č. 19b
Parcelní číslo:

1108

Výměra [m2]:

680

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

10001

44

Typ parcely:

Parcela zjednodušené evidence

Zdroj parcely ZE:

Pozemkový katastr

Zobrazení k.ú. v mapě (nelze provést přesnou lokalizaci objektu)

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa

Podíl

Obec Lačnov Lačnov 158, 756 12

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
BPEJ Výměra 83444 680

45

46

Lokalita č. 20 nad potůčkem a č. 21, obě parcela č. 553/7, údolí potoka Smolinka,
senokosně využívaná pastvina a louka, lokalita č. 20 má 125 m2 a 370 kvetoucích
rostlin, lokalita č. 21 má 25 m2 a 380 kvetoucích rostlin
Parcelní číslo:

553/7

Výměra [m2]:

41127

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

29

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-11

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Adresa
, 756 12
, 756 12

Podíl
1/3
2/3

47

48

Lokalita č. 22 parcela č. 516, pastvina pod břehem, údolí potoka Smolinka, 30 m2, 210
kvetoucích rostlin
Informace o parcele
Parcelní číslo:

516

Výměra [m2]:

2374

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

455

Typ parcely:

Parcela zjednodušené evidence

Zdroj parcely ZE:

Pozemkový katastr

Zobrazení k.ú. v mapě (nelze provést přesnou lokalizaci objektu)

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Podíl

Adresa
, 664 34 1/2

.

,
, 682 01

1/2

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

75800

2374

49

Lokalita č. 23, parcela č. 519/3, vedena jako lesní pozemek v katastru nemovitostí,
lokalitou je ale pastvina na J straně pozemku
Informace o parcele
Parcelní číslo:

519/3

Výměra [m2]:

11599

Katastrální území: Lačnov 678864
Číslo LV:

110

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

STEP2880,V.S.XVI-19-15

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

lesní pozemek

Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Jméno/název

Podíl

Adresa

, 664 34 1/4

.

,
, 682 01
.

, 756 12

1/4

1/2

Způsob ochrany nemovitosti
Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa
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