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ÚVOD 
 
Tento dokument nabízí soubor 27 praktických případových studií týkajících se péče o zemědělskou půdu 
v rámci sítě Natura 2000 z různých zemí EU. Celkovým cílem je představit různé typy iniciativ, které byly 
úspěšně podniknuty k prosazování a podpoře zemědělských postupů, jež aktivně přispívají k ochraně 
vzácných a ohrožených přírodních stanovišť a druhů chráněných podle právních předpisů EU týkajících se 
přírody.  
 
Případové studie byly vybrány tak, aby reprezentovaly širokou škálu rozmanitých situací zahrnujících růz-
né typy: 

• přírodních stanovišť a druhů,  
• zemědělské půdy,  
• podmínek pro hospodaření a postupů péče,  
• požadavků a opatření na ochranu přírody, 
• zemědělců a subjektů hospodařících s půdou. 

 
Mají odrážet celou škálu výzev, kterým musí zemědělci, orgány veřejné správy a ochránci přírody čelit 
v okamžiku, kdy hledají způsoby, jak sladit cíle zemědělství a ochrany přírody. Zvláštní pozornost je vě-
nována výběru příkladů hledajících řešení přínosná pro všechny strany, která nejen prospívají přírodě, ale 
rovněž podporují hospodářskou životaschopnost dotčených zemědělců a poskytují cenné služby pro spo-
lečnost obecně. 
 
Příklady byly vybrány z celé řady zdrojů: 

- národní nebo regionální agroenvironmentální režimy v rámci programu rozvoje venkova (2007–
2013), 

- jiná opatření v rámci programu rozvoje venkova, 
- národní, regionální nebo místní veřejné nebo soukromé iniciativy a programy, 
- projekty LIFE (které jsou často klíčem k odstartování nových místních nebo národních iniciativ). 

 
Každá případová studie zkoumá souvislosti a kontext, v nichž byla iniciativa podniknuta, typ zemědělské 
činnosti a dotčené otázky ochrany přírody a klíčová opatření, která byla provedena. Dále se pak zabývá 
jak hlavními přednostmi a úspěchy, tak klíčovými slabinami, které byly během analýzy zjištěny.  
 
Očekává se, že jako takové poskytnou případové studie užitečné podněty k zamyšlení, pokud jde o různé 
typy přístupu a opatření, které lze úspěšně zavést pro lepší začlenění potřeb ochrany přírody do každo-
denních zemědělských činností. Slouží jako užitečný doplněk pokynů EK k hospodaření v rámci sítě Natura 
2000, které byly zveřejněny samostatně.  
 
Případové studie vypracoval tým odborníků s pomocí orgánů veřejné správy, zúčastněných stran 
a nevládních organizací případně zapojených do iniciativy. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali 
všem, kdo se podíleli na přípravě této zprávy. Všechny podrobnosti jsou uvedeny na konci každé případo-
vé studie.  
 
 

 
 
  



 
Péče o zemědělskou půdu v rámci sítě Natura 2000 – Případové studie 

Případová studie 

Integrované po-
radenství 
v oblasti ochra-
ny přírody pro 
zemědělské 
podniky na zá-
kladě partner-
ství 
a vzájemného 
učení 

„Partnerbetrieb Naturschutz“ 
ve spolkové zemi Porýní-Falc, 
Německo 

Zemědělec a poradce © Partnerbetrieb Naturschutz 

Zemědělství a ochrana přírody 
ve spolkové zemi Porýní-Falc 

Německá spolková země Porýní-Falc má dlouhou 
kulturní historii drobného smíšeného hospodaře-
ní, které zahrnuje ornou půdu, stálé pastviny, 
sečené louky, vinice a sady1.  
Hlavní hospodářské zisky venkova pocházejí 
z pěstování vinné révy (na 10 % plochy), ces-
tovního ruchu (včetně kempování, pěší turistiky 
a cykloturistiky), lesnictví a intenzivního hospo-
daření na orné půdě. Údolí řeky Rýna je vý-
znamným hospodářským a městským centrem, 
které je dobře napojeno na evropské obchodní 
a dopravní sítě, ale v jižních hornatých částech 
se stále nacházejí důležité oblasti polopřírodních 
stanovišť utvářených tradičním extenzivním ze-
mědělským využíváním s rozsáhlými plochami 
lesů. 

Program rozvoje venkova pro Porýní-Falc si sta-
novil za cíl začlenění ochrany biologické rozma-
nitosti do zemědělského využívání a hlavním ná-
strojem jsou agroenvironmentální režimy2.  

1 Viz internetové stránky
(http://www.mulewf.rlp.de/landwirtschaft/). 

2 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr Landwirtschaft
und Weinbau Rheinland-Pfalz (2007): Entwicklungs-
Programm Agrarwirtschaftt, Umweltmaßnahmen, 
Landentwicklung. PAUL.

1
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Porýní-Falc v současné době nabízí agroenvi-
ronmentální režimy zaměřené na ochranu pří-
rodních stanovišť a druhů (Vertragsnaturschutz) 
na travinných porostech (louky, pastviny 
a přeměna orné půdy), orné půdě (plochy 
s nízkou hustotou výsevu nebo pásy orné půdy 
s planě rostoucími rostlinami bez používání pes-
ticidů), v sadech (výsadba a údržba) a na opuš-
těných vinicích (přeměna na plochy k pastvě ne-
bo sečení). Další agroenvironmentální programy 
jsou nabízeny pro ekologické zemědělství nebo 
integrovanou produkci, jakož i pro jednotlivá 
opatření (krycí plodiny, ochranné pásy, střídání 
plodin atd.). 
 
Režimy zahrnují možnost přidání kompenzace 
konkrétních opatření na menších plochách, např. 
nesečené pásy útočišť na sečených loukách, ob-
měny režimů sečení nebo pozdější orba 
s obdobím strnišť (Zusatzmodule). 
 
Režim prémií za travinné porosty pro louky 
a pastviny vyžaduje, aby zemědělci udržovali 
čtyři nebo osm indikačních druhů namísto stano-
vení požadavků na péči, aby zemědělci mohli 
flexibilněji přizpůsobit svá vlastní opatření péče.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Druhově bohatá louka © Partnerbetrieb Naturschutz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Přibližně na 25 % zemědělské půdy se nyní 
vztahuje pětiletá smlouva v jednom z těchto re-
žimů, přičemž 2 % (18 000 ha) připadá na režim 
přírodních stanovišť a druhů. V těchto posledních 
dvou letech rozpočtového období programu roz-
voje venkova budou muset být žádosti zeměděl-
ců zamítnuty, pokud poptávka po agroenviron-
mentálních režimech týkajících se přírodních 
stanovišť a druhů přesáhne dostupné financová-
ní. 
 
 

Hlavní stanoviště a druhy 
a zemědělské postupy 
 
Porýní-Falc má 177 oblastí v rámci sítě Natura 
2000 (120 zvláštních oblastí ochrany a 57 zvláš-
tě chráněných oblastí), které pokrývají 20 % 
spolkové země. To je více než kterákoli jiná ně-
mecká spolková země. Přibližně 80 % oblastí sí-
tě Natura 2000 jsou lesy, zejména bukové 
a dubové, ale více než 80 % zvláštních oblastí 
ochrany a 65 % zvláště chráněných oblastí3 za-
hrnují oblasti přírodních stanovišť závislé na ex-
tenzivním zemědělství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 

2 zu § 25 Abs. 2 des Landesnaturschutzgesetzes 
(LNatSchG) vom 22.06.2010 in Verbindung mit der 
Ersten Landesverordnung zur Änderung der Lande-
sverordnung über die Erhaltungsziele in den NATU-
RA 2000 Gebieten vom 22. Dezember 2008. 
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Prioritní typy zemědělských stanovišť zahrnují 
suché a stepní travinné porosty, například vni-
trozemské duny s otevřenými travinnými poros-
ty s druhy rodů Corynephorus a Agrostis (2330), 
skalní vápnomilné nebo basofilní travinné poros-
ty Alysso-Sedion albi (6110), vápnomilné travin-
né porosty na suchých píscích s Koeleria glaucae 
(6120), facie polopřirozených suchých travin-
ných porostů a křovin na vápenitých podložích 
(6210), druhově bohaté travinné porosty smilky 
tuhé (Nardus stricta) ve starých těžebních oblas-
tech (6230), sečené louky (6510), suchá vřeso-
viště (4030) a porosty Juniperus communis na 
vřesovištích nebo travinných porostech na vá-
pencích (5130). 
 
