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2. ÚVOD 
 

Cílem pracovní konference bylo upozornit na dva fenomény, významně se podílející na 
aktivní péči o kulturní krajinu Evropy, představit několik zajímavých projektů, realizovaných v 
poslední době (nejen) pozemkovými spolky a otevřít diskusi, která se nevyhýbala ani 
negativním stránkám těchto aktivit. 
 
Dopolední blok byl věnován problematice pastvy jakožto nástroje péče o cenné přírodní 
lokality. Bylo prezentováno několik projektů, jako je pastva s cílem udržení vzácných druhů 
hmyzu či pastva v lese, mluvilo se však i o odvrácené straně pastvy, tedy o rizicích pastvy pro 
cenná přírodní společenstva a o limitech pastvy jako managementového nástroje. Zazněly 
informace o nezbytné byrokracii, která s pastvou přírodních lokalit souvisí. S příspěvkem 
vystoupili též kolegové z norské nevládní organizace Naturvernforbundet i Buskerud. 
 
Odpolední blok byl zaměřen na udržení vody v krajině, respektive management mokřadních 
biotopů. Prezentovány byly výsledky hydrogeologické studie lučních rašelinišť na Jihlavsku, 
realizované Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka ve spolupráci s 
Pozemkovým spolkem Gallinago, opět několik konkrétních realizovaných projektů 
(revitalizace rašelinišť v Krušných horách, využití koridorů vysokého napětí pro obnovu 
cenných biotopů) a také jeden příklad nepříliš podařené revitalizace s možnostmi řešení tím 
vzniklých problémů. 
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3. PŘÍSPĚVKY – PASTVA 
 

3.1. Pastva – prostředek pro udržení biodiverzity 
Tanaquil Enzensberger (Naturvernforbundet) 

 

Příspěvek Tanaquil Enzensberger vychází ze zkušeností získaných v rámci realizace celé řady 

projektů a zpracovaných plánů údržby luk a pastvin. Týká se polopřirozených trávníků 

(seminatural grassland), které mají velmi dlouhou historii. První trávy se na Zemi objevily 

před 60 miliony let. Před 3 miliony let se staly dominantním typem vegetace a vyvíjely se 

průběžně se zvířaty, která je konzumovala. Před 7 - 8 tisíci let se vedle divokých býložravců 

začaly v Evropě pást i první zdomácnělá zvířata. To je doba, kdy se z přirozených travnatých 

ploch staly právě polopřirozené trávníky, tzn., že tento přírodní systém je starý přes 3 

miliony let. Před 2700 lety se v Evropě začala užívat kosa. V té době bylo zahájeno severně 

od Středomoří - tam, kde je větší zima - sklízení trávy na zimu. Přibližně před 200 lety nastalo 

období zprůmyslňování zemědělství včetně péče o travnaté plochy. V posledních 50 - 80 

letech se k údržbě používá těžká technika a je zřejmé, jak se tím travnaté plochy ničí.  

Polopřirozené trávníky lze charakterizovat jako travnaté plochy, kde nejsou používané žádné 

postřiky, nedochází k obdělávání půdy, hnojení, melioraci a k importu rostlinného materiálu. 

Poměr mezi počtem druhů na neupravované travnaté ploše a upravované travnaté ploše na 

konkrétním uvedeném příkladu z Norska je 65 : 10. První plocha nebyla nikdy zoraná a 

hnojená, jsou zde pouze přirozené druhy rostlin. Druhá plocha se nachází asi 150 metrů od 

první, asi před 20 lety byla obdělávaná, zoraná, osetá, hnojená. Otázka zní, jak dlouho trvá, 

než se obdělaná a zúrodněná louka vrátí do původního stavu. Odpověď na tuto otázku 

neznáme, možná se do původního stavu nevrátí nikdy.  

Pro polopřirozené trávníky je typické, že se zde nachází malé množství stromů a keřů, větve 

stromů vyrůstají vysoko na kmeni, kam nedosahuje okus zvířat. Na celou plochu tak dopadá 

sluneční svit.  

Další charakteristikou polopřirozených trávníků jsou přirozené vodní toky. Na zúrodněných 

travnatých plochách se člověk snaží kontrolovat dostupnost vody, kdežto na přirozených 

nebo polopřirozených plochách o té dostupnosti rozhoduje příroda, tím pádem je tam určitý 

gradient od velmi vlhkých míst až po suchá místa a tento přechod napomáhá udržet 

biodiverzitu.  

Některé druhy rostlin žijí pouze na nezúrodněných travnatých plochách, na místech, kde se 

posledních deset tisíc let neustále pase. Nevyskytovaly by se tam, kdyby došlo k přerušení 

pastvy. Specialitou jsou v tomto ohledu „luční“ houby. Tyto druhy hub lze použít jako 

identifikátor dlouhověkosti lokality, protože rostou pouze na místech, kde se dříve pásli 

divocí býložravci a poté je nahradili býložravci domestikovaní. 
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Na druhy obývající polopřirozené travnaté plochy je vázána řada druhů živočichů – hmyz, 

pavouci, ptáci, plazi a savci. V Norsku je 40 % až 50 % všech druhů z Červeného seznamu 

závislých na polopřirozených trávnících.  

Chceme-li zahájit obnovu travnaté plochy, je potřeba nejprve vytvořit plán. Musí být 

stanoveno, kolik tam bude zvířat, jak dlouho se bude pást, jaké druhy (krávy, ovce, kozy, 

koně, příp. lamy, husy, prasata, sobi, osli). Je žádoucí vše přizpůsobit tomu, co se na místě 

děje, každé místo je specifické. Vždy je nutné vědět, co je cílem pastvy, co chráníme, jaká je 

historie místa, co se zde dělo posledních deset tisíc let. Je potřeba zvážit, jaké zdroje jsou 

dostupné a dát pozor na pohodu (welfare) zvířat.  

Celá řada pastvin, které jsou v ČR, je typicky vhodná pro krávy. Ty mohou být paseny i ve 

vlhčích podmínkách. Pastva krav je drsnější, svým hrubým jazykem rostliny omotají a 

škubnou. Různá plemena mají různé nároky a zvyky při pastvě.  

Naproti tomu ovcím se ve vlhkých podmínkách nedaří, nesnáší, když mají „mokro v botách“. 

Pro managementová opatření je vhodné mít plemena, která se nemusí dojit. Opět jsou tu 

mezi jednotlivými plemeny velké rozdíly.  

Koně, podobně jako ovce, dokážou vytvořit „golfový“ trávník. Jsou to dobrá zvířata na 

údržbu, ale je nutné vzít v úvahu jejich hmotnost.  

Nejvíce se osvědčuje kombinace několika druhů zvířat na pastvě.  

Pro pastvu je velice důležitým zvířetem koza, která z naší krajiny již v podstatě vymizela. 

Nevyhledávají trávy, ale potřebují dřeviny, tedy větve keřů a stromů. Jsou to veselá zvířata a 

těžko se uzavírají do ohrad. Kozy jsou velmi efektivní místo kácení nebo prořezávání. Na 

trnitých dřevinách dokážou okusovat měkčí výhonky a tím udržují křoviny v sestřihu.  

Je dobré, aby managementový plán zahrnoval co největší plochu. Na velké ploše lze lépe 

uplatnit různou intenzitu pastvy, což dává prostor pro různorodost. Vždy je třeba dávat 

pozor, aby na části plochy měly trávy šanci vyrůst. Některé druhy rostlin jsou závislé na tom, 

že vytvoří semena, buďto každý rok nebo obrok. Mnoho hmyzích druhů je také závislých na 

květech. Proto části těch ploch musíme oplotit nebo oddělit, aby rostliny dorostly.  
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3.2. Záchrana modráska černoskvrnného na Valašsku 
Vojtěch Bajer (Pozemkový spolek Salamandr) 

 

Modrásek černoskvrnný (Phengaris arion), kriticky ohrožený motýlí druh, je pro zbytky 

valašských pastvin považován za deštníkový druh. Místa s jeho výskytem jsou podle výzkumů 

skutečnými centry biodiverzity v krajině. Malé území na východě Moravy je u nás dnes 

místem poslední životaschopné populace tohoto vzácného motýla. Jeho existence je vázána 

na extenzivně spásané pastviny se slabým zapojením porostů. Vyhýbá se loukám 

s homogenním porostem, které se sečou jednou nebo vícekrát ročně. Tento motýlí druh 

přímo vyžaduje rostliny v různém stádiu svého vývoje, tzn. druhově bohaté pastviny. Vybírá 

si např. pastviny, kde se už nepase. Největší populace modrásků je na pastvinách dva roky 

opuštěných, ty jsou pro ně ideální. Pokud je ale pastvina opuštěna déle, početnost modráska 

prudce klesá. Přítomnost modráska černoskvrnného byla vždy závislá na udržení tradičního 

hospodaření, s jeho ústupem je náhradní management s obnovením pastvy jedinou 

možností, jak oddálit zánik vhodných lokalit.  

V posledních 10 letech ČSOP Salamandr realizoval několik projektů, které měly odvrátit 

postupující degradaci pozůstatků bývalých pastvin.  

V letech 2013 – 2015 byl realizován projekt zaměřený právě na záchranu modráska 

černoskvrnného a dalších vzácných druhů motýlů. Náklady projektu hradil především 

Operační program Životního prostředí (OPŽP.) Hlavní aktivitou zde byla pastva ovcí spojená s 

kombinací dalších činností (výřez náletových dřevin, odstranění stařiny, sečení).  

Na 12 lokalitách o celkové ploše přes 14 ha byla péče časově i prostorově diverzifikována tak, 

aby jejím výsledkem byla jemná mozaika různých mikrostanovišť. Každá lokalita byla 

rozdělena na pět dílů. V rámci těchto pěti dílů probíhala na některých dílech jednak pastva, 

která by pro modráska měla být brzká, ideálně jarní, případně potom podzimní. A dále na 

některých dílech proběhlo sečení. Postup managementu nebyl během tří let na lokalitě 

stejný, ale byl přizpůsoben aktuálnímu stavu a potřebám. Tento způsob umožnil naplánování 

projektu pro OPŽP, kde se musí dopředu stanovit přesný počet m2 pastvy a sečení. Takže 

byla dopředu stanovena přesná plocha, ale konkrétní místo už pak během realizace bylo 

upraveno podle aktuálního stavu lokality. 

Realizovaný projekt byl i výzkumný. Jeho výsledky (zda provedený management pomohl 

zvýšit populaci modráska černoskvrnného) budou známé po dvou letech od ukončení, tj. 

v roce 2017. ČSOP Salamandr se ve spolupráci se správou Správou CHKO Beskydy snaží najít 

cestu, jak by mohly být vytvořeny podmínky pro modráska černoskvrnného na širším území, 

nejen na spravovaných lokalitách.  Zemědělské dotace toto nepodporují, v rámci dotací na 

„modráskové louky“ je uzpůsoben management zejména pro modráska bahenního, což 

modráskovi  černoskvrnnému příliš nevyhovuje. 

Další z projektů, jehož je pastva součástí, je zaměřený na smilkové trávníky v EVL Beskydy. 

Ten je financován zejména z evropského programu LIFE +. Projekt je realizován od roku 
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2014, ukončen bude roku 2019. V současnosti probíhá péče o 60 lokalit, na celkové ploše 49 

ha.  

