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I. Základní identifikační a popisné údaje

Kód lokality: NAV_CZ0527003

Název lokality: Mokré

Rozloha lokality (ha): 70,3

Navrhované kategorie ZCHÚ: PP

Charakteristika lokality: Hlavní plochy navrhované EVL – lužní les Mochov a Lhotecká 
bažantnice jsou listnaté lužní lesy s dubem letním (Quercus robur) a jasanem (Fraxinus 
excelsior). Přimíšen je javor babyka (Acer campestre) a střemcha obecná (Prunus padus). 
Tyto lesy jsou vzájemně propojeny několika stromovými alejemi se starými duby a lípami.

II. Navrhované předměty ochrany

Druhy

Kód předmětu ochrany: 1084 (prioritní)

Název předmětu ochrany: páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Údaje o populaci předmětu ochrany:

Populace Min Max Jednotka Kategorie Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové 
hodnocení

stálá P 2 % ≥ p > 0 % B C B

III. Souhrnné zdůvodnění návrhu

Lokalita Mokré byla vyhodnocena jako jedna z nejvýznamnějších a nejperspektivnějších 
lokalit páchníka hnědého v Královéhradeckém kraji. V navrženém území se v současné době 
vyskytuje silná populace páchníka hnědého. Předmětné území zároveň umožňuje 
dlouhodobou existenci druhu na lokalitě, vzhledem k rozloze území, propojení ploch alejemi 
možnosti do budoucna vhodně ovlivňovat věkovou strukturu dřevin. Výhodou lokality je, že 
druh byl zjištěn na více místech a ve značném počtu stromů. Výskyt tedy není omezen na 
několik málo vhodných stromů, po jejichž zániku populace na lokalitě zanikne. 
Z dlouhodobého hlediska budou pravděpodobně průběžně existovat vhodné podmínky pro 
výskyt dostatečně silné populace páchníka.

Lokalita Mokré je navrhována jako náhradní lokalita za EVL CZ0523272 Chlumec - Karlova 
Koruna, kde je stav cílového druhu neuspokojivý a na hranici existence.

Písemné připomínky k návrhu evropsky významné lokality může dotčená obec a 
veřejnost uplatnit do 30 dnů od vyvěšení návrhu na úřední desce, a to u Správy CHKO 
Orlické hory a KS Hradec Králové, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
nebo do datové schránky.

Návrh zpracovala AOPK ČR, 2014
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