Prioritní druhy spojené se zemědělstvím zahrnují 
rostliny Bromus grossus, Jurinea cyanoides, Gla-
diolus palustris a Notothylas orbicularis, motýly 
Maculinea arion, Maculinea nausithous, Maculi-
nea teneius, Euphydrias aurinia, Lycaena helle, 
Lycaena dispar, plže Vertigo moulinisiana 
a Vertigo angustior, čolka Triturus cristatus, ne-
topýry Rhinolophum ferrumequinum a Myotis 
emarginatus a řadu druhů ptáků.  
 
Výrazná regionální různorodost klimatických 
podmínek tohoto regionu 
s atlantskými/středomořskými i kontinentálními 
vlivy přináší jedinečnou směsici atlantských 
a kontinentálních druhů a přírodní stanoviště se 
suchými travinnými porosty tvoří důležitý odra-
zový můstek pro obdobná přírodní stanoviště ve 
Francii a sousedních německých spolkových ze-
mích.  
 
Navzdory tomu je stav mnoha přírodních stano-
višť a chráněných druhů z hlediska jejich ochra-
ny nepříznivý a jejich počet klesá. Suché travin-
né porosty jsou ohroženy zejména eutrofizací 
dusíku ve vzduchu a vodě, invazí křovin po 
opuštění a tlaky ze strany cestovního ruchu 
a rekreace a většině tradičních sečených luk 
hrozí opuštění. 
 
Většina oblastí se suchými travinnými porosty 
vyžaduje obnovu (v zásadě odstranění křovin 
a opatření ke snížení eutrofizace a příliš domi-
nantních druhů, například rozrušování travního 
porostu nebo odstraňování drnů) a následně ob-
novení extenzivní pastvy nebo sečení.  
 
Osm ze 177 oblastí sítě Natura 2000 má plány 
péče zveřejněné on-line4. Kromě toho se 50 
plánů péče připravuje a bude zveřejněno v roce 
2012. Projekty financované EU v rámci progra-
mu LIFE obnovily extenzivní zemědělské postupy 

                                                
4 Viz internetové stránky 

(http://www.naturschutz.rlp.de/). 

v některých oblastech sítě Natura 2000: např. 
v jednom projektu LIFE byly odstraněny křoviny 
a byla obnovena extenzivní hlídaná pastva ovcí 
s ovčáckým psem na 355 ha suchých travinných 
porostů (včetně přírodních stanovišť 6120, 6210, 
6230), zatímco v rámci jiného projektu progra-
mu LIFE5 byla provedena obnova druhově boha-
tých travinných porostů smilky tuhé (Nardus 
stricta) (6230) pro extenzivní pastvu skotu 
a sečení. 
 
 

Program „Partnerbetrieb Natu-
rschutz“ 
 
Cíle programu 
 
Iniciativa „Partnerbetrieb Naturschutz“ nabízí 
zemědělcům integrované poradenství v oblasti 
zemědělství a ochrany přírody pro celý zeměděl-
ský podnik, partnerství a plánování založené na 
dialogu a flexibilní a komplexní řízení ochrany 
přírody, které přesahuje rámec stávajícího agro-
environmentálního programu. 
 
Program se zabývá některými z klíčových výzev 
pro zachování biologické rozmanitosti na země-
dělské půdě: program má za cíl dosáhnout rov-
nocenné komunikace mezi zemědělci a poradci 
a vzájemného pochopení a uznání, zvýšit flexibi-
litu hospodaření a počet opatření pro konkrétní 
zemědělský podnik a začlenit hospodářskou rea-
litu a priority ochrany přírody s cílem nalézt ře-
šení přínosné pro všechny strany.  
 
Poradní týmy zahrnují jak poradce, kteří spravují 
agroenvironmentální programy na základě 
smlouvy s Ministerstvem životního prostředí, 
zemědělství, potravinářství, vinařství a lesnictví 
(MULEWF) spolkové země Porýní-Falc, tak ze-
mědělské poradce šesti regionálních středisek 
veřejných služeb pro oblast zemědělství (Dien-
stleistungszentren für den ländlichen Raum, 
DLR). 
 

                                                
5 Viz internetové stránky (http://www.life-

arnika.eu/en/site.html). 
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Zemědělec diskutuje s poradním týmem. © Partner-
betrieb Naturschutz  
 
Jak režim funguje 
 
Zemědělec a poradní tým vedou dialog 
a analyzují situaci celého zemědělského podniku 
a okolní krajiny.  
 
Jedním z hlavních rozdílů oproti zavedené agro-
environmentální praxi je, že plán ochrany příro-
dy je vypracován pro celý zemědělský podnik, 
nikoli pouze pro určité oblasti zvolené zeměděl-
cem. To zahrnuje analýzu potenciálu ochrany 
přírody daného zemědělského podniku a cílů 
ochrany přírody konkrétně pro daný zemědělský 
podnik, s využitím map a leteckých fotografií6, 
a vymezení pozemků se zvláštním zaměřením na 
přírodní stanoviště a druhy živočichů a rostlin 
a cíle ochrany přírody sítě Natura 2000 podle 
rámcové směrnice o vodě. Zemědělec a poradní 
tým pak po vzájemné dohodě vytvoří plán 
ochrany přírody pro konkrétní zemědělský pod-
nik.  
 
Některé zemědělské podniky se rozhodnou při-
způsobit nejvhodnější agroenvironmentální re-
žim konkrétnímu zemědělskému podniku, zatím-
co jiné mohou přejít na ekologickou produkci 
nebo provést jiné změny v produkci. Tým nabízí 
průběžné individuální poradenství, hodnocení 
a zpětnou vazbu.  
 
Zemědělec společně s poradním týmem každo-
ročně měří a hodnotí výsledky. 
 

                                                
6 Nově vzniklá služba GIS spolkové země Porýní-Falc 
(FLOrlp) nabízí všem zemědělcům plány a letecké fo-
tografie jejich polí, které si mohou stáhnout. 

 
Zemědělec a poradci diskutující o plánu pro zeměděl-
ský podnik © Partnerbetrieb Naturschutz  
 
Výběr zemědělského podniku a pilotní 
režim  
 
Pilotní fáze režimu probíhala v osmnácti vybra-
ných zemědělských podnicích po dobu tří let 
a byla financována z prostředků na ochranu pří-
rody dané spolkové země. V roce 2010 se pro-
gram otevřel všem 27 400 zemědělcům ve spol-
kové zemi Porýní-Falc a do programu v té době 
vstoupilo 60 z tehdejších 85 žadatelů. Zeměděl-
ské podniky byly vybírány na základě vyvážené-
ho zeměpisného rozložení a data přijetí žádosti, 
nikoli na základě hodnoty ochrany přírody nebo 
předchozích opatření pro ochranu přírody. Důvo-
dem byla skutečnost, že pokud všichni zeměděl-
ci dostanou stejnou příležitost zapojit se 
a zlepšit svou ekologickou výkonnost, bude re-
žim zaměřen na komplexní ochranu přírody na 
veškeré zemědělské půdě. 
 
Vytváření, monitorování a hodnocení re-
žimu 
 
Strategii režimu vytvořila řídicí skupina zeměděl-
ců, poradců v oblasti ochrany přírody 
a zemědělství a zástupců Ministerstva životního 
prostředí a Ministerstva zemědělství v řadě jed-
nání během pilotní fáze. Tato skupina rovněž 
monitorovala a posuzovala pilotní projekt.  
 