Podmínkou vyšší podpory z LIFE + je projekt zabývající se prioritně „naturovými“ druhy nebo 

stanovišti, což smilkové trávníky splňují. Cílem je zjistit, zda pastvu lze nahradit jiným 

srovnatelným managementem, který bude levnější než pastva, která bývá nákladná, zvláště 

na rozptýlených plochách v těžko přístupných oblastech.  Na části ploch probíhá pastva, na 

dalších plochách jsou použity různé kombinace managementů. 

Velkou zátěží související s pastvou je však spousta povinností, které jsou dnes s chovem 
zvířat spojeny. Nejde jen o administrativu spojenou s evidencí chovu, ale o celou škálu 
předpisů veterinárních, stavebních, bezpečnostních a mnoha jiných.  

 

Chov ovcí – právní minimum 

Evidence 

- Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. 

- Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich 

evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. 

(hospodářství musí být evidované, nejedná se jen o stáj nebo klec, ale např. i o pozemek 

uprostřed města; stájový deník; evidence všech ovcí, známky; inventury nejen účetní; 

problém našeho „kočovného“ hospodářství je, že těch hospodářství musíme mít evidováno 

víc, v každém katastru alespoň jedno, je třeba okamžitě hlásit, na kterém hospodářství se 

zvířata právě nacházejí – i pro případnou kontrolu) 

Veterinární péče 

- Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. 

- Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě 

zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních 

činností. 

- Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka. 

(hlásit na krajskou veterinární správu před začátkem podnikání a i po ukončení; schválený 

pohotovostní plán – např. co dělat při nemocech a nebezpečných nákazách; podmínky 

domácí porážky; jak označovat dopravní prostředky při přemísťování zvířat) 

Ochrana zvířat 

- Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

- Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat. 

- Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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(další podmínky chovu zvířat, frekvence kontroly zdravotního stavu zvířat, proškolení 

personálu, podmínky pro skladování krmiva, podmínky pro ustájení a chlévy, oplocení 

pastvin, krmení a napájení, ovce a kozy jsou brána jako stádová zvířata a proto je možné je 

chovat jednotlivě jen se zdůvodněním, minimální plocha, doprava zvířat nad 50 km pouze 

s autorizovaným přepravcem) 

Hnojiva 

- Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd. 

- Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. 

(hnůj je z pohledu zákona hnojivo, je stanovena kapacita místa ke skladování, musí být 

evidováno produkované množství, kam je předáváno, lze ho prodávat, hnůj nemusí být 

označen, pokud odběratel na tom netrvá) 

Krmiva 

- Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech. 

- Vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech. 

(kdo produkuje krmivo, např. seno, stává se dle zákona výrobcem krmiva; kdo krmivo vlastní 

je dodavatelem krmiva, i přestože ho dodá jen sám sobě; přesná evidence krmiva, oddělené 

uskladnění podle dodavatele) 

Bezpečnost 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. 

- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 

a odstraňování jejich škodlivých následků. 

- Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat. 

(při pastvě ovcí nesmí dojít k průhonu přes vodní toky, zvířata nesmí být napájena přímo 

z vodního toku; povinnost mít havarijní plán, který souvisí s chovem zvířat, krmivy, hnojiva 

ad.; zaměstnavatel musí mít stanoven vnitřní směrnicí pracovní postup, který při chovu ovcí 

a koz zajistí snížení rizik s ohledem na potrkání, povalení a pošlapání) 

Podnikání 

- Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 

(evidence zemědělského podnikatele, tj. osoby, která hodlá provozovat zemědělskou 

výrobu)  

 

 
  



11 
 

3.3. Obnova pastvy na lokalitách slanísk a viatych pieskov 

na juhozápadnom Slovensku 
Pavol Littera (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) 

 
Projekt byl podpořený Evropskou komisí v rámci programu LIFE a Ministerstvem životního 

prostředí SR. Realizace je plánovaná od 8/2011 do 12/2016. Jedná se o obnovu 15 lokalit, 

s celkovou rozlohou 796,6 ha, která probíhá se souhlasem majitelů pozemků. 

Hlavní aktivity projektu: 

- obnovní management lokalit (odstraňování náletových dřevin, v případě potřeby 

mulčování, kosení), 

- nejdůležitější aktivitou byla obnova pastvy, 

- na vybraných lokalitách i obnova vodního režimu. 

 

Na začátku projektu byl na lokalitách často změněný vodní režim, většina z nich byla 

v minulosti alespoň 1x rozoraná, což na desítky let dopředu narušilo strukturu půdy, byly 

odvodněné melioračními kanály. 10 až 40 let zde nebylo paseno, vytvořila se hrubá vrstva 

stařiny, hustá vegetace, plochy zarostly náletovými dřevinami. Chyběla pastevecká 

infrastruktura. Většina lokalit je obklopená intenzivně obhospodařovanou ornou půdou, 

cestami, železnicemi, sídly. Místní lidé projevovali jen malý zájem o spolupráci při pasení. 

Pavelské slanisko bylo na začátku projektu zarostlé náletovými dřevinami, invazními druhy 

jako je zlatobýl, třtina apod. Již po dvou letech pastvy smíšeným stádem ovcí a koz se 

objevily výsledky. Pastva koz byla využita ze začátku hlavně vzhledem k nutnosti likvidace 

keřů a stromků. Slaniska potřebují ke své obnově nikoliv extenzivní ale právě intenzivní 

pastvu, aby se obnovil v půdě režim zasolení. Předpokladem je těžká jílovitá půda, ve které 

funguje kapilární zdvih minerálních vod, ty se na povrchu půdy odpařují a vzniká zasolení. 

Intenzivní pastva může na první pohled vypadat jako přílišná likvidace vegetačního krytu, ale 

pro obnovu slanisek je to cíl. Na obnažené zasolené půdě intenzivně vypasených luk 

Pavelského slaniska se rozrostl pelyněk slanomilný rozkladitý (Artemisia santonicum), který 

poměrně rychle obsadil obnaženou půdu, má pionýrskou strategii, obdobně jako další 

slaniskové druhy. 

Obnažený povrch půdy je potřeba i proto, aby se mohla odpařovat minerální voda a 

hromadit sůl. Dokud je na slanisku hustá vegetace, trávy mají velmi hustý kořenový systém a 

podzemní vody, které vzlínají, se nemohou dostat až k povrchu země, ale jsou vychytané 

kořenovou zónou trav a následně transpirované listy. V důsledku toho se nemohou na 

povrchu obnovit solné kůry a nejvíc zasolená půda zůstává pod povrchem, zhruba 20 - 40 cm 

pod zemí (viz grafy Vodivost půdy v různých hloubkách v prezentaci). Pro obnovu slanisek je 

důležitá intenzivní pastva především na začátku letního období (silný výpar) a působení 

větru. Proto je důležitá redukce dřevinné vegetace, je-li to možné.  

K obnově slanisek je využito více druhů zvířat – ovce, krávy, kozy, koně, osli. Na lokalitě 

Kameníske slaniská (celkem 106 ha), byly ve spolupráci s místním farmářem použity i krávy, 
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vodní buvoli, koně, kozy i prasata. Použitá plemena jsou typická pro panonskou nížinu, 

z dobytka to je maďarský stepní skot, z prasat mangalica. Tato plemena v tomto regionu vždy 

tradičně bývala a jsou velmi odolná. Maďarský stepní skot umí velmi efektivně spásat starou 

trávu i málo chutné druhy, kterým se jiná plemena vyhýbají, např. třtinu, rákos, ostřice. Na 

vlhkých místech vytváří skot tlakem silně sešlapané menší obnažené plochy, kde jsou 

schopné zmlazovat vzácné slaninové druhy, např. bahenka šášinovitá (Heleochloa 

schoenoides). Na této lokalitě se otevřela, resp. odhalila, nová slaná oka a rozšírila se oka 

s velmi vzácnou kafrankou roční (Camphorosma annua), která se rozšířila z několika dm2 na 

několik m2. 

Na lokalitě Panské lúky byl v roce 2012 použit buldozer na lokální strhnutí vegetačního krytu 

a již v dalším roce se zde objevilo cca 40 jedinců kriticky ohrožené skrytěnky bodlinaté 

(Crypsis aculeata), což byla polovina všech známých jedinců toho druhu na Slovensku. V roce 

2014 zde rostlo již cca 400 jedinců skrytěnky. 

Vzhledem k nedostatečnému vytyčení hranic v minulosti byly části některých lokalit 

rozorané. Po opětovném vytyčení hranic následovalo odstranění celkem deseti nelegálních 

skládek odpadu a obnova rozoraných částí, dohromady na 15,6 ha. Obnova oraných ploch 

byla řešena výsevem krycí plodiny anebo spontánní obnovou. Po třech letech lze vyhodnotit 

jako nejefektivnější obnovu na plochách se spontánní obnovou. Podmínkou však je 

přítomnost zdrojové plochy a intenzivní pastva různých druhů zvířat, v prvních letech i 

potlačení nespasených ruderálních a invazních rostlin mulčováním. 

Výsledky k 31. 12. 2015: pastva byla obnovená na 6 lokalitách slanisek a 2 lokalitách vátých 

písků, celkem na 261,7 ha. Velmi důležitou se ukázala spolupráce s místními hospodáři. 

Stěhovat vlastní stádo mezi lokalitami bylo náročné, vhodnější bylo podpořit farmáře, např. 

získáním potřebných povolení nebo veterinární služby, aby se posléze o lokality už mohli 

starat sami. Využití tradičních plemen se rozšířilo i mezi místními hospodáři, protože jsou 

skutečně schopná spásat a obnovit i velmi degradované, velmi silně zarostlé plochy. Navíc se 

stávají na pastvinách atraktivní pro návštěvníky a další zájemce o pastvu. 

Shrnutí: 

 Slaniska 

- potřebná je intenzivní pastva, zvláště intenzivní spasení na začátku léta 

- suché části – nejvhodnější ovce, vypást až téměř k zemi 

- podmáčené části – nejvhodnější krávy a koně, po vysušení v létě dopást ovcemi 

- na lokalitách je vhodné zredukovat dřevinnou vegetaci na minimum, vytvořit stepní 

podmínky a umožnit činnost větru 

- při intenzivní pastvě dochází k obnovení zasolení vrchních vrstev půdy 

Váté písky 

- extenzivní pastva 

- vzhledem k malé ploše většiny lokalit (3-6 ha) je potřebné pastvu omezit hlavně časově, 

tzn. pást jen několik měsíců v roce 
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3.4. Lesní pastva v NP Podyjí 
Robert Stejskal (Správa NP Podyjí) 

 
V Národním parku (NP) Podyjí existuje velký počet druhů vázaných na činnosti člověka 

v krajině, jako je pastva, výmladkové hospodaření apod. Takové činnosti mají oporu v plánu 

péče, kde se uvádí, že v území s trvalou péčí je mimo jiné cílem zachování biotopů a druhů, 

které vyžadují zásahy, např. v podobě historických způsobů hospodaření. 

K podpoře lesní biodiverzity jsou v NP jsou aplikována různá opatření, jako např. údržba 

světlin a lesních okrajů, tvorba světlin nebo ponechávání pasek bez zalesnění. Od roku 2014 

byly v rámci obnovy lesního hospodářského plánu (LHP) vylišeny porosty určené k obnově 

výmladkového hospodaření ve dvou lokalitách Popice a Hnanice, celkem na ploše 40 ha. 

Lesní pastva byla pokusně zavedena od roku 2009. Na základě žádosti Správy NP Podyjí byla 

pastva umožněna rozhodnutím o přijetí odchylných opatření od některých ustanovení 

lesního zákona, dle § 36, které vydalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP). V současné 

době se jedná celkem o 4 lokality na 10 ha (k. ú. Hnanice, Havraníky, Popice). V rozhodnutí 

MŽP z roku 2008 bylo stanoveno např.: 

- pastva bude zabezpečena stádem ovcí a koz o celkovém počtu max. 15 kusů, 

- pastva může probíhat od dubna do října, 

- pastva bude probíhat rotačním způsobem, 

- pastvou nedojde k narušování a poškozování půdního povrchu. 