Doplňkové činnosti: odborné vzdělávání 
zemědělců, propagace a akreditace 
 
Program zavazuje zemědělce k pravidelnému 
odbornému vzdělávání nebo ke vzájemnému 
(peer-to-peer) setkávání a navazování kontaktů. 
Pilotní projekt například nabízel pracovní setkání 
na téma péče o extenzivní travinné porosty, pé-
če o sady a související marketing a ekologické 
zemědělství na orné půdě bez hospodářských 
zvířat. Zpětná vazba ze vzdělávacích akcí byla 
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velmi pozitivní a ukázala vysokou poptávku po 
vzájemné (peer-to-peer) výměně a vysokou 
hodnotu, která je jí přisuzována. Byl rovněž vy-
tvořen modul zaměřený na ochranu přírody pro 
budoucí zemědělce a správce půdy absolvující 
odbornou přípravu na místní odborné škole.  
 
V rámci režimu vznikly logo, články zveřejněné 
ve sdělovacích prostředcích a leták pro širokou 
veřejnost a připravuje se on-line prezentace, 
která poslouží k propagaci zúčastněných země-
dělských podniků. Akreditace a logo mohou mít 
doplňkové výhody pro zemědělské podniky, kte-
ré již mají zavedený profil prostřednictvím pří-
mého marketingu, a/nebo pro agroturistiku pro-
vozovanou zemědělskými podniky, ale jejich 
hodnota pro tyto podniky bude záviset na tom, 
kolik úsilí věnují na propagaci režimu 
v budoucnosti, neboť ve spolkové zemi Porýní-
Falc mají zemědělské podniky k dispozici již řadu 
možností pro označování kvality.  
 

 

Zemědělec a poradci zkoumající rostliny na poli 
© Partnerbetrieb Naturschutz  

 
Faktory úspěchu, omezení, 
příležitosti a hrozby 
 
Hlavní faktory úspěchu 
 
Rovnoprávný kooperativní proces zamě-
řený na dialog zvyšuje uznání a motivaci 
u zemědělců 
 
Dobrá komunikace je zásadní k překonání před-
chozích negativních zkušeností s požadavky na 
ochranu přírody, které byly vnímány jako ab-
surdní nebo příliš náročné. Zemědělci zdůrazňu-
jí, jak je důležité, aby jejich názoru bylo naslou-
cháno a aby měli možnost fungování svých ze-
mědělských podniků podrobně vysvětlit.  
 

Zemědělci zapojení do pilotního projektu měli 
pocit, že jejich názor a stanovisko jakožto ze-
mědělců byly respektovány a chápány a že po-
radci dobře pochopili specifika jejich vlastních 
zemědělských podniků. Měli pocit, že tuto sku-
tečnost posílila přítomnost agronomického po-
radce a potřeba obou poradců dohodnout se na 
opatřeních.  
 
Porozumění, kterého bylo dosaženo prostřednic-
tvím jednání přímo na polích zemědělských pod-
niků, bylo zvláště důležité pro motivaci (pomohla 
také skutečnost, že návštěvy se konaly na jaře 
a v létě namísto v zimě). Řada zemědělců zdů-
raznila důležitost zpětné vazby k výsledkům 
opatření péče a důležitost možnosti spolehnout 
se na dlouhodobý dialog. 
 

 

Zemědělec a poradci diskutují. © Partnerbetrieb Na-
turschutz  
 
Díky otevřenému přístupu založenému 
na řešení problémů, který je zaměřen na 
celý zemědělský podnik, je tento režim 
atraktivní 
 
Skutečnost, že režim je dobrovolný a nezavazuje 
zemědělce k pevně danému výsledku, je pro je-
ho atraktivnost klíčová.  
 
Zemědělci hledají odpovědi, které se vztahují 
konkrétně k jejich zemědělskému podniku, na-
příklad jaký dopad bude mít extenzivní péče 
o pastviny na produkci mléka daného zeměděl-
ského podniku? Co je podstatou určitého opat-
ření péče? Jaký je dopad nečinnosti? Jaké envi-
ronmentální zdroje, přírodní stanoviště nebo 
druhy mohu chránit v rámci svého zemědělské-
ho podniku? Poskytnutí přesvědčivých odpovědí 
je klíčovým prvkem budování důvěry 
v navrhovaných ochranných opatřeních. 
 
Flexibilita hospodaření konkrétního ze-
mědělského podniku vede k řešením 
prospěšným pro všechny strany 
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Proces poskytování poradenství vychází ze sys-
tematického plánování, ale zaměřuje se na 
přednosti a výzvy pro konkrétní zemědělský 
podnik, což usnadňuje učení a adaptaci. Inten-
zivní dialog rozpoutal překvapivou kreativitu 
a inovaci a přiměl poradce, aby znovu přezkou-
mali standardní opatření agroenvironmentálního 
režimu a hledali způsoby jejich vylepšení.  
 
Zemědělci považují režimy stálých pastvin za 
obecně dobře nastavené a atraktivní a mnozí 
oceňují režim, který měří výsledky prostřednic-
tvím indikátorových druhů, neboť umožňuje vět-
ší flexibilitu opatření péče. 
 
 
Slabiny a omezení zjištěné 
v pilotním režimu 
 
Zvýšená očekávání v souvislosti 
s poradenskými službami a nedostatek 
formální struktury 
 
Pilotní režim zvýšil očekávání zemědělců, pokud 
jde o poradenské služby v oblasti ochrany příro-
dy i agronomické poradenské služby, a tato oče-
kávání nemohla být vždy naplněna. V rámci pro-
jektu se nyní zpracovávají pokyny a definují 
omezení služeb nabízených zemědělcům.  
 
Omezení finanční odměny prostřednic-
tvím agroenvironmentálních režimů 
 
Ačkoli program poskytl poradcům zaměřujícím 
se na ochranu přírody příležitost navrhnout další 
a inovativní ochranná opatření v zemědělském 
podniku, poradci byli schopni nabídnout finanční 
odměnu pouze v rámci stávajících agroenviron-
mentálních režimů, které byly někdy nedostaču-
jící a postrádaly možnost poskytnout flexibilní 
a nebyrokratické financování pro zvláštní opat-
ření malého rozsahu.  
 
Agroenvironmentální režim na orné půdě je po-
važován za příliš preskriptivní bez dostatečné fi-
nanční kompenzace zvláštního úsilí, které je 
v oblasti péče a administrativy zapotřebí. Obec-
ně si zemědělci stěžovali na administrativní zá-
těž spojenou s podáváním žádosti 
o agroenvironmentální režimy. 
 
Řada zemědělců provádí snadno začlenitelná 
opatření malého rozsahu na orných polích 
z vlastní iniciativy.  
 
 
Příležitosti pro rozšířený režim 
 

Kvalitnější poradenství pro zemědělské 
podniky vede k větší ochraně přírody na 
zemědělské půdě 
 
Režim je jasnou příležitostí k dosažení toho, aby 
zemědělci přijali ochranná opatření tím, že jim 
bude nabídnut plán ochrany přírody, který přihlí-
ží k omezením a přednostem každého zeměděl-
ského podniku, vytváří podmínky výhodné jak 
pro volně žijící a planě rostoucí druhy, tak pro 
zemědělství a přesahuje rámec agroenvironmen-
tálních opatření, která se omezují na vybraná 
pole.  
Intenzivní dialog a pozorování přímo v terénu 
vzbuzují zájem a zvyšují povědomí zemědělců 
o druzích a přírodních stanovištích a jejich za-
chování (včetně komplexních a kontroverzních 
aspektů).  
 
Režim buduje dlouhodobé vztahy. Zemědělským 
poradcům režim nabízí příležitost poskytnout in-
tegrovanější podporu v oblasti hospodaření, kte-
rá zemědělcům lépe pomáhá plnit nové výzvy, 
kterým zemědělství čelí, předáváním znalostí 
a odbornou přípravou, zejména pokud jde 
o udržitelné systémy produkce a příležitosti zís-
kat přístup k financování a marketingovým příle-
žitostem, které ochrana přírody nabízí.  
 
Poradenské služby doufají v synergický přínos 
kvality a efektivity jejich služby zemědělcům, 
a tím ve zvýšení přijatelnosti a profilu hospoda-
ření zemědělského podniku s ohledem na ochra-
nu přírody. Zemědělci zapojení do pilotního re-
žimu mají obdobně vysoká očekávání, pokud jde 
o nabízené poradenství.  
 
 
Hrozby a výzvy, kterým rozšířený 
režim čelí 
 
Omezení agroenvironmentálních režimů 
pro přírodní stanoviště v rámci sítě Na-
tura 2000 
 
Zemědělci využívající agroenvironmentální reži-
my pro travinné porosty na těch nejrozsáhlejších 
travinných porostech poukazují na to, že nízká 
produktivita vyžaduje obhospodařování velké 
plochy pozemků, aby získali dostatek píce.  
 
Po řadě let hospodaření v rámci tohoto režimu 
produktivita klesla natolik, že píce je téměř bez-
cenná, a režim tedy téměř kompletně financuje 
obhospodařování půdy, zatímco sazby za proná-
jem a ceny pozemků vzrůstají.  
 
V některých oblastech je díky toxickým rostli-
nám (např. Colchicum autumnale), které by ze-

6



 
Péče o zemědělskou půdu v rámci sítě Natura 2000 – Případové studie 

 

mědělci jinak regulovali herbicidy, píce pro zvířa-
ta nepoužitelná a v současné době neexistuje 
žádné jiné využití, které by mělo hospodářskou 
hodnotu.  
 
Konkurence jiného využití půdy, zejmé-
na kukuřice pro výrobu biomasy 
 
Region Eifel na severozápadě spolkové země Po-
rýní-Falc byl vybrán jako oblast výroby biopaliv7 
a závod na výrobu bioetanolu způsobil prudké 
zvýšení cen pozemků v okruhu deseti kilometrů. 
Tento vývoj lze pozorovat po celé zemi – buduje 
se mnoho značně rozsáhlých závodů na výrobu 
bioplynu. Efektivní řízení těchto závodů vyžadu-
je, aby byla biomasa vyráběna v bezprostředním 
okolí, což vede k tomu, že zejména v dříve velmi 
extenzivně využívaných oblastech s vysokou pří-
rodní hodnotou se konkurenční boj o půdu 
enormně zvýšil s odpovídajícím zvýšením cen 
pronájmu.  

V současné době jeden z pilotních zemědělských 
podniků s významnými oblastmi travinných po-
rostů v rámci sítě Natura 2000 řeší problém udr-
žení svého extenzivního ekologického chovu sko-
tu při vysokých cenách za pronájem půdy 
a požádal o radu, jak na tento vývoj reagovat. 
 
 

Závěry: názorný příklad pro 
další oblasti a země 
 
Partnerbetrieb Naturschutz razí nový přístup 
k poradenství v oblasti ochrany přírody v rámci 
zemědělského podniku na základě přizpůsobe-
ného dialogu, který je založen na partnerství 
a integrovaném agronomickém plánování 
a plánování v oblasti ochrany přírody.  
 
Tento přístup řeší klíčové výzvy pro péči 
o zemědělskou půdu v rámci sítě Natura 2000 – 
jak dosáhnout toho, aby byli zemědělci motivo-
váni a pochopili, a jak přizpůsobit ochranná 
opatření konkrétním situacím – nabídnutím 
partnerství založeného na vzájemném respektu 
a reakcí na výzvy a příležitosti zeměpisné oblasti 
a podnikatelské činnosti každého zemědělského 
podniku.  
 
V kombinaci s flexibilními dobře financovanými 
agroenvironmentálními režimy toto partnerství 
dává průchod kreativitě a inovacím, které jsou 
potřebné k dosažení skutečných zlepšení přírod-
ních stanovišť a druhů v lokalitách sítě Natura 

                                                
7 Viz internetové stránky (http://www.bioenergie-

eifel.de/). 

2000 v mezích ziskového a ekologicky oriento-
vaného zemědělství. 
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Příklady výhod, které 
Partnerschaft Naturschutz 
přináší pro ochranu přírody 
v rámci sítě Natura 2000 
 
Zemědělské podniky zapojené do pilot-
ního projektu 
 
Osmnáct pilotních zemědělských podniků přines-
lo do agroenvironmentálního programu dalších 
455 ha travinných porostů, z nichž většina jsou 
biologicky cenná polopřírodní stanoviště 
v programu extenzivní pastvy a/nebo sečení. 
Většina z těchto zemědělských podniků měla ur-
čité agroenvironmentální oblasti již před zaháje-
ním režimu, ale díky svému zapojení do režimu 
dokázaly dosáhnout přijetí dalších oblastí, což 
vedlo k dohodě o péči. Tři z osmi oslovených 
zemědělců uvedli, že v důsledku poradenství 
provedli konkrétní změny v hospodaření: jeden 
přeměnil své travinné porosty ze siláže na letní 
sečení, jeden chovatel hospodářských zvířat při-
dal ke svým plochám orné půdy ochranné pásy 
a jednomu zemědělci bylo doporučeno, aby pře-
šel k ekologickému zemědělství. 
 
Mléčná farma na druhově bohatém tra-
vinném porostu a řízení ochrany přírody 
v rámci sítě Natura 2000 
 
Rodina Kordelových obhospodařuje stádo dojnic 
s 18 ha orné půdy pro získávání obilného krmiva 
pro hospodářská zvířata a 80 ha pastvin. Jelikož 
rodina zároveň obhospodařuje přibližně 35 ha 
travinných porostů s vysokou hodnotou biologic-
ké rozmanitosti v rámci agroenvironmentálního 
režimu, zvažuje rozšíření své kapacity za účelem 
řízení ochrany přírody v místních přírodních re-
zervacích.  
 
Tato rodina již uzavřela smlouvu o využívání ve-
řejné lokality sítě Natura 2000 k pastvě (ZCHO 
Sangweiher) důležité pro migrující ptactvo 
a uvažuje o založení stáda ohroženého místního 
plemene tura domácího, které se dobře hodí pro 
celoroční extenzivní pastvu a odchov telat ve 
volné krajině.  
 
Ekologické hospodaření na mléčné farmě 
z hlediska druhů Natura 2000 Milvus 
milvus a Maculinea nausithous  
 
Tato ekologická mléčná farma v regionu Wes-
terwald obhospodařuje 200 ha pastvin, 70 ha 
orné půdy a 10 ha biologicky rozmanitého pří-
rodního stanoviště, včetně několika oblastí roz-
lehlých travinných porostů s druhy jako Maculi-

nea nausithous a významnou chovnou populací 
luňáka červeného (Milvus milvus). Zemědělec 
pořídil stádo skotského náhorního skotu, aby 
mohl nabídnout řízení pastvy v chráněných ob-
lastech. Prostřednictvím Partnerbetrieb Natu-
rschutz zemědělec rozvíjí řízení ochrany jako 
hospodářsky udržitelnou část zemědělského 
podnikání a rovněž zlepšuje řízení ochrany těch-
to druhů, například využíváním dodatečných 
opatření pro nesečené pásy a péčí o sečené plo-
chy luk.  
 
Péče o rozsáhlé sečené louky se skotem 
plemene aberdeen-angus a s koňmi 
 
Hof Kron v lokalitě Neumagener Plateau obhos-
podařuje přibližně 250 ha extenzivních sečených 
luk a pastvin. Rozsah plochy propojených seče-
ných luk je jedinečný a zahrnuje mnoho přírod-
ních stanovišť a druhů sítě Natura 2000, včetně 
motýlů Euphydryas aurinia, Maculinea spp 
a Lycaena helle a rovněž druhů ptáků a rostlin. 
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žimu spolkové země Porýní-Falc 
http://www.eler-paul.rlp.de 
 
Ministerstvo životního prostředí, zemědělství, 
potravinářství, vinařství a lesnictví (MULEWF) 
spolkové země Porýní-Falc – internetové stránky 
Partnerbetried Naturschutz 
http://www.mulewf.rlp.de/natur/naturschutz/par
tnerbetrieb-naturschutz/ 
 
Případovou studii vypracovali: Evelyn 
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Případová studie 

 
Péče 
o prioritní pří-
rodní stanoviště 
s travinnými po-
rosty 
závislá na 
pastvě 
 
 
Vytváření modelu  
udržitelného zemědělství  
v Irsku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zemědělství a ochrana přírody 
v regionu Burren 
 
Burren (z irského Boireann, které znamená 
„skalnaté místo“) je krasovou oblastí o rozloze 
více než 72 000 ha nacházející se ve středozá-
padní části Irska na pobřeží Atlantského oceánu. 
Je jednou z ikonických krajin Irska a patří mezi 
nejlepší příklady „krasové krajiny pokryté ledov-
cem“ v Evropě. Charakteristické geologické pod-
loží v kombinaci s tisíci lety zemědělství provo-
zovaného v této oblasti vytvořilo jedinečný sou-
bor podmínek, které z regionu Burren činí jeden 
z nejdůležitějších regionů Irska díky jeho flóře, 
fauně a přírodním stanovištím. 
 