Tyto podmínky byly v některých směrech značně omezující. Z ochranářského hlediska je 

například nepříliš příznivé omezení o poškození půdního povrchu. 

Hnanice, Fládnitzská chata je první lokalita, na které bylo paseno. Má rozlohu 3,4 ha, je 

rozdělena na tři části, pastva zatím proběhla pouze 3x, na jaře 2009, v létě 2010 a na podzim 

2014, stádem 9 ovcí a 6 koz. Cílovými druhy k podpoře byly např. prstnatec bezový, koniklec 

velkokvětý, okáč ovsový, bourec trnkový. Na začátku byla lokalita silně zarostlá dřevinami 

(duby, růže, borovice). Proto před pastvou i v jejím průběhu došlo k redukci dřevin a 

uvolnění ochranářsky cenných jalovců obecných. Zajímavé je, že před 20 lety tato lokalita 

byla převážně borového charakteru, pak došlo ke kalamitě lýkožrouta vrcholkového a poté 

se místo změnilo na převážně dubový porost.  

Po roce od vyřezání dřeviny zejména duby silně zmlazovaly z pařízků. Nejcennější vegetace 

se nacházela na okrajích porostu v ekotonech a na větších světlinách. Během pastvy kozy 

účinně potlačovaly lokálně zmlazující akáty.  

Vyhodnocení účinku lesní pastvy v roce 2013 ukázalo, že vliv pastvy na bylinnou a keřovou 

vegetaci byl nevýznamný, patrně proto, že pastva byla příliš krátkodobá a málo intenzivní. 

Pozitivně lze zhodnotit vytváření vyšlapaných pěšinek nebo plošek na nocovištích zvířat. Lokalitu je 

třeba nejprve připravit silným proředěním porostu, což je důležité pro proslunění porostu a 

také se jinak zvířata bojí, nemají přehled a pasou jen světliny. Docházelo také k únikům zvířat 

kvůli protržení ohradníku zvěří či vandaly, zřejmě i ke krádežím zvířat.  
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Do budoucna je snahou zesílit intenzitu pastvy, pást alespoň 1krát ročně a rozšířit pasenou plochu 

(řádově na desítky hektarů), se zapojením více biotopů, aby mohla pastva probíhat celoročně (včetně 

zimních měsíců). Budou potřeba častější kontroly pasených ploch, aby nedocházelo k únikům 

zvířat. Dále by bylo vhodné použít více druhů zvířat, zejména těžší druhy, např. koně, krávy, 

ale je přitom potřeba zohlednit zvýšené požadavky na pastevní zázemí (přístřešek apod.).  
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3.5. Neobyčejný příběh jedné obyčejné pastviny -

 Na ostrově 

Martin Klaudys (pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka) 

 

Lokalita Na ostrově se nachází na Podblanicku, nedaleko Vlašimi. Hlavní devizou lokality je 

bohatý výskyt jalovce obecného, asi 250-270 kusů. Území je zajímavé i tím, že se zde 

vyskytují zbytky teplomilných trávníků v jinak chladném a vlhčím regionu. Větší část lokality 

zabírá v současnosti les. 

Historicky se jedná o starou jalovcovou pastvinu o rozloze zhruba 6 ha. Pastvina patřila do 

majetku obce Nemíž, vyháněly se sem zvířata všech obyvatel. Na leteckém snímku z roku 

1938 nejsou jalovce vidět, zřejmě byly v permanentním stresu od zvířat, nízké, okousávané, 

ale prostředí jim vyhovovalo, takže se udržely. V té době ale pastva zřejmě už jen doznívala,  

byla ukončena někdy po 2. světové válce nebo během války. V mapách z roku 1952 je lokalita 

stále vedena jako travní porost, zčásti již jako kombinace lesa a bezlesí. Celé území bylo 

z části samovolně, z části záměrně zalesněné borovicí. Na leteckém snímku z roku 1953 jsou 

pořád ještě patrné otevřené plochy, které ale postupně zarostly. Borovice a další dřeviny 

postupně zastiňovaly jalovce a ty se snažily dostat za světlem, takže z nízkých, pastvou 

stresovaných keřů vyrostly sloupovitě do výšky. 

Díky výskytu jalovců se území dostalo do zájmu místní ochrany přírody. Byly provedeny 

biologické průzkumy, kromě jalovce se zjistil výskyt i některých zajímavých druhů hub a 

hmyzu. V roce 1972 bylo území vyhlášeno jako chráněné naleziště „Na ostrově“ k ochraně 

jalovce obecného. S tím souvisí i základní snahy o záchranu jalovce. Borovice se dostaly do 

věku, kdy začaly jalovce přerůstat, proto v letech 1975-1979 ochranáři z Benešovska provedli 

vyklučení nejzajímavějších míst, nicméně většina porostu zůstala hustého charakteru. 

V katastrální mapě z té doby už je vidět převedení pozemku na lesní půdní fond, také 

vymezení chráněného území bylo řešeno na rozdělení lesa.  

ČSOP Vlašim si po svém vzniku v roce 1990 vzal tuto lokalitu jako jednu ze svých zájmových 

území a začal obdobně jako ochranáři v 70. letech s výřezy a klučením křovin a také kácením 

borovic. Všechny tyto aktivity byly podmíněné podporou vlastníka – Obce Nemíž, která s tím 

souhlasila. Zbytky travnatých ploch se vysekávaly, sušilo se seno. Významnou aktivitou byl 

letní tábor, který vznikl v podstatě z potřeby pobývat v místě při péči o území. Po vzniku 

dětského oddílu organizace dokoupila vybavení pro tábořiště a vznikla tak zajímavá tradice 

letních táborů, která trvá dodnes. 

I přes prováděné vyřezávání křovin, trnky, růže a další křoviny stále zmlazovaly. Proto ČSOP 

Vlašim začal uvažovat o obnově pastvy. Obec Nemíž pozemky ČSOP Vlašim pronajala, 

nicméně pastva na lesních pozemcích nebyla v té době obvyklá. V roce 2005 už probíhala 

pastva v chráněných územích v jiných částech republiky, takže bylo využito zkušeností jiných 

kolegů z dalších regionů. Bylo zahájeno vyšlapávání právní cesty. Pro Krajský úřad 
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Středočeského kraje zpracoval ČSOP Vlašim plán péče o dané území (na období 2006 – 

2015), kde byla pastva zařazena jako základní managementový nástroj. Plán péče byl 

odsouhlasen Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a jej krajský úřad schválil. Dále byla 

podána žádost krajskému úřadu o zařazení lesa na daných pozemcích do kategorie lesů 

zvláštního určení, čemuž bylo vyhověno. Následně byla podána další žádost krajskému úřadu 

o souhlas s pastvou ovcí a koz dle § 36 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, která byla schválena 

v květnu 2008. Pastva tak byla uznána jako specifický způsob péče o les ve zvláště 

chráněném území. 

Postupně byly pořízeny ovce, kozy, mobilní ohrazení a byly získávány zkušenosti s pastvou. 

Výsledky byly velmi dobré, křoviny se podařilo po několika přepaseních utlumit. Údržba 

mobilního ohrazení (problémy s osazením v mělké půdě, životností i údržbou) a péče o 

zvířata byly velmi náročné, a proto byl vypracován projekt na trvalé pastevní ohradníky. 

Vzhledem k vyšší investici ČSOP Vlašim požádal obec o odprodání území. Zároveň bylo 

požádáno o zařazení pozemků do programu ČSOP Místo pro přírodu, určeného pro výkup 

cenných lokalit a pozemky o celkové výměře přes 4 ha byly odkoupeny.  

Dále byl vypracován projekt do Operačního programu Životního prostředí na vybudování 

trvalých ohradníků. Bylo požádáno i o vybudování zázemí pro základní stádo. V předchozích 

ročnících byla totiž zvířata na jaře zakoupena a na podzim prodána, protože ČSOP Vlašim na 

ně v té době neměl zázemí. Dnes je tak celé území trvale ohrazeno a uvnitř jsou základy pro 

mobilní oplůtky, kterými lze území členit do různých segmentů podle toho, kolik je tam 

biomasy, zda dochází k výraznějšímu sešlapávání atd. Kozy v prvních letech velmi efektivně 

zlikvidovaly výmladky a posléze začaly okusovat i jalovce, proto tam v posledních letech už 

nebyly vpuštěny. 

Součástí opatření je monitoring jalovců. V populaci převažují dospělí a starší jedinci včetně 

odumírajících. Pastva sice otevřela plochy s jalovci osvitu, jalovce úspěšně plodí, nicméně 

k potřebnému odrůstání semenáčků příliš nedochází. Pastva zde zřejmě není dostačující 

podmínkou k existenci jalovců, ale spíše podmínkou nutnou. Na lokalitě jsou dále dvě 

monitorovací plochy na sledování trávníků. Na plochách ustoupily druhy lemové, částečně se 

traviny na plochách zapojily, nicméně nějaká výraznější změna nenastala. Doba 

k vyhodnocení je zatím ale krátká. 

Do budoucna se bude postupovat dále v prosvětlování borového porostu. Zde je důležitá 

spolupráce s orgány státní správy lesů a krajského úřadu. Pastva by měla zůstat i v novém 

plánu péče jako základní managementový nástroj, ale uvažuje se i o podpoře jalovců 

výsadbou nebo sběrem plodů a zapěstováním z genetického materiálu, odebraného na 

místě. 
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3.6. Limity pastvy jako nástroje ochrany biodiverzity –

 kdy pastva pomáhá a kdy může škodit? 
Lubomír Tichý (Masarykova univerzita v Brně) 

 

V příspěvku byly představeny dvě lokality na jihozápadní Moravě - Národní přírodní 

rezervace Mohelenská hadcová step a Národní přírodní rezervace Dunajovické kopce. 

Národní přírodní rezervace (NPR) mají nejvyšší prioritu ochrany. Příspěvek se věnoval pastvě 

ne jako nástroji údržby krajiny, ale spíše detailněji z hlediska porostu, vlivu pastvy na 

jednotlivé druhy nebo na samotnou vegetaci. 

Dvě zmíněná území jsou vzájemně odlišná. První území leží na jihozápadě Moravy 

v nadmořské výšce kolem 350 m n. m. a reprezentuje extrémní podmínky hadcového podloží 

na jižních svazích kaňonu Jihlavy. Jedná se o extrémní stanoviště, kde v minulosti probíhala 

pastva. Druhé území leží v nadmořských výškách kolem 200-250 m n. m. a představuje spíše 

území s mozaikou drobných políček, vinic, bývalých sadů atd., tedy území méně ovlivněné 

pastvou. 

Mohelenská hadcová step 

(obr. 3) Na historické mapě obce Mohelno z roku asi 1850 je vidět bezlesé údolí, které dnes 

představuje hadcovou step. Je to prakticky jediná pastvina, která tady v minulosti byla 

k dispozici, lokalita, kde bylo možné ovce nebo drobný dobytek volně ponechávat, aniž by 

v okolí byla dostatečná zásoba pro produkci sena na zimní období. 