Správa tohoto dědictví vyžaduje pochopení vzá-
jemného propojení mezi zemědělstvím provozo-
vaným v regionu a jeho biologickou rozmanitos-
tí. Díky teplu udržovanému vápencovým podlo-
žím, přírodním stanovištím bohatým na vápník 
a odolnosti regionu vůči zvodnění a erozi je 
Burren již dlouho oceňován pro svou schopnost 
poskytnout útočiště přezimujícímu skotu před-
tím, než je tento skot na letní měsíce přemístěn 
na jiné travinné porosty. Pastva v těchto oblas-
tech, známých jako „zimní pastviny“, během zi-
my likviduje rostlinný materiál, který narostl 
v letních měsících a podle všeho vytváří ideální 
podmínky pro jednoleté květiny, například hořce 
(Gentiana verna) a orchideje (např. Neottia ni-
dus-avis), kterým se pak na jaře a v létě daří 
(BurrenLIFE, 2010a). Tato „drsná pastva“ na 
zimních pastvinách (tj. až do začátku května) 
rovněž pomáhá bránit rozrůstání křovin. Nad-
měrná letní pastva je naopak spojena se ztrátou 
hojnosti druhů (Dunford, 2002). 
 

 
Ikonická krajina: vápencový základ formovaný ledem a narušovaný vodou (Sharon L. Parr) 

The Burren
An Iconic Landscape
… Limestone skeleton 7 moulded by ice & etched by water
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Burren vděčí za svou bohatou rozmanitost druhů 
a přírodních stanovišť také široké škále místních 
faktorů (jako jsou nadmořská výška, hydrologic-
ké podmínky, hloubka a typ půdy a přístupnost), 
jakož i celkové skladbě jednotlivých zeměděl-
ských podniků (např. příslušná poloha a rozsah 
horských a nížinných travinných porostů 
a velikost pozemkových parcel), které jsou kri-
tické při určování hospodaření na jednotlivých 
parcelách (Dunford, 2002). 
 
 

Síť Natura 2000, hlavní stano-
viště a druhy a zemědělské 
postupy 
 
Na důkaz uznání environmentální a kulturní dů-
ležitosti regionu bylo mnoho oblastí vyhlášeno 
jako zvláštní oblasti ochrany. Celkově jsou 
v regionu Burren tři hlavní pevninské zvláštní 
oblasti ochrany o rozloze 30 400 ha, které zahr-
nují šestnáct typů přírodních stanovišť uvede-
ných v příloze I směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť. Mezi pevninské zvláštní oblasti ochra-
ny v regionu Burren patří: 
 

1. zvláštní oblast ochrany Black Head-
Poulsallagh Complex (5 572 ha) podél 
severozápadního pobřeží; 

2. zvláštní oblast ochrany Moneen Mountain 
(6 070 ha) zahrnující většinu centrální 
pahorkatiny „Uplands“; 

3. zvláštní oblast ochrany East Burren Com-
plex (18 820 ha), která zahrnuje většinu 
nížinného regionu a vyznačuje se rozsáh-
lým vápencovým chodníkem 
a oligotrofními vápencovými mokřady. 

 
Prioritní přírodní stanoviště podle směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť, která se nachá-
zejí v uvedených lokalitách, zahrnují: turlofy 
(3180), polopřirozené suché travinné porosty 
a křoviny na vápenitých podložích (Festuco-
Brometalia) (6210), vápenité slatiny s Cladium 
mariscus a společenstvem Caricion davallianae 
(7210), prameniště s tvorbou pěnovců (Crato-
neurion) (7220) a vápencové „chodníky“(8240). 
 
Neprioritní přírodní stanoviště zahrnují alpínská 
a boreální vřesoviště (4060) a porosty Junipe-
reus communis (5130) na vřesovištích nebo tra-
vinných porostech na vápencích (5130). Rovněž 
se zde vyskytuje vrápenec malý (Rhinolophus 
hipposideros), který je uveden v příloze II směr-
nice, jakož i zajíc bělák irský (Lepus timidus 
hibernicus) a kuna lesní (Martes martes). 
 

Přírodní stanoviště tvoří spletitou mozaiku, v níž 
různá společenství rostlin téměř nepozorovaně 
a soustavně přecházejí jedno v druhé (Parr 
a kol., 2009), a je tedy obtížné přesně posoudit 
příslušné podíly jednotlivých typů stanovišť. 
Nicméně v rámci suchozemských zvláštních ob-
lastí ochrany se nachází přibližně 18 000 ha vá-
pencových „chodníků“, 1 560 ha druhově boha-
tých vápencových travinných porostů, 275 ha 
turlofů a 200 ha slatin Cladium. Rozmanitost 
a přítomná škála společenství rostlin jsou závislé 
na postupech extenzivního zemědělství. 
 

 
 
Druhově bohaté travinné porosty (Sharon L. Parr) 
 
V posledních letech řada změn tento vztah ohro-
zila na úkor životního prostředí. 
 
Zemědělci musí stále častěji přijímat další práci 
k doplnění příjmů zemědělského podniku, což 
znamená méně času pro cesty do vzdálených 
oblastí. Zároveň dochází k posunu od systému 
smíšeného zemědělství, jehož základem byl „zá-
stavový“ skot1, k systému, kterému téměř zcela 
dominují krávy bez tržní produkce mléka2, 
v reakci na poptávku trhu udávanou oblibou 
u spotřebitelů a urychlenou „režimem prémií na 
krávy bez tržní produkce mléka“, tj. platby podle 
počtu hospodářských zvířat určené jako přímá 
podpora producentům krav bez tržní produkce 
mléka. 
 
Březí krávy vyžadují více péče a doplňkové živi-
ny, a proto se zemědělci plynule vrátili ke krme-
ní siláží na zimních pastvinách nebo k vnitřnímu 
ustájení a krmení (BurrenLIFE, 2010b). 

                                                
1 Zástavový skot je skot, jehož přírůstek je omezován 

(většinou přes zimu) před fází výkrmu nebo „dokr-
mu“, kdy tráva/píce začne být snadno dostupná 
(definice podle Dunforda, 2002). 

2 Krávy bez tržní produkce mléka jsou ty krávy, je-
jichž primární funkcí je produkovat a odchovávat 
mláďata. 
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To snižuje množství píce a vede k opouštění tra-
vinných porostů využívaných k zimní pastvě 
a v některých případech k bodovému znečišťo-
vání vodních zdrojů. 
 

Opatření provedená k řešení 
potřeb v oblasti ochrany pří-
rody 
 
Agroenvironmentální režimy 
 
Od roku 1995 existuje zvláštní dohoda přizpůso-
bená regionu Burren v rámci hlavního agroenvi-
ronmentálního programu Irska – Program 
ochrany životního prostředí na venkově (Rural 
Environmental Protection Scheme, REPS), který 
usiloval o omezení letní pastvy a přikrmování na 
horských travinných porostech. 
 
V roce 2000 byl do programu REPS v regionu 
Burren zapojen vysoký podíl zemědělců (přibliž-
ně 70 %), zčásti z důvodu přirozeně extenzivní 
povahy zemědělství v této oblasti. Nicméně pro-
gram REPS nepřinesl dostatečně proaktivní nebo 
cílená zlepšení prioritních přírodních stanovišť 
pro zachování stavu jejich ochrany. Zemědělci si 
stěžovali na nedostatek flexibility programu 
REPS, například zákaz jakékoli letní pastvy na 
zimních pastvinách, což omezilo jejich schopnost 
reagovat na výjimečné okolnosti, například 
onemocnění nebo extrémní povětrnostní pod-
mínky.  
 

 
Setkání zemědělců (Brendan Dunford) 
 
Pilotní režim – „BurrenLIFE“ 
 
Projekt BurrenLIFE (BLP) byl zahájen za účelem 
vytvoření modelu udržitelného zemědělství, kte-
rý by mohl být rozšířen na celý region Burren. 
Celkem bylo vybráno 20 pilotních zemědělských 
podniků, pokrývajících více než 2 485 ha země-

dělské půdy vyhlášené jako zvláštní oblasti 
ochrany, které měly spolupracovat v rámci pro-
jektu BLP na přípravě nových zásahů 
a monitorování jejich dopadu. Byly vypracovány 
plány jednotlivých zemědělských podniků, které 
byly následně každoročně revidovány po dů-
kladné konzultaci mezi zemědělcem 
a projektovým týmem. Zemědělci nicméně měli 
možnost se podle vlastního uvážení neúčastnit 
všech opatření. Kompenzace byla vyplácena za 
dokončená opatření, a to v rozmezí 25–75 % 
celkových nákladů; u opatření s vyšší hodnotou 
z hlediska ochrany přírody byl proplácen vyšší 
podíl nákladů. Projekt trval pět let, v období 
2004–2009, s celkovým rozpočtem 2 230 487 
EUR. 
 
 

 
Odstranění křovin, oprava zdí (Brendan Dunford) 
 
 
Hlavní úspěchy/výstupy pilotního režimu 
 
Pilotní projekt BLP vedl k vytvoření detailního 
plánu pro udržitelné zemědělství v regionu 
Burren, díky kterému se podařilo rozšířit zimní 
pastvu na tradičních zimních pastvinách o 25 % 
(měřeno z hlediska času stráveného na zimních 
pastvinách, tj. dny pastvy). Toho bylo dosaženo 
těmito kroky: 
 

• zlepšením přístupu k zimním pastvinám 
odstraněním křovin z 55 km cest 
a vybudováním 5 km stezek, 
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• instalací vodních čerpadel a nádrží 
k řešení vážného nedostatku vody, 

• obnovou 15 000 km vnitřních kamenných 
zdí k usnadnění chovu zvířat, 

• odstraněním křovin na více než 100 ha 
prioritního přírodního stanoviště, 

• vytvořením nízkonákladového systému 
krmení koncentráty pro splnění vysokých 
nutričních požadavků u krav bez tržní 
produkce mléka v zimním období, což ve-
dlo k 61% snížení spotřeby siláže3. 

• Projekt BLP dokázal vytvořit soubor přes-
ných nákladů na tyto různé práce 
v oblasti ochrany přírody, jakož i vytvořit 
řadu příruček osvědčených postupů týka-
jících se pastvy, krmení, odstraňování 
křovin a zemědělství pro ochranu přírody. 
Monitorováním dopadů těchto opatření na 
prioritní přírodní stanoviště, kvalitu vody, 
zdraví zvířat a příjem zemědělců bylo 
zjištěno, že všechna opatření mají pozi-
tivní dopad, a bylo navrženo, že 
v budoucnu bude soubor takovýchto 
opatření vyžadován pro ochranu priorit-
ních přírodních stanovišť. 

 
Rozšířený režim – „Zemědělství v regio-
nu Burren pro ochranu přírody“ 
 
Díky příznivým výsledkům projektu BLP a silné 
podpoře místních zemědělců oznámila irská vlá-
da v roce 2009 navazující program nazvaný Pro-
gram zemědělství v regionu Burren pro ochranu 
přírody (Burren Farming for Conservation Pro-
gramme, BFCP). 
 
Je financován Ministerstvem zemědělství v rámci 
prvního pilíře společné zemědělské politiky 
s rozpočtem jeden milion eur ročně po dobu čtyř 
let (2010–1013) s využitím finančních prostřed-
ků podle čl. 68 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení 
(ES) č. 73/2009, které mimo jiné umožňuje 
členským státům platit zvláštní druhy zeměděl-
ské činnosti, které jsou důležité pro životní pro-
středí. 
 
Mezi jeho cíle patří zajistit udržitelné zemědělské 
postupy s vysokou přírodní hodnotou v celém 
regionu Burren a udržet nebo zlepšit stav pří-
rodních stanovišť uvedených v příloze 
I z hlediska jejich ochrany. 
 

                                                
3Viz internetové stránky 

(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Proje
cts/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_i
d=2661).  

Zatímco účastníci získávají rady, jak maximali-
zovat environmentální přínos ze svých pozemků 
(návštěvou v daném místě, vytvářením plánů 
zemědělských podniků a poskytováním pokynů 
k osvědčeným postupům), od zemědělců se oče-
kává, že z vlastní iniciativy vytvoří optimální 
skladbu druhově bohatých travinných porostů. 
Opatření a priority tedy navrhuje zemědělec; 
tým programu BFCP, který je financován odbo-
rem národních parků, volně žijících a planě ros-
toucích druhů (National Parks and Wildlife Servi-
ce), pak doporučí, která opatření může režim 
podpořit. 
 
Režim je strukturován do tří opatření, na která 
mohou zemědělci získat kompenzaci. Těmito 
opatřeními jsou: 
 
 

1. vytvoření druhově bohatých vápencových 
travinných porostů; 

2. práce na zásadním vylepšení (včetně od-
stranění křovin) přírodních stanovišť uve-
dených v příloze I; 

3. ochrana vyhlášených pozemků a jiných 
oblastí přírodních stanovišť uvedených 
v příloze I. 

 
Inovativní systém kompenzací vyvinutý pro ten-
to režim je považován za klíčový pro dosažení 
požadovaných výsledků. Platba na základě opat-
ření 1 za vytvoření druhově bohatých travinných 
porostů vychází z posouzení stavu přírodního 
stanoviště a poskytovaných environmentálních 
služeb přímo v terénu. Každé pole podle přílohy 
I získá bodové hodnocení v rozmezí 0–10 (kde 
0 znamená velmi špatné a 10 znamená příklad-
né) na základě kritérií zahrnujících úrovně pas-
tvy, systémy krmení, rozrůstání křovin a plevele, 
stav vodních zdrojů a neporušenost lokality4. 
Toto bodové hodnocení (jako poměrná část 
z celkového počtu deseti bodů) se vynásobí plo-
chou pole (ha) a maximální platbou za hektar 
(120 EUR/ha pro prvních 40 ha, 60 EUR/ha pro 
40–80 ha a 30 EUR/ha pro 80–120 ha) a určí se 
platby za dané pole5. 
 

                                                
4 Toto opatření má být zaměřeno na výsledky. Jelikož 

jsou však vodní plochy převážně podzemní, a je te-
dy obtížnější testovat jejich kvalitu, přínos zeměděl-
ce k dobré kvalitě vody se zjišťuje na základě vhod-
nosti opatření pro prevenci znečišťování vod (např. 
oddělení prostoru pro skot od vodních toků atd.). 

5 Pole o rozloze 5 ha, které získá 8 bodů, tedy obdrží 
(8/10) x 120 EUR x 5 ha = 480 EUR. 
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Rozmezí plateb na základě opatření 1 programu BFCP 
 
Platby za práce na zásadním vylepšení na zákla-
dě opatření 2 se provádějí v rozmezí 25–75 % 
celkových nákladů v závislosti na příslušném en-
vironmentálním přínosu, jako v případě projektu 
BLP. 
 
Všechny práce navrhuje zemědělec a proškolený 
poradce je individuálně mapuje a kalkuluje ná-
klady. Pro vyplácení plateb je vyžadováno ukon-
čení krmení siláží ve všech přírodních stanoviš-
tích uvedených v příloze I (jak v těch vyhláše-
ných, tak v těch nevyhlášených) a splnění poža-
davků podmíněnosti a požadavků na dobrý ze-
mědělský a environmentální stav v rámci celého 
zemědělského podniku. Platby se vyplácejí pou-
ze po provedení uspokojivých kontrol souladu 
dosažených výsledků. 
 