(obr. 4) Současná pastva je zcela odlišná od toho, jak probíhala v minulosti. Na historických 

fotografiích lze vidět, že v prostoru Mohelenské hadcové stepi se pohybovalo stádo přibližně 

25-40 ovcí i koz. V minulosti byla hojně využívána dětská práce, kdy děti vodily zvířata na 

pastvinu, a ta pastvinu víceméně neřízeně spásala, a to po dobu celého roku. Sice pouze 

extenzivně, ale často i v zimě v době, kdy sněhová pokrývka dosahovala maximálně 5-10 cm, 

kdy zvířata byla ještě schopna se pást. Přikrmovala se jen velmi málo, proto patrně zvířata 

dost často hladověla. To je velmi razantní rozdíl oproti současnosti, kdy se pastva sice do 

krajiny vrací, ale úplně jiným způsobem. Dnes zvířata na místě necháváme pouze 14 dní nebo 

měsíc, snažíme se lokalitu intenzivně zatížit krátkodobě. Na Mohelenské hadcové stepi 

probíhala pastva v té původní podobě do roku 1945, kdy byla zastavena vyhlášením 

rezervace. V očích botaniků zde pastva byla evidentně značně destruktivním elementem, 

proto vznikl tlak na zastavení pastvy a opuštění tohoto tradičního managementu. K pastvě na 

lokalitě se ochrana přírody vrátila až od roku 1996, kdy se zde začalo pást 50-75 zvířat po 

dobu přibližně 1-1,5 měsíce a střídavě na celkové ploše asi 15 ha v průběhu dvou let. Dnes je 

celé území značně zarostlejší. Dříve bylo odlesněné údolí daleko více prosvětlené a 

poskytovalo větší prostor než dnes. 

(obr. 5) Vytvořili jsme 51 v terénu pevně zafixovaných trvalých ploch, ke kterým se během 5-

10 let budeme vracet. Tyto plochy jsou víceméně rovnoměrně rozmístěné, ne co se týče 

prostoru, ale především z hlediska biotopů. Jsou zde stanoviště na plošinách, na příkrých 
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svazích, na kamenitých půdách i na nejextrémnějších stanovištích. Máme o nich poměrně 

podrobnou informaci o struktuře vegetace a dalších parametrech –  produktivitě porostu, pH 

a dalších.“ 

(obr. 6) K tomuto souboru dat jsme přičlenili další dva soubory fytocenologických snímků. 

Fytocenologický snímek je druhový zápis na ploše vymezené 5x5 metrů. Tyto vegetační 

zápisy pocházejí od autorů, kteří zde snímkovali v minulosti. Protože se jedná o významnou 

lokalitu, podařilo se v České národní fytocenologické databázi najít velké množství 

fytocenologických snímků z historické doby. Nejstarších 25 pochází z roku 1928, z let 1962-

7 dokonce 103 fytocenologických snímků. Tyto datové snímky jsme mohli srovnat s našimi 

z roku 2015. Snímky jsme pro zjednodušení vztahů mezi zápisy promítli do 

mnohorozměrného prostoru. Jednotlivé zápisy jsou zde reprezentovány čísly. Čím blíže 

jednotlivá čísla jsou, tím jsou si snímky podobnější. Snímky, které vytvořily shluk, jsou si 

vzájemně podobnější. Skupina označená číslicí 1 znamená období z roku 1928, skupina 2 

období z let 1962-7 a skupina3 jsou naše snímky. Byť nelze říci, že naše snímky jsou úplným 

opakováním toho, co nasnímkovali autoři před námi, tak vidíme, že naše snímky na plošinách 

i na těch nejextrémnějších stanovištích se prakticky nepotkávají s tím, co zde bylo 

zaznamenáno v minulosti. Vidíme změnu. Jakou změnu, to si můžeme ukázat na druhém 

ordinačním diagramu, do kterého jsou promítnuté ekologické hodnoty – indikační hodnoty 

pro živiny – především pro dusík a fosfor. Šipka ukazuje velmi jasný a velmi silný trend 

datového souboru směrem z živinami chudých stanovišť do živinami bohatých stanovišť. Je 

tu posun vegetace směrem do úživnějších podmínek. Takže padesát let absence pastvy 

zjevně znamenalo eutrofizaci stanovišť. Ani posledních dvacet let pastvy nedokázalo vrátit 

vegetaci do původní podoby. 

(obr. 7) Druhů rostlin, které převládaly v letech 1928-1967, je poměrně málo. Velký počet 

druhů se naopak objevil v období posledním, čili od roku 1967 až do současnosti. Na 

stanovištích se sice diverzita zvýšila, ale především proto, že zde kvantitativně i kvalitativně 

přibylo trav a ruderálních druhů. Červené šipky označují druhy z čeledi lipnicovitých, tedy 

trávy. Z toho je ovšem jen velmi malý počet druhů ohrožených, tedy takových, o které 

z hlediska ochrany přírody stojíme. Tato lokalita je ale dlouhodobě pasená, v minulosti zde 

přežívaly poměrně odolné druhy vůči pastvě – jedovaté a takové, které snášely poměrně 

značnou disturbanci. To, že zde nebyly ve větším měřítku dříve zastoupeny trávy,  má dobrý 

důvod. Přestože trávy nejsou pro býložravce chutnou potravou, když už nic jiného není, 

vypásají zvířata alespoň trávy, které nejsou jedovaté. Ty pak z porostu mizí. 

(obr. 8) Na leteckých fotografiích v nepravých barvách vidíme rozrůznění produktivity 

porostů. Při hospodaření v 50. a 60. letech, vlastně až někdy do 90. let, docházelo zřejmě k 

poměrně značným splachům živin z plošin, které byly v té době intenzivně hospodářsky 

využívané, a tím k zarůstání nepasených ploch křovinami a produktivními druhy.  

(obr. 9) Současná pastva zde probíhá na dvou částech území, a přestože tyto plochy jsou 

pasené různým způsobem, tzn. je tam jiná intenzita zvířat v průběhu roku, tak jsou poměrně 

homogenní. Pokud bychom porovnali druhovou diverzitu v prostoru zarůstajícího hlavního 

amfiteátru stepi s křovinami, bude větší, a to díky křovinám, které umožňují velkou mozaiku 

stanovišť.  
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(obr. 10) Pastva v území je rozvrhnutá velmi dobře, protože zohledňuje jinou intenzitu pastvy 

na relativně malých plochách. Uvedená čísla znamenají kombinaci počtu zvířat, délky pobytu 

na stanovišti a celkového produkčního potenciálu stanoviště, takže zatížení ploch A, B, C, D je 

úplně jiné, než třeba u plochy F nebo H. Tím pádem dochází k značnému rozrůznění intenzity 

pastvy na stanovišti.  

(obr. 11) Můžeme se ptát, zda je step taková, jaká byla před 50-90 lety. Vegetační porost je 

v současnosti odlišný. Naštěstí převažují trávy, které převážně (snad s výjimkou kavylů, které 

pastva příliš neohrožuje) nepatří mezi chráněné nebo ohrožené druhy. Proto nasazení pastvy 

v této lokalitě nepřináší negativní účinek snížení počtu chráněných a ohrožených druhů 

rostlin, jedná se o údržbu krajiny. V současnosti sice nemůžeme pást tak intenzivně, jako 

tomu bylo patrně v minulosti. Pastva by byla tak destruktivní k prostředí, že by nebyla 

akceptovatelná ani ochranou přírody a ani veřejností. Ale návrat pastvy tomuto území 

rozhodně pomohl. Z vegetačního i krajinářského hlediska je v této lokalitě pastva velmi 

výhodná a užitečná. 

Dunajovické kopce 

(obr. 12) Druhou lokalitou jsou Dunajovické kopce. Je to krajina heterogenní, s pásy 

opuštěných mezí, vinic, křovisek a extenzivních sadů. V podstatě taková heterogenní 

mozaika krajiny, kde mohly v minulosti přežívat druhy, které se dnes rozšířily do 

neudržovaných porostů. Historicky tu pastva nebyla pravděpodobně nijak významná, byla 

jen okrajovou záležitostí. 

(obr. 13) Roste zde katrán tatarský, který patří mezi naturové druhy. V České republice má 

okolo 12-14 lokalit a Dunajovické kopce patří k jedné ze dvou nebo tří nejpočetnějších (v 

roce 2005 více než 1000 kvetoucích jedinců). Je to vlajkový druh, na který by ochrana přírody 

v této lokalitě měla brát zřetel. Kromě katránu roste na této typické stepní lokalitě řada 

dalších druhů vzácných a ohrožených. Je to podobný typ vegetace, jako např. Pouzdřanská 

step nebo některé části Pavlovských kopců. Pastva, která zde byla zavedena někdy v letech 

2003-2004, se postupně rozšířila na značnou část území a s relativně velkým počtem zvířat. 

V některých letech probíhala v dost nevhodnou dobu, a to v první části vegetační sezony. 

V té době jsou alespoň některé druhy velice citlivé na pastvu, protože dozrávají jejich 

reprodukční orgány. 

(obr. 14) Katrán patří mezi brukvovité rostliny. Některé brukvovité nejsou za syrova pro lidi 

poživatelné, protože obsahují látky glykosidické povahy, které jsou mírně jedovaté. Ale když 

se povaří, tak je možné je sníst. Zvířata jsou na ně daleko méně citlivá, takže zejména mladé 

výhonky spásají velmi dobře. Proto je katrán v tomto období značně narušován pastvou ovcí. 

Navíc je to rostlina, která je z 90 % monokarpická, tzn., že kvete pouze 1x v životě, vzácně se 

někteří jedinci dožívají kvetení podruhé nebo potřetí. Populace je tedy citlivá na jakékoliv 

změny, protože rostliny rostou nejprve 5-7 let v podobě sterilní růžice, pak vykvetou a 

většina z nich následně období reprodukce nepřežije. Na snímku z roku 2004, kdy lokalita 

byla nejprve posečena, aby mohla být pasena, je vidět krásná struktura právě dozrávajících 

katránů a současně velké množství listových růžic. Na fotografii téměř shodného místa o 
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čtyři roky později není vidět prakticky žádní rostlina. Pastva byla natolik intenzivní, že katrán 

z této plochy vytlačila. 

(obr. 15) Životní cyklus katránu tatarského – po dobu 4-6 roků zůstává v podobě listové 

růžice, pak kvete, produkuje semena v nažkách a díky tomu, že základna je velmi široká, celá 

nadzemní část se na podzim odlamuje, většinou způsobuje nekrózy ve vlhkém podzimním 

klimatu a kořen odumírá. Jenom 10-20 % rostlin přežívá dál. Další dva roky je obvykle sterilní, 

pak kvete a cyklus se opakuje. 

(obr. 16) Porovnáme-li celkový počet kvetoucích rostlin v roce 2005 a v roce 2009, lze 

zaznamenat poměrně razantní snížení počtu jedinců, protože pastva tento druh opravdu 

hodně potlačila. 

(obr. 17) Po pěti letech intenzivní nátlakové pastvy došlo k tomu, že většina spásatelných 

druhů je potlačena. Jednorázové narušení nevadí, ale opakované spasení druhů má za 

následek ústup těchto druhů z pastviny. Výsledným porostem je téměř monocenóza 

jedovatého druhu Libanotis pyrenaica, který zvířata nespásají. V místě kumulace zvířat vzniká 

poměrně značně ruderalizovaná vegetace. Je to sice malá plocha, která navíc vytváří jiný typ 

vegetace v tomto prostoru. Nicméně v současné krajině působí šíření eutrofních druhů a 

může být zárodkem eutrofizace lokality. 

(obr. 18) Pastva na lokalitě Dunajovické kopce má ve srovnání s Mohelenskou hadcovou 

stepí úplně odlišný charakter. Před pastvou se zde vyskytovalo množství lemových druhů, 

které nejsou na intenzivní spásání herbivory adaptovány. Tedy v případě, že tyto druhy patří 

mezi zvláště chráněné, ohrožené druhy rostlin, tak pastvou jednak snížíme biodiverzitu a 

jednak se připravíme o ochranářský význam lokality. Lemová společenstva jsou druhově 

bohatá právě proto, že nasávají jednak druhy z bezlesí, jednak druhy z lesního prostředí. Ale 

nesnášejí příliš časté a příliš intenzivní narušování. Vhodným managementem by zde byla 

pastva pouze nárazová, jako jeden z více typů managenetu.  

Pastvou není reálné dosáhnout takové heterogenní struktury, jako zde byla původně. 

Ekonomicky není výhodné pást například na plochách půl hektaru po dobu jednoho 

týdneVětšinou se pastva provádí souvisle na daleko větších plochách. Pokud jsou lokality 

velmi malé, spíše ostrůvky v krajině, pak vypásáme celou takovou lokalitu. Proto tlak na 

rostlinná společenstva není heterogenní, nevzniká žádná mozaika, ale dochází 

k homogenizaci vegetace souvisle na celé ploše.   

Pastva na Hádech 

(obr. 19) Další naše zkušenost s pastvou ovcí je na Hádech, celkem asi 5 ha. V letech 2004-

2007 proběhla intenzivní pastva, po té byla zopakována v roce 2013. Místo pastvy se 

střídalo. Pastva nebyla tak pravidelná a intenzivní, abychom zaznamenali zásadní rozdíl ve 

vegetaci. K tomu dochází až, řekněme, po 5-6 letech intenzivní pastvy, kdy se rostlinná 

společenstva začnou docela intenzivně měnit. Zaznamenali jsme ale při poslední pastvě 

rozšíření vikve tenkolisté. Proto bych byl velmi opatrný při plánování pastvy na této lokalitě. 

Tato vikev, podobně jako i další bobovité druhy, má ráda, když semena při dozrání projdou 

trávicím ústrojím zvířat, stane se tím daleko lépe klíčivou a zvířata ji mohou donést prakticky 
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do celé pastviny. Navíc díky tomu, že je to bobovitá rostlina, dokáže prostřednictvím bakterií 

vázat dusík ze vzduchu. Tím se stává na dusíku nezávislá, a je proto produktivnější než 

ostatní druhy nízkostébelných trávníků. Může proto v krátké době vytvořit bohaté porosty. 

Pokud není sekána v intervalech 2-3x ročně, začne vytlačovat všechno ostatní. 

(obr. 20) Rozsah plochy, která byla v minulosti vypásaná na Hádech, je poměrně malý. Navíc 

byl rozdělen do několika částí. Vliv na vegetaci kromě rozšíření vikve nebyl patrný. Nicméně 

vikev se dnes vyskytuje po celém území lokality a může do budoucna poměrně značně 

ovlivnit místní porosty. 

(obr. 21) Na Hádech máme pětileté zkušenosti s pastvou lamy alpaky, která představuje 

poměrně zajímavou alternativu. Toto zvíře si jako jeden z mála herbivorů vytváří na pastvině 

společné kaliště, tzn. soustřeďuje sežranou organickou hmotu pouze na jediném místě. A to 

na rozdíl např. od ovce, která zanechává trus po celé pastvině. Lama se tak brání proti šíření 

vnitřních parazitů na pastvině trusem. Zároveň má tento druh pouze spodní zuby, takže 

dochází k okusu travního porostu velmi šetrně, nevyškubávají, nevykusují „srdíčka“ rostlin, 

ale odřezávají porostu odspodu. Stromy sice ožírají malinko více než ovce, ale podstatně 

méně než kozy. Navíc ani v době vegetačního klidu nenarušují kůru dřevin, což je velká 

výhoda oproti ovcím a kozám. Nevyštipují větvičky, žerou pouze listy a je možné mít proto na 

pastvině stromy nechráněné proti loupání kůry. 

(obr. 22) Dnes se zvířata pasou na relativně malém prostoru bývalého lomu Džungle, který 

byl původně zarostlý ruderální vegetací a lesnickou výsadbou dřevin.Jednalo se dříve 

ochranářsky nezajímavý prostor. Díky pastvě se proměnil v heterogenní krajinu. V porostech 

se dokonce objevily některé druhykriticky ohrožené druhy rostlin, jako například hrachor 

chlupatý.   

Je pastva vhodným nástrojem pro ochranu přírody? 

(obr. 23) Pastva podporuje rostlinné druhy snášející trvalou disturbanci. Je vždycky důležité si 

u daného porostu stanovit, jaká je cílová ochrana. Pokud v porostu máme cílové druhy, které 

jsou citlivé na pastvu, neměli bychom zde pastvu vůbec plánovat. V okamžiku, kdy nám 

naopak pastevní druhy ubývají a potřebujeme je vrátit, jako v případě slaniska (viz jiný 

příspěvek konference), tak je pastva účelná a velmi prospěšná. Pokud pastvu provozujeme 

trvale, způsobuje jednostranný tlak na rostlinná společenstva a rozhodně druhovou pestrost 

sníží. V takovém případě může být nemilé, když najednou po několika letech začnou ubývat 

druhy, o kterých se předpokládalo, že na lokalitě vydrží. Nebo naopak, pokud existuje nějaká 

zásoba semen v semenné bance, se mohou objevit druhy vzácné nebo lokálně vyhynulé. 

Neoddiskutovatelnou roli má pastva jako startovací management. Zvířata prosvětlí porost a 

dokážou odstranit nebo alespoň prosvětlit některé dřeviny. Je třeba ale dát na všech 

lokalitách velký pozor, jak bude pasená vegetace vypadat za 5, 10 nebo 20 let. 
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4. PŘÍSPĚVKY - VODA V KRAJINĚ 

4.1. Výsledky hydrogeologické studie vybraných lučních 

rašelinišť na Jihlavsku a její praktické výstupy 
Pavel Eckhardt (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.) 

 

Cílem studie byl popis a analýza vodního režimu šesti vybraných lokalit – lučních rašelinišť 

v kraji Vysočina na Jihlavsku (PR Chvojnov, PR Šimanovské rašeliniště, PR Doupský a 

Bažantka, PR Na Oklice NPP Jankovský potok – U Hovorků, NPR Zhejral). Na lokalitách byly 

sledovány necelý rok od února 2015 do února 2016 poměry hydrogeologické, hydrologické, 

hydrochemické a částečně i hydrobiologické.  

Nejprve byl proveden průzkum jednotlivých území, společně se získáním podkladů a rešerší 

z odborné literatury. Následovalo upravení vodoměrných profilů na významnějších 

vodotečích. Byly vyhloubeny mělké hydrogeologické sondy a osazeny vodoměrné stanice, 

každou lokalitu vždy jedním přístrojem na kontinuální sledování podzemních vod a jedním 

přístrojem na měření hladiny v tocích. Přibližně 1x měsíčně probíhala měření, zejména 

měření průtoků, teplot, konduktivity vod (pozn. míra koncentrace iontově rozpuštěných 

látek ve vodě) a odběry vzorků pro chemické analýzy vody. 

Vlastní měření průtoků drobných toků se provádělo většinou pomocí jednoduchých 

pomůcek (trubka vhodného průměru, vodoměrná nádoba, stopky). Rovněž vydatnost 

pramenů byla měřena metodou do odměrné nádoby. Tímto jednoduchým způsobem lze 

měřit průtoky a vydatnost i na jiných lokalitách pro zjištění stavu během roku. Vyšší průtoky 

v tocích byly měřeny pomocí vodoměrných vrtulí. Hladiny podzemních a povrchových vod 

byly měřeny pomocí upraveného pásma a stabilizovaného odměrného bodu.  

Sledované období (hlavně měsíce od dubna do července 2015) bylo v průměru srážkově silně 

podnormální a teplotně nadnormální, což způsobilo období hydrologického sucha. 

Z geologického hlediska tvoří podklad sledovaných lokalit krystalinikum (žuly, ruly, 

migmatity,…). Na krystaliniku se nachází vrstva zvětralých hornin písčitá, jílovitá, hlinitá a na 

ní je místy lokálně vrstva rašeliny, jak potvrdily geologické sondy. Prvních pět uvedených 

geologických profilů (obr. 6) je ze sond projektu a výsledky šesté sondy do hloubky pěti 

metrů byly převzaty. Z hydrogeologického hlediska jsou rašeliniště umístěna na 

nepropustném podloží (vrstva jílů), propustnost rašelin je slabá. Na lokalitách nebo v jejich 

okolí bylo dříve provedeno odvodnění drenážemi. 

Hladina podzemních vod v rašeliništích se většinu roku držela v těsné blízkosti povrchu, 

pouze v nejsušším období poklesla, maximálně o několik decimetrů. Reakce hladiny 

podzemní vody na srážky tu byla většinou rychlá a výrazná. Průběh hladiny hlubší puklinové 

zvodně (pozn. zvodnělé horninové prostředí; horní povrch zvodně tvoří hladinu podzemní 

vody) na místě vrtu lokality NPR Zhejral byl naprosto odlišný. 
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U drobných toků na rašeliništích byly zaznamenány většinou rychlé a výrazné reakce na 

srážky. To je dáno tím, že rašeliniště s vysokou hladinou podzemní vody a nepropustným 

podložím nemá dostatečný retenční prostor pro transformaci srážkových úhrnů. V teplém 

suchém období klesal průtok těchto drobných vodotečí až k nule vlivem evapotranspirace 

(pozn. vlivem celkového výparu daného území, který zahrnuje jak fyzikální výpar, tak 

fyziologický, tj. transpiraci, výdej vody vegetací zejména listy).  

Hydrologická situace odtoku z povodí – na rozdíl od drobných toků na rašeliništích neklesá 

většinou průtok v uzávěrových profilech zájmových povodí ani v teplých a suchých obdobích 

pod určitou hodnotu. Je to dáno dlouhodobou dotací toků podzemními vodami. V NPR 

Zhejral však poměrně velký rybník modifikoval odtok svým retenčním prostorem. Zásadní 

vliv na průtok zde neměly jen srážky, ale zejména celková evapotranspirace a nasycenost 

povodí. V době hydrologického sucha rybník prohluboval minima odtoku – přítok do rybníka 

byl řádově v litrech za sekundu, odtékalo však pouze pod 0,3 l/s. 

Pro stanovení základního náhledu hydrochemické situace byla prováděna měření 

konduktivity vod, která odráží celkovou mineralizaci vody, dále měření teploty a pH. 

Hlavními kontaminanty zájmových oblastí jsou sloučeniny dusíku dodávané do vody zejména 

zemědělskou činností v povodí a komunálními odpadními vodami. V oxidačním prostředí 

jsou majoritní složkou této kontaminace dusičnany. V lokalitě Na Oklice byla během letních 

měsíců koncentrace dusičnanů vysoká, projevila se silná negativní závislost na velikosti 

průtoku. V lokalitě Bažantka naopak došlo během léta k poklesu koncentrace dusičnanů, což 

zřejmě bylo způsobeno osvitem tůní a rozvojem makrofyt (pozn. vyšších vodních rostlin). 