Doplňkové činnosti: označování 
 
V rámci projektu BurrenLIFE bylo založeno druž-
stvo Burren Beef and Lamb Producers Group Li-
mited (BBLPG) k produkci kvalitního masa 
z kvalitního prostředí s cílem zvýšit příjmy ze-
mědělců. Své úsilí zaměřilo na marketing využí-
vající mezer na trhu a na zásobování místních 
restaurací a zemědělských trhů. 
 
Navzdory silné podpoře značky a zemědělců to 
však vyžadovalo zapojení koordinátora na čás-
tečný úvazek pro řízení logistiky (např. vyzvedá-
vání zvířat na porážku, jednání s kupujícími, 
marketing atd.), které nemohlo být financováno 
bez externí pomoci. Přestalo tedy být života-
schopné, jakmile byl projekt BurrenLIFE ukon-
čen, a v budoucnu bude pravděpodobně obno-
veno pouze v případě získání externí finanční 
podpory, například z regionálních fondů a/nebo 
v rámci širšího marketingového úsilí. 
 

 
Obnova pastvy (Brendan Dunford) 
 
 

Faktory úspěchu, omezení, 
příležitosti a hrozby 
 
Hlavní výstupy režimu 
 
Ačkoli se zpočátku předpokládalo, že do progra-
mu BFCP bude zařazeno 100 zemědělských pod-
niků, žádost si podalo přibližně 350 z celkového 
počtu 400 až 500 způsobilých zemědělců. 
K prosinci 2011, tj. ke konci roku 2, bylo do pro-
gramu zařazeno 143 zemědělců ovlivňujících ob-
last o rozloze 13 250 ha. To zahrnuje 39 % ob-
lasti Black Head / Poulsallagh Complex, 60 % 
zvláštní oblasti ochrany Moneen Mountain 
a 38 % zvláštní oblasti ochrany East Burren 
Complex (BFCP, 2012). Během programu BFCP 
byla zavedena řada místních inovací, včetně so-
lárních vodních čerpadel, sběru dešťové vody, 
tradiční podoby bran v regionu Burren 
a používání křovinořezů a štěpkovačů pro práci 
s křovinami. 
 
Cílená pastva a systém krmení vyvinuté během 
projektu BLP významně zvýšily udržitelnost čin-
nosti zemědělského podniku a jsou klíčovým 
prvkem při dosahování výhod v oblasti ochrany 
přírody a efektivní zemědělské produkce 
(BurrenLIFE, 2010c). Nový režim pobídek 
v rámci programu BFCP podle všeho vedl ke 
zvýšení podílu vysokého „počtu bodů za stav pří-
rodního stanoviště“ v roce 2 režimu (BFCP, 
2012). 
 
Cílená práce v oblasti ochrany přírody (odstra-
ňování křovin atd.) měla přidaný pozitivní soci-
ální dopad v podobě vytvoření velmi potřebné 
zaměstnanosti v dané oblasti a zvýšeného pře-
dávání znalostí a udržování dovedností. Kromě 
toho zemědělské monitorování zdraví zvířat 
v rámci režimu BurrenLIFE ukázalo, že roční po-
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žadavky skotu na živiny byly zcela splněny 
(BurrenLIFE, 2010c). 
 
Hlavní faktory úspěchu (a přednosti) re-
žimu 
 
Vysoká úroveň zájmu o program BFCP ze strany 
zemědělců ukazuje, že program vnímají jako po-
zitivní vývoj spíše než zátěž. Pravděpodobně 
nejdůležitějším faktorem, kterému lze tento 
úspěch přisuzovat, bylo rozhodnutí nechat ze-
mědělce vést všechna opatření. Tento prvek 
ukazuje, že tým programu BFCP uznává, že ze-
mědělci jsou těmi nejlepšími odborníky na svých 
vlastních pozemcích, a nevyvolává dojem, že 
opatření jsou zemědělcům vnucována. 
 
Navzdory nižším maximálním platbám na hektar 
v porovnání s programem ochrany životního 
prostředí na venkově REPS (maximálně 120 
EUR/ha v porovnání s 242 EUR/ha v rámci REPS) 
se zdá, že tento systém je zemědělci vnímán 
příznivěji. Kromě toho částečná platba za zlep-
šení infrastruktury (na základě opatření 2) vybízí 
zemědělce k tomu, aby si zvolili opatření, která 
se shodují s jejich vlastními prioritami a která 
tedy budou pravděpodobněji provedena 
a udržována na vysoké úrovni. 
 
Program BFCP poskytuje větší flexibilitu pastvy 
na zimních pastvinách než existující režim REPS, 
neboť měří spíše výsledky než splně-
ní/opomenutí opatření. To vyřešilo obavy země-
dělců týkající se jejich omezené možnosti reago-
vat na výjimečné okolnosti, jako jsou povětr-
nostní a tržní podmínky a onemocnění. 
Tato metoda rovněž zajišťuje efektivní využívání 
finančních prostředků daňových poplatníků 
v porovnání s platbami na základě režimu REPS 
a oceňuje ty zemědělce, kteří na svých pozem-
cích historicky dobře hospodařili. Novým země-
dělcům přitom poskytuje příležitost ke zlepšení. 
 
Je zajímavé, že plány zemědělských podniků na 
základě projektu BLP byly dlouhé (obvykle při-
bližně 14 stran), ale v rámci programu BFCP by-
ly zkráceny na dvě strany formátu A3; na jedné 
straně mapa zemědělského podniku s určením 
důležitých přírodních stanovišť, kulturních prvků 
a navrhovaných opatření a na druhé straně se-
znam opatření s náklady přiřazenými ke každé-
mu jednotlivému opatření. 
 
Je však důležité, že program zemědělce úspěšně 
seznámil s environmentálními výhodami, které 
by tato opatření mohla přinést jim a jejich ko-
munitám, jež jsou prvními uživateli environmen-
tálních zdrojů v dané oblasti, včetně kvality vody 
a udržování krajiny v dobrém stavu, a nesnažil 

se je přesvědčit o potřebnosti splnit požadavky 
externích zúčastněných stran nebo EU. 
 
Projekt úspěšně vytvořil silná partnerství mezi 
důležitými skupinami zúčastněných stran 
a agenturami, které zastupují různé zájmy. 
V rámci projektu se také podařilo mezi ochránci 
zvýšit povědomí o nepostradatelné úloze země-
dělců. Projektu napomohla dostatečná vědecká 
základna pro veškerou práci v oblasti ochrany 
přírody a silná podpora místních zemědělců. 
 
Slabiny a omezení zjištěné v pilotním 
režimu 
 
Hlavní slabinou programu je v současné době 
skutečnost, že program vyžaduje průběžné fi-
nancování ze strany vlády, a potenciálně tedy 
mohou nastat změny. Většina lokalit zahrnutých 
do programu je v soukromém vlastnictví, 
a kontrola nad budoucí péčí je tudíž omezená. 
Navzdory silné podpoře komunity nedokáže pro-
gram BFCP zohlednit všechny zájmy z důvodu 
omezených finančních prostředků. Získání povo-
lení pro jakákoli opatření, která mohou ovlivnit 
nedotčenost kulturních památek, navíc vyžaduje 
značné papírování. 
 
Příležitosti pro rozšířený režim 
 
Nabízí se velká příležitost rozšířit základní zása-
dy režimu na jiné části země a širší evropskou 
komunitu, neboť jsou reprodukovatelné a velmi 
jednoduché. Ekonomický propad paradoxně 
předznamenal návrat k zájmu o zemědělství 
z důvodu omezených ekonomických alternativ 
a lepší dostupnosti cenově konkurenceschopných 
kvalifikovaných místních pracovníků. 
Kapacity pro pokračování inovací vedených ze-
mědělci, které přinesly vznik nových místních 
podniků (např. výroba a návrh bran a čerpadla 
solárních panelů), jsou dostupné. 
 
Hrozby a výzvy, kterým rozšířený režim 
čelí 
 
Hlavní hrozbou programu je nejistota, pokud jde 
o pokračování financování, které je zajištěno do 
konce roku 2013. 
 
Zvyšující se byrokratická zátěž spojená se zajiš-
těním povolení k provádění prací zaměřených na 
ochranu přírody v krajině tak bohaté na dědictví 
a tak vyhlášené, jako je Burren, je rovněž velmi 
náročná. 
 