Dlouhodobé přetrvávání dusičnanů v prostředí podzemních a povrchových vod lze 

dokumentovat na lokalitě NPP Jankovský potok, která je sledována dlouhodobě řadu let a 

kde se vyskytuje perlorodka říční. I přes ochranu a vyhlášení NPP zůstávají koncentrace 

dusičnanů (ale i vápníku a dalších látek) ve vodách lokality od devadesátých let minulého 

století stabilně vysoké, což juvenilním stádiím perlorodky nevyhovuje a zapříčiní zřejmě 

vyhynutí tohoto druhu na této lokalitě. Zdrojem je jednak zemědělská činnost v okolí NPP a 

zejména dlouhodobé přetrvávání dusíkatých látek v půdě. Hodnoty přirozeného pozadí 

dusičnanů ve vodách jsou oproti stávajícímu stavu v ČR velmi nízké (řádově jednotky mg/l). 

Takovéto hodnoty dosahují nebo se k nim blíží například koncentrace z některých lesních 

povodí.  

V hlubším rybníce na lokalitě Zhejral docházelo k nežádoucí redukci dusičnanů na amonné 

ionty, které jsou pro organismy toxické. Souhrnně lze z měření na lokalitách dokumentovat 

vztah koncentrace dusičnanů a amonných iontů: 

- voda mělkých rašelinných jezírek má nízký obsah dusičnanů a amonných iontů (zdrojem 

vody je voda dešťová), 

- podzemní voda mokřadů má většinou vyšší obsah amonných iontů a zanedbatelný obsah 

dusičnanů, 

- zemědělsky znečištěná voda drenáží a toků měla často vysoký obsah dusičnanů a málo 

amonných iontů, 

- voda znečištěná komunálními odpady obsahovala více amonných iontů i dusičnanů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vypa%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transpirace
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Chloridy jsou zástupci kontaminantů, u kterých nedochází k významnější sorbci či chemickým 

změnám. Zdrojem chloridů v některých zájmových lokalitách jsou zejména komunální 

odpadní vody, méně zemědělská činnost a zimní solení vozovek. 

Zdroje vody pro mokřady – v chladných obdobích roku byly pozorované lokality rašelinišť 

většinou dostatečně zásobeny vhodnou vodou ze srážek. V suchých obdobích roku se jako 

nejstabilnější zdroj vody jeví podzemní vody, případně vodoteče těmito vodami zásobované. 

V zemědělských povodích jsou podzemní a povrchové vody dlouhodobě kontaminované 

dusičnany, vhodné jsou proto zejména vody z lesních povodí. Velký rybník prohluboval 

minima průtoku v teplých obdobích roku a docházelo v něm k redukci dusičnanů na 

problematičtější amonné ionty. K redukci dusíkatých látek ve vodách v teplém období roku 

se ukázaly jako nadějné mělké, osvícené, pomalu protékané tůně s rozvojem makrofyt. 
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4.2. Budování a obnova drobných vodních ploch (tůní) 
Jan Dvořák, Jaromír Maštera (Pozemkový spolek Mokřady) 

 

Drobné vodní plochy (tůně) jsou klíčovým prvkem pro zachování a podporu biologické 

rozmanitosti krajiny střední Evropy. Obsahem příspěvku je definice tůně, základní typy tůní a 

procesy jejich přirozeného vzniku a zániku. Člověk dnes musí nahradit jím omezované 

přírodní procesy vedoucí k přirozené obnově a tvorbě tůní a současně napravovat chyby 

minulosti vedoucí k zániku nebo poškození tůní. Byly zmíněny základní zásady výběru 

vhodného místa a zásady budování tůní pro docílení maximálního efektu pro podporu 

druhové diverzity. Současně byly uvedeny způsoby šetrné obnovy stávajících tůní pro 

minimalizaci negativních dopadů a maximalizaci podpory stávající bioty.  

Pro naše účely můžeme definovat tůně jako drobné vodní plochy o velikosti od dm2 po 

řádově stovky m2. Jejich účelem je podpora biodiverzity a zadržení vody v krajině, mají 

samozřejmě i protipovodňovou funkci. Neobsahují technické prvky, mají přirozený vzhled a 

jsou to biotopy, které přirozeně zadržují vodu alespoň 4 měsíce v roce.  

V naší krajině tůně vždy přirozeně vznikaly. V dnešní době vznikají také, ale většinou se hned 

„napravují“ a nenechávají se vzniknout nebo obnovit. Nejčastějším příkladem přirozeného 

vzniku je odstavení ramena vodních toků. Divoká prasata svoji aktivitou vytváří malé tůně, 

které mohou využívat např. obojživelníci k rozmnožování. Po sesuvech vznikají tůně, ale to 

jsou disturbance, které nemají lidé rádi, takže se to hned zase napravuje. A také kdekoliv 

v krajině, kde vzniknou přirozené terénní prohlubně s nepropustným podložím, se vytvoří 

tůně, dočasné nebo trvalé. 

Proč budovat tůně? V současné době jsou omezeny procesy vedoucí k přirozenému vzniku 

tůní. Dochází k odvodňování pozemků, tedy i k likvidaci mokřadů, vodní toky jsou 

napřimovány. Drobné vodní plochy zanikají nebo degradují ať už přirozeně nebo uměle, 

např. jsou zavezeny. I stávající tůně jsou likvidovány kvůli tomu, že to není hezké, že jsou tam 

komáři atd. 

Je dobré si uvědomit, že se jedná o nestabilní biotopy, které přirozeně zanikají, což není ve 

většině případů na škodu. Je třeba počítat s tím, že buď budeme tůně obnovovat, nebo je 

necháme k zazemnění a musíme zase hloubit nové. Pokud chceme v krajině podpořit 

biodiverzitu, tak tůně mají vynikající poměr výše nákladů a výsledného efektu. 

Pro výběr vhodného místa k vybudování tůně je zásadní provést biologický průzkum. Tůně 

budujeme primárně na degradovaných plochách. Z hlediska zásobování vodou je to trošičku 

složitější. Často slýcháme, že tůň bude plněná spodní vodou nebo ze srážek. Záleží ale vždy 

na tom, jaké je podloží. Hlavně v nivách vodních toků bývá celá niva spojená štěrkopísky. 

Tedy na vrstvě jílu nebo hlíny leží vrstva štěrkopísků, celé je to propojené. Potom voda v tůni 

bude odpovídat vodě v řece nebo v potoce. V tom případě se musí buď nastavit výška, nebo 

třeba zajistit i částečné napojení pro dotování vodou. Pokud je na místě jíl, je tůň většinou 

plněná srážkovou vodou anebo povrchovou nebo podpovrchovou vodou, která stéká 

z mokřadu do tůně. Když volíme vhodné místo, tak samozřejmě musíme zajistit, aby tam byl 
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dostatek kvalitní vody. Např. vedle pole to není úplně vhodné. Pokud zde je tůň, tak je 

možné např. vybudovat nějaké ochranné valy, aby se zabránilo splachům z pole, ale není to 

úplně ideální. Místo vybíráme i s ohledem na umístění v krajině tak, aby zvířatům 

vyhovovalo, aby to správně fungovalo. Před budováním tůně je vhodné udělat zkušební 

výkop, stačí i rýčem, nestačí ale na hloubku jednoho nebo dvou rýčů, ale alespoň na tři nebo 

do té předpokládané hloubky. Díky výkopu se zjistí složení zeminy a vymyslí napájení tůně. 

Ideální je ale vzít bagřík, jak to dělají třeba v Anglii, kde provedou křížem budoucí tůně výkop 

do hloubky, v jaké chtějí mít tůň. Pak místo sledují, a buď udělají tůň tam, nebo jinde. Je to 

samozřejmě nákladné, ale je to nejlepší způsob, pokud chcete udělat opravdu dobrou tůň.  

Základ dobré tůně jsou mělčiny. Jsou podstatně důležitější než hluboké zóny. V hloubce do 

30-50 cm se vyskytuje nejbohatší litorální vegetace a mnoho živočichů. Maximální hloubka 

tůní stačí do 1 metru. Větší hloubka než 1,5 metru nemá žádné biologické opodstatnění, 

nezvyšuje biologickou diverzitu. I vzhledem k hloubce jílové vrstvy hrozí, že při hlubším 

hloubení tůně se prokopne jílová vrstva a tůň nebude zásobena vodou vůbec. Vysychání a 

zamrzání nemá vliv na biodiverzitu. Např. hloubky do 20 cm jsou nejlepší pro vodní hmyz. I 

poměrně zarostlá tůň, která v podstatě zaniká, může velmi dobře fungovat hlavně pro 

drobný hmyz. I takovéto tůně, luční mokřady, mají smysl.  

Pokud budujeme tůň ve svahu, tak je potřeba myslet na nějaké zajílování „hrázky“, aby voda 

neprotékala humusovou vrstvou. A pokud kopete ve svahu, musíte odkopat jakoby kousek 

nad tu tůň a tam vznikají volné obnažené plochy, které jsou pro spoustu zvířat důležité.  

Pozvolné břehy jsou také důležité, ale zásadní jsou mělčiny. Nerovné dno bez pravidelného 

vyspádování je důležité pro zvířata i rostliny. Přirozený nepravidelný tvar je lepší než tvary 

typu „kruh“, „vana“ nebo „lichoběžník“ se strmými břehy. Vhodné je členité nevyhlazené 

dno s nerovnostmi, aby si organismy mohly najít podmínky, co potřebují. Osvědčilo se při 

budování tůní bagrem použít lžící s drapáky, tím se vytvoří rýha, žádoucí bohatý mikroreliéf 

dna. Případně i svahovkou se dají dělat nerovnosti, ale musí se to dělat trochu jinak, což 

ovšem většina bagristů nezvládá. Také při ručním hloubení není dobré to dno úplně 

vyhlazovat. 

Tůně spíše nenapojujeme na vodní toky, pokud chceme podpořit biodiverzitu, protože 

průtočné tůně vyhovují daleko méně organismům než tůně neprůtočné. Pokud má větší 

plocha jen drobný přítok, pak se chová spíše jako neprůtočná tůň. Průtočná tůň se rychleji 

zanáší materiálem, může se rychleji kontaminovat, mohou do ní dostat ryby, pokud je 

napojena na vodní tok, což většinou nechceme. Neprůtočná tůň má teplé a studené zóny, 

naproti tomu v průtočné dochází k teplotní homogenizaci, takže některé organismy si 

nenajdou, co potřebují. V průtočné tůni nekolísá vodní hladina, ale u tůní je žádoucí, aby 

hladina v průběhu roku kolísala. Průtočnost znamená nízkou protipovodňovou ochranu a 

cokoliv je průtočného, podléhá vodoprávnímu úřadu. Pokud např. budujeme tůň na podporu 

střevlí nebo ryb, tak můžeme udělat průtočnou, ale na podporu obojživelníků průtočné tůně 

nemají moc velký význam. 

Ideální je vytvořit mělkou zónu, která je pravidelně zaplavovaná. Na jaře je hladina výš, zóna 

bývá celá zavodněná, během roku klesá hladina na nižší úroveň. Tyto zóny bývají bohaté na 



27 
 

výskyt živočichů, vyskytují se zde druhy rostlin obnaženého dna. Pokud se tůň „opravným“ 

zásahem prohlubuje, může dojít ke zničení této zóny.  

Občasné úplné vyschnutí je žádoucí. Byť to vypadá špatně, vidíte např. spousty pulců, kteří 

se mrskají, zdá se, že to mají spočítané. To neplatí vždycky. Pokud vysychá tůň, obojživelníci 

zrychlí svůj vývoj. Některé druhy živočichů se schovají, třeba měkkýši se zapouzdří, některé 

druhy zahynou a další se odstěhují pryč. Ale vysychání tůní je přirozený proces. Pokud se to 

neděje extrémně často, to by pak byla tůň na špatném místě. Vysycháním se blokuje 

sukcese. Když jsou tůně již hodně zazemněné, po vyschnutí mineralizují, prokysličí se dno a 

příští rok tůň funguje lépe. Také tam není problém s rybami. Občasné vyschnutí nevede 

k poklesu biodiverzity, pokud se to neudělá vyloženě špatně, jako nějaká past, to potom ano. 

Pokud tůň např. dva roky po sobě vyschne, nemělo by to vést hned k prohloubení nádrže. Je 

potřeba ji sledovat delší dobu. Například tůň, která má propustné podloží, se dokáže 

zatáhnout po pár letech nebo i po sezoně. Máme několik příkladů, kdy drobná tůň budovaná 

na jaře byla několik měsíců suchá kvůli štěrkopískojílovému podloží, ale na podzim se tůň 

naplnila vodou a od té doby drží. Takže je potřeba to sledovat, ne hned vyhodnotit jako 

„nepovedenou“ tůň. 

Plný sluneční osvit je důležitý, ale není zásadní. Pokud plánujeme tůň na podporu 

mokřadních živočichů a rostlin, měla by být z většiny osluněná, ale některé organismy 

potřebují i zastínění, z obojživelníků třeba čolek velký nebo skokan hnědý. Proto je vhodné 

tůní dělat víc typů, různé velikosti, osluněné i zastíněné.  

Vytěženou zeminu většinou můžeme uložit do blízkosti nádrží. Lze ji rozhrnout tak, aby 

nevznikly velké nepřirozené valy. Zeminu lze využít pro zvýšení retence vody nebo odklon 

splachů. Nejdůležitější je, že ve vytěžené zemině máme semennou banku, takže ji 

neodvážíme pryč, naopak v lokalitě udržíme někdy zajímavé druhy. Naopak, pokud se na 

lokalitě vyskytují invazní druhy, nešíří se dál. Jedná se o technicky nenáročné řešení, 

z některých lokalit ani není odvoz možný. Naopak existují i argumenty pro odvoz zeminy. 

Pokud jsou v zemině toxické látky nebo vysoký obsah živin, na tůně navazují biologicky cenné 

plochy, které bychom takto zničili, nebo bychom změnili hydrologické poměry, pak je třeba 

to zohlednit. Zásadním problémem bývá nedostatek místa. Na rozhrnutí zeminy je potřeba 

počítat s plochou stejnou nebo vetší než je plocha tůně. Pokud budujeme mělké tůně, pak se 

objem vytěžené zeminy snižuje.  

Spíše se vyhýbáme tůním s nepropustnou fólií. Pokud ale nemáme vhodné plochy a 

potřebujeme na místě nějaké druhy podpořit, tak můžeme udělat tůň vyloženou folií. Tyto 

tůně fungují jinak než tůně s nepropustným podložím, např. v mokřadu, protože chybí 

kontakt s okolní půdou. Více se v létě prohřívají a vysychají a v zimě více promrzají, takže zde 

mohou s větší pravděpodobností uhynout zimující obojživelníci. Naproti tomu u normální 

tůně se díky kontaktu s okolím udržuje teplota.  

Nové tůně ponecháváme přirozenému vývoji, nevysazujeme ani rostliny ani nepřenášíme 

živočichy. Není to ani potřeba, přirozená sukcese je silná. 
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Budování komplexu tůní různých typů je vždy lepší řešení než vybudování jedné tůně, tak 

aby si organismy mohly vybrat. Také je lépe budovat mělké tůně s pozvolnými břehy 

propojené podmáčenými plochami a tůňkami. 

I zazemněná a stará tůň je významná pro některé organismy, proto spíše budujeme nové 

tůně, než obnovujeme. A pokud nemáme jinou možnost než obnovovat, pak vždy jen 

částečně, neobnovujeme celou tůň najednou, alespoň 1/4 nebo 1/3 necháme bez zásahu. 

Ideální tůň neexistuje. Každý organismus má jiné nároky na prostředí, existují jen obecná 

pravidla, která neplatí absolutně a řešením je široká nabídka tůní různých charakteristik.  

Respektování tůní jako specifického biotopu stejně jako uznáváme řeky, rybníky a jezera. 

Způsoby budování tůní – strojně (bagrem), ručně, terénní technikou. Offroadovou technikou 

lze celkem účinně budovat a obnovovat mělké tůně, pokud se to dělá správně a na vhodných 

plochách (VVP, těžební prostory). I když první rok to nevypadá pěkně, tak už za rok či dva 

jsou tůně pěkně zarostlé vegetací.  

Nejvhodnějším termínem pro budování tůní je podzim, kdy je sucho a v mokřadu je málo 

zvířat. Ale lze je budovat celoročně, záleží na rozsahu. Je lepší nedělat velké zásahy na jaře a 

v létě. U obnovy tůní je třeba myslet na to, že zhruba od poloviny srpna do poloviny října je 

nejmenší riziko likvidace zimujících nebo rozmnožujících se organismů. 
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4.3. Východočeská Sahara – zatím částečně odkrytý poklad 

– se začíná valit z pootevřeného víka 
David Číp (Velkojaroměřský pozemkový spolek) 

 

Východočeská Sahara je lokalitou na Pardubicku, kde již šestým rokem probíhá unikátní 

projekt. Pro krajinu středního Polabí bývaly v minulosti typické rozlehlé písčiny a mokřady. A 

právě tuto poněkud neobvyklou mozaiku se snaží pod elektrovody mezi vsí Čeperka a 

Lázněmi Bohdaneč Velkojaroměřský pozemkový spolek obnovit.  

V letech 1959-1960 byla nedaleko Čeperky postavena tepelná elektrárna Opatovice a od ní 

zamířil západním směrem čtyřstup elektrovodů. Protnul tak monokulturní březový les při 

jižním okraji Čeperky, vysázený právě na polabských píscích, téměř sto metrů širokým 

průsekem. Pravidelný výřez náletových dřevin správcem rozvodné sítě zapříčinil, že se na 

této více jak sedmihektarové ploše obnovila společenstva blízká původním polabským vátým 

pískům s výskytem řady vzácných brouků (např. v ČR kriticky ohrožená mandelinka 

Labidostormis tridentata, ohrožení krytohlaví Crytocephalus androgyne, C. distinguendus, 

štítonoš Cassda rufovirens, krytonosec Ceutorhynchus pumilio či krasec Aphanisticus 

pusillus). Toho si všimli členové východočeské pobočky České společnosti entomologické a 

začali tuto lokalitu sledovat. V roce 2009 zjistili, že energetici změnili technologii péče o 

plochy pod vysokým napětím a místo, aby byla vyřezaná hmota odvezena či někde na okraji 

skládkována, byla mulčována a rozprostřena po ploše území. Pro pískomilná společenstva je 

takový přístup bezmála katastrofou. Rozběhla se různá jednání, jejichž výsledkem byla 

dohoda, že péče o tuto plochu se ujmou sami ochránci přírody.  

Zpočátku šlo vlastně jen o vhodně načasované a provedené výřezy dřevin. Později se projekt 

díky přizvání Velkojaroměřského pozemkového spolku začal rozrůstat do mnohem větších 

rozměrů. Se souhlasem vlastníků pozemků – Lesů České republiky a obcí – a energetiků se na 

méně hodnotných částech plochy, porostlých především třtinou, pustil do strhávání drnů a 

obnažování písčin. A od Čeperky zaměřil pozornost i na další elektrovod, severovýchodně od 

Lázní Bohdaneč. Zde je sice koridor výrazně užší, v jižní části zhruba pětačtyřicet a v severní 

jen 20 metrů, zato však přes tři kilometry dlouhý, protínající různé biotopy.  

I pod elektrovody u Bohdanče narazíme na písčiny. Ale právě zde má „Sahara“ navzdory 

svému jménu druhou velmi významnou plochu – mokřadní. Dráty zde totiž protínají plochu, 

kde ještě v 19. století býval rybník Rozkoš, a tak jsou místy písky vystřídány velmi vlhkými 

slatinnými půdami. Další tůně jsou i při silnici z Bohdanče do Pardubic, kde ještě v 50. letech 

20. století fungovala nevelká pískovna. Hned na přelomu let 2011/2012 zde bylo ve 

spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny obnoveno 7 tůní a zřízeno 12 nových. 

Budování tůní pokračovalo i v letech 2015-2016, kdy bylo díky grantu z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska vytvořeno v nejníže položené střední části koridoru dalších deset 

tůní o ploše celkem kolem 30 arů.  
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Výsledky dosavadních zásahů jsou více než zajímavé. Téměř vymírající populace jednoho 

z našich největších motýlů, ve východních Čechách kriticky ohroženého okáče ovsového, se 

zvedla na několik set kusů. Ve velkém se tu znovu objevila silně ohrožená nahoprutka 

písečná, drobná penízku podobná rostlina vázaná právě na otevřené písčiny, i mokřadní 

žebratka bahenní. Monitoring obojživelníků, který zde provedla na jaře roku 2015 AOPK, 

prokázal na 168 snůšek kriticky ohroženého skokana ostronosého.  

Cílem Velkojaroměřského pozemkového spolku je přilákat na lokalitu lidi z nedaleké 

Bohdanče. Vytvořit zde nějaké vycházkové trasy či naučné cyklotrasy, na vhodném místě 

třeba i hřiště. Specifikem písčin totiž je, že zvýšený pohyb lidí jim nevadí, ba právě naopak. A 

budou-li „udržovány“ podrážkami či koly lázeňských hostí, budou moci členové 

pozemkového spolku napnout více svých sil na jiné potřebné lokality.  

 

 

 

  



31 
 

4.4. Problémy vzniklé špatně navrženou revitalizací a jejich 

řešení na příkladu lokality Šamonín 
Václav Křivan (Pozemkový spolek Chaloupky) 

 
Město Brtnice na Jihlavsku v kraji Vysočina iniciovalo a realizovalo projekt na vybudování 

rybníka Šamonín a navazujících tůní v nivě Brtnice. Jako revitalizační opatření byl projekt 

schválen AOPK a financován z OPŽP. Realizace byla dokončena v roce 2010 a celkové náklady 

akce čítaly cca 10 milionů korun. Tůně v projektu však naplňují téměř všechna negativa, 

která byla uvedena v přednášce o budování tůní a to umístěním, tvarem, charakterem. 

Pouze nedošlo ke zničení žádného cenného biotopu. V minulosti se zde nacházely velmi 

významně druhově bohaté louky, existují i historické záznamy o vzácných motýlech na 

těchto loukách. Bohužel zde došlo k melioracím a rozorání luk, takže v době začátku 

revitalizace se zde nacházela orná půda, pole.  

První dva roky po dokončení realizace rybníka a tůní došlo ke kolonizaci vodní vegetací a 

mokřadních organismů, objevila se řada významných druhů živočichů – obojživelníci, vážky, 

vodní brouci – některé v regionu poměrně vzácné druhy. Lokalita vypadala v tu dobu velice 

dobře. Poté se v podstatě z roku na rok rozšířily porosty orobince širokolistého téměř na 80 

% plochy a bylo jasné, že pokud lokalita nedostane potřebnou péči, zanikne. V roce 2012 

navíc došlo k masivní kolonizaci tůní střevličkou východní.  Nad lokalitou se nachází rybník 

na Špitálském potoce, který byl při realizaci nešťastně propojen s tůněmi mělkou strouhou. 

Rybník slouží pro sportovní rybáře a při vypouštění rybníka v roce 2012 se střevlička 

z rybníka dostala do tůní, kde získala neomezovaný prostor a lokalita tím byla velmi vážně 

ohrožena. 