Kromě toho průměrný věk zemědělců se 
v regionu neustále zvyšuje a jejich nahrazování 
mladými zemědělci probíhá pomalu, což před-
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znamenává hrozící ztrátu znalostí a dovedností 
a odbornosti v oblasti tradičního hospodaření. 
 
Vyhlídky na životaschopnost odvětví chovu hos-
podářských zvířat jsou špatné, zejména 
v okrajových oblastech, neboť zemědělci nemo-
hou reálně navýšit počty hospodářských zvířat 
bez rozšíření zemědělského podniku. 
 
 

Závěry: názorný příklad pro 
další oblasti a země 
 
Program BFCP podporuje vysoce cílený, dobře 
podložený a místně vhodný soubor opatření, 
která prokazatelně mají přínos pro životní pro-
středí. Klíčovým důvodem oblíbenosti režimu 
mezi zemědělci je volnost zemědělců provádět 
opatření, která považují za nejvhodnější (tj. ze-
mědělci mají možnost se „zapojit“), a rovněž 
systém plateb založený na výstupech, který ze-
mědělci považují za „tvrdý, ale spravedlivý“. 
 
Nový program BFCP motivuje ke zvýšení celkové 
kvality půdy a ke změně řízení zemědělského 
podniku prostřednictvím bodového hodnocení 
a plateb na základě řady environmentálních kri-
térií, čímž zemědělce motivuje významně změnit 
zemědělské postupy. 
 
Novému režimu se již podařilo přesvědčit velkou 
část zemědělců, aby upustili od krmení siláží na 
citlivých travinných porostech, což je velká změ-
na, které se předchozím režimům dosáhnout ne-
podařilo. Již ve svých raných fázích začíná pro-
gram BFCP ukazovat slibná zlepšení stavu pří-
rodního stanoviště. 
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Případová studie 

 
Tarnava Mare. 
Podpora země-
dělců v rámci sí-
tě  
Natura 2000 
v Transylvánii, 
Rumunsko 
 
 
 
 

 

Ovce a skot pasoucí se ve Viscri, oblast Tarnava Mare 
(Min Wood) 
 

Rumunská biologická rozmani-
tost a zemědělství 
 
Rumunsko je velmi rozmanité, s pěti biogeogra-
fickými regiony a různorodou topografií od nízko 
položených oblastí Podunajské nížiny až po vr-
choly pohoří Karpat, které protíná střed země. 
Celkem 35 % zemědělské půdy Rumunska jsou 
znevýhodněné oblasti. Rozmanité klima 
a topografie podporují velmi vysokou biologickou 
rozmanitost – například pohoří Karpat je domo-
vem 60 % evropských medvědů hnědých, 40 % 
evropských vlků a 35 % evropských rysů. Pod-
poruje rovněž širokou škálu systémů orné půdy, 
chovu hospodářských zvířat, pěstování ovoce 
a jiných zemědělských systémů. 
 
Způsoby využití půdy se v Rumunsku značně liší. 
Oblasti s ornou půdou a intenzivněji využívané 
zemědělské oblasti se nacházejí na jihu 
a východě země, kde 85 % zemědělské půdy 
tvoří orná půda a pouze 9 % jsou stálé pastviny 
a 6 % lesy. Chov hospodářských zvířat a trvalé 
travinné porosty jsou soustředěny na severu 
a západě Rumunska, kde orná půda tvoří méně 
než 20 % zemědělské půdy, 50 % tvoří trvalé 
travinné porosty a 30 % lesy. 
 
Obyvatelstvo Rumunska je podle standardů EU 
pozoruhodně venkovské: 48 % obyvatel stále 
žije ve venkovských oblastech. Zemědělství je 
převážně samozásobitelské nebo částečně sa-
mozásobitelské. V Rumunsku existuje přibližně 
3,8 milionu zemědělských podniků, z čehož 
68 % má méně než jeden hektar, a nejsou tedy 
způsobilé pro přijímání přímých plateb. 
Z 1,2 milionu zemědělských podniků o velikosti 
více než jeden hektar má 90 % rozlohu méně 
než 5 ha. Tyto malé zemědělské podniky se ne-
vyplácejí a problémem je vylidňování venkova 
a stárnutí. Od přistoupení Rumunska k EU 
v lednu 2007 počty hospodářských zvířat 
(zejména dojnic) významně klesly. Pokles ex-
tenzivní produkce mléka ovlivnil péči o krajinu 
a biologickou rozmanitost travinných porostů 
v důsledku opouštění, intenzifikace a přeměny 
velkých ploch z pastvin pro skot a sečených luk 
na pastviny pro ovce. 
 
Nejpozoruhodnějším aspektem zemědělské kra-
jiny Rumunska jsou ekologicky zachovalé polo-
přirozené travinné porosty: extenzivně spásané 
oblasti ve vyšších polohách a mozaikové krajiny 
ve středních polohách. Karpatské 
a podkarpatské regiony Rumunska mají pravdě-
podobně největší plochu polopřirozených travin-
ných porostů bohatých na planě rostoucí květi-
ny, které mají zvláštní význam pro svou biolo-
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gickou rozmanitost a přetrvávající ekologickou 
funkčnost. 
 

Síť Natura 2000, hlavní stano-
viště a druhy a problematika 
zemědělství 
 
V roce 2007 byla oblast Tarnava Mare vyhlášena 
lokalitou sítě Natura 2000 významnou pro Spo-
lečenství. Rozkládá se na ploše 85 374 ha 
v jižním ohybu Karpat a přibližně 35 % tvoří tra-
vinné porosty (pastviny 16 400 ha, louky 17 250 
ha), 43 % lesy (41 500 ha) a 6,5 % orná půda 
(6 000 ha). Jedná se o krajinu využívanou 
k zemědělství s vysokou přírodní hodnotou, jed-
nu z největších kontinentálních (nížinných) loka-
lit sítě Natura 2000 v Rumunsku a zdroj obživy 
pro více než 20 000 lidí rozptýlených ve 24 ma-
lých vesnicích, jejichž příjem téměř zcela závisí 
na drobném hospodaření. Poskytuje velmi vý-
znamné veřejné statky včetně vysoké biologické 
rozmanitosti, čisté vody, zabezpečení potravin, 
zmírňování změny klimatu, odolnosti přírodního 
a zemědělsky využívaného stanoviště, odolnosti 
vůči požáru a povodním, odpočinku 
a kulturních/estetických hodnot. 
 
Celkem 80 % oblasti se překrývá se zvláště 
chráněnou oblastí Podisul Hartibaciului, a proto 
se na ni vztahuje směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť i směrnice o ochraně volně žijících ptá-
ků. Alespoň 60 % plochy s travinnými porosty 
tvoří přírodní stanoviště podle přílohy I spojená 
se zemědělstvím: subkontinentální peripanonské 
křoviny (40A0*); facie polopřirozených suchých 
travinných porostů a křovin na vápenitých pod-
ložích (Festuco-Brometalia) s důležitými stano-
višti vstavačovitých (6210*); subpanonské step-
ní travinné porosty (6240*) a nížinné sečené 
louky s druhy (Alopecarus pratensis, Sanguisor-
ba officinalis) (6510). Vyskytují se zde také vý-
znamné oblasti obhospodařovaných lesů (typy 
přírodních stanovišť 9110, 9130, 91E0*, 91V0, 
9410, 9420, 9160). 
 

 

Travinné stanoviště bohaté na planě rostoucí květiny 
6210* (Tibi Hartel) 
 
Rozsáhlá polopřírodní vegetace podporuje pozo-
ruhodnou rozmanitost flóry a fauny zahrnující 
mnoho druhů podle přílohy I a II*. Z 600 druhů 
květin určených v dané oblasti mnohé předsta-
vují společenstva rostlin, která již jinde v Evropě 
vymizela. Pět druhů rostlin je uvedeno v příloze 
I nebo II* a 77 druhů je v rumunském červeném 
seznamu. Vyskytuje se zde pět druhů savců 
uvedených v přílohách I a II*, osm druhů bezob-
ratlých uvedených v přílohách I a II* a