ZO ČSOP Kněžice vstoupila do jednání s vlastníkem, městem Brtnice, s cílem společné péče o 

lokalitu. Ze strany města na to nebyly uvolněné finanční prostředky, takže se jednalo o péči 

na dobrovolné bázi. V roce 2014 pak město Brtnice zrušilo propojení tůní s potokem. Od 

roku 2015 byl zahájen další projekt zaměřený na údržbu lokality, především redukci orobince 

a populace střevličky, vybudování zimovišť pro obojživelníky. 

V prvním roce byla zřejmá významná biodiverzita.  Na lokalitě se vyskytovaly desítky možná 

stovky čolků obecných, rozmnožovaly se rosničky zelené, hnízdily zde slípky zelenonohé a 

strnad rákosní. Z hmyzu byl hned v následujícím roce zjištěn výskyt sedmi druhů rákosníčků, 

významné druhy vážek jako šídlo červené, vážka jarní a šidélko menší, nalezen byl i ohrožený 

vodomil velký. Rozrostly zde populace rdestu vzplývavého, zevaru vzpřímeného, orobince 

úzkolistého, bahničky, žabník jitrocelový a další druhy rdestů.  

K hlavním problémům projektu patří již zmíněné propojení tůní s potokem umožňující 

splavení ryb. Dalším je umístění tůní „na poli“ a jejich tvary. Přesně tak, jak by to být nemělo, 

tůně jsou velké, příliš hluboké, mají strmé břehy a není možné nijak manipulovat s hladinou, 

aby v případě vpuštění střevličky, s tím bylo možno něco udělat. Tůně mají dohromady asi 

2500 m2, průměrná hloubka je asi 1 m, maximální 1,80 m.  
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Od roku 2012 jsou prováděny zásahy k udržení lokality. Likvidace porostů orobince je zde 

nesmírně složitá. Lokalita vznikla prakticky na poli a orobinec je obrovská dobře kořenící 

rostlina. Ruční vytrhávání je proto nad lidské možnosti. Vytrhávání by bylo možné pouze 

tam, kde dosáhne z břehu bagr, uchopí celý kus porostu a vytáhne ho ven. Plocha tůní se 

v zimě kosí. Orobinec to sice neomezilo, alespoň se část té hmoty orobince nerozkládá 

v tůních, ale odveze se, např. na zimoviště pro obojživelníky. K eliminaci střevličky jsou 

celkem úspěšně používány odchytové pasti (vrše). Dalším způsobem, jak omezit ryby v tůních 

je vyčerpání vody. V roce 2015 se podařilo snížit před zimou hladinu, nicméně ne úplně na 

dno, takže nedošlo k úplnému promrznutí. To je v plánu ještě zopakovat. Až skončí 

udržitelnost projektu OPŽP, by bylo potřeba tůně rozrůznit, upravit břehy, jejich sklon, 

zdrsnit i po obvodu. 

Závěrem – zachování lokality v příznivém stavu vyžaduje značné úsilí a je časově i finančně 
náročné. S následnou údržbou při plánování projektu nikdo nepočítal, takže teď na to město 
nemá peníze. Vysoké investice do vybudování biotopu nebyly adekvátní. Záměr nenaplňuje 
myšlenku revitalizace, tůně se budovaly na nevhodném místě a nevhodným způsobem. 
 

  



33 
 

4.5. Zkušenosti z revitalizací krušnohorských rašelinišť 
Jiří Rous (Pozemkový spolek Fergunna) 

 

Příspěvek je pozvánkou na krušnohorská rašeliniště, o která se stará Základní organizace  

ČSOP Teplice.  

ZO ČSOP Teplice byla založena v roce 1985 a její oblasti zájmu se nachází zejména v Krušných 

horách a Českém středohoří. Dále je uvedeno devět vybraných lokalit rašelinišť, které se 

dohromady rozkládají na několika tisíci hektarech. Jedná se o nejzachovalejší rašeliniště 

s typickou flórou a faunou, např. rosnatka a tetřívek jsou pro řadu lokalit typické, někde se 

vyskytují i tisíce rosnatek. Lokality určitě stojí za návštěvu. 

PR Černá louka (130 ha) 

PR Cínovecké rašeliniště (8 ha, s navazujícími prameništi a rašelinnými plochami až 150 ha) 

PR Grünwaldské vřesoviště (39 ha, s navazujícími plochami 100 ha) 

PR Černý rybník (13 ha, s navazujícími plochami 80 ha) 

3 lokality - PR Prameniště Chomutovky (cca 3000 ha) 

NPR Novodomské rašeliniště (760 ha včetně ochranného pásma) 

PR Horská louka u Háje (19 ha, s navazujícími plochami 30 ha) 

U lokalit je uvedena rozloha zahrnující jak základ, tak ochranná pásma, která jsou velmi 

důležitá. Není možné se věnovat jen přímo rašeliništím, jen té nejstarší ploše, ale i plochám 

okolo. To je velký problém, protože se nachází většinou na půdě Lesů České republiky. A i 

když je to ochranné pásmo a ze zákona se tam nesmí odvodňovat, tak se tam v rámci lesního 

hospodářství odvodňuje.  

Roku 1985 udělala organizace v Přírodní rezervaci Grünwaldské vřesoviště první povalové 

chodníky a přehrážky. V té době plánování takové revitalizace spočívalo pouze v dohodě s 

pracovníkem státní ochrany přírody nebo okresního úřadu, který přijel s námi na vřesoviště 

nebo rašeliniště a domluvili jsme se na místech, kde by bylo dobré přehrázky postavit. 

Přehrázek bylo vytvořeno několik desítek, byly dvojité z kulatiny na ležato, s vycpávkou 

z rašeliny a drnu z místa. Po roce 2000 organizace dělala další výstavbu přehrázek a opravy 

starých. V osmdesátých letech se na lokalitě vyskytovaly desítky tetřívků, i když se tam před 

tím těžila rašelina. V dnešní době se v této oblasti připravují velké parky větrných elektráren, 

proti kterým jsou i Němci. 

Prameniště Černého potoka se nachází v PR Černá louka. Revitalizace lokality začala koncem 

80. let 20. století po velkoplošných melioracích. Bylo provedeno několik příčných přehrázek. 

ZO ČSOP se vrátila na lokalitu v roce 1997 a od té doby zde provádí různé menší akce a 

management. Dohromady revitalizace toku – zavedení do původního koryta – čítá několik 

kilometrů, tůní bylo vytvořeno řízeně asi 60, neřízených zhruba dvakrát tolik. Velké plochy 

jsou meliorované, asi po sedmi metrech jsou kanály. Tím, že se zvedla hladina vody, zarazila 

se i voda, co rychle odtékala, což má protipovodňový význam. 
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Cínovecké rašeliniště navazuje na Georgenfeldské rašeliniště v Německu. Zde se organizace 

od 90. let ve spolupráci s okresním později krajským úřadem podílela na výstavbě několika 

desítek hrazení. Starší hrazení jsou převážně z bříz získaných při prořezávce, zatloukaných na 

stojato ve dvou řadách, vycpávka prováděná rašelinou a drnem z místa. Takto lze provádět 

hrazení v lokalitách s méně mohutnými odvodňovacími příkopy a kanalizovanými drobnými 

potoky. 

Na lokalitě Černý rybník je velká plocha vodní hladiny, tím je odlišná od ostatních lokalit. 

Charakter okolních ploch je stejný.  

Uvedená plocha Rašeliniště U Jezera se nachází při okraji PR U Jezera. Nalézá se zde 

zbytkové rašeliniště, kde jsou porosty staré možná i 3-5 tisíc let. Nelze to přesně vyhodnotit, 

protože na to místo se nikdo nedostane, je to velká plocha. Doložený vzorek má podle 

odborného posouzení stáří cca 500 let. Projekt hrazení byl připraven a realizován v letech 

2005 - 2008, s monitoringem do roku 2010. Jednalo se o kompenzační opatření za výstavbu 

větrné elektrárny.  Spolupracovalo se s krajským úřadem, LČR a projekční firmou. Byl to první 

projekt, kde se provádělo geologické hodnocení a zaměření, takto se to má správně dělat, 

informace jsou potřeba. (Předchozí, i když většinou povedené akce, byly spíše nahodilého až 

„partyzánského“ charakteru.) Provedlo se více než 120 hrazení, všechna ručně, celkem na 

ploše zhruba na 25 ha. Hrazení z kulatin byla široká až 8 metrů, protože kanály zde byly místy 

široké až 4-8 metrů. Součástí projektu byl i biologický průzkum, monitoring tetřívka a 

podzemní vody. ZO ČSOP v rámci své činnosti vystavěla i jednoduché měrné profily a provádí 

průběžné opravy. 

Projekt Pestrý – Bunt byl realizován v období let 2011 – 2014 jako přeshraniční spolupráce 

s německou organizací Naturschutzzentrum Erzgebirge a podpořen v rámci programu Cíl 3 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Byl připravován asi tři roky a je třeba uvést, že 

s německými partnery se spolupracovalo velice dobře. Obě organizace pracovaly 

v nádherných lokalitách a projekt měl opravdovou hodnotu.  

Část projektu za českou stranu, která je představovaná, měla za cíl praktická opatření pro 

zadržení vody v krajině, což má kladný dopad na přirozený rozvoj biodiverzity a řadu 

hydrologických charakteristik. V projektu byly provedeny revitalizace ve třech zájmových 

lokalitách. 

Povodí potoka Mohelnice – byla provedena vzorová revitalizace části regulovaného koryta 

potoka v délce 0,5 km. V navržených tratích na obnovení původního koryta se díky 

provedeným sondám podařilo potvrdit vedení původní linie, tedy správnost navržené 

revitalizace. Hloubka narovnaného koryta byla před revitalizací 1-2 metry.  

Povodí potoků Divoká Bystřice a Bystřice – vzorové provedení hrazení v melioračním kanálu 

rašeliniště s tvorbou tůní, s obtoky, 11 hrazení různých typů. Původně bylo plánovaných 

přehrazení asi 3x více, to ale odmítly Lesy České republiky. Přehrazení jsme vybírali 

optimálně tak, aby to napomohlo přirozené renaturaci potoka. V místě přehrazení vznikne 

tůňka, ale vlastní potok může jít jinou cestou. A to buď s mírnou pomocí, nebo úplně 

přirozeně. U vzorových hrazení (obr. 11) je také důležité zachovat přirozený průsak asi 5 %. 

Jsou zde i sondy na sledování hladiny vody. Dále je uveden zajímavý způsob hrazení (obr. 12-
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17 prezentace k Pestrý-Bunt), který byl proveden ve spolupráci s lesáky. V Krušných horách 

byly dříve v 80. letech vysázeny smrky pichlavé, které teď všechny odcházejí. Takže v daném 

místě mohly být pokáceny, vloženy do rýhy, bagr je zadusal, přehrnul zeminou a na závěr se 

zemina urovnala. Tím se celá akce výrazně zlevní. Na poslední fotografii je přehrazení, jak 

vypadalo v následujícím roce. Je tam spousta žab, funguje to dobře, voda odtéká kolem.  

Povodí potoka Černá voda – opět byla provedena vzorová hrazení v regulovaném korytě 

potoka s vyvedením toku, obtoky, vytvořeny tůně. Celkem se v projektu udělalo 11 hrazení 

různých typů, lépe by bylo 25, ale pozemek je LČR. Jiný typ hrazení je kolmo (obr. 30 - 35), 

použitý asi na 2/3 provedených hrazení. 

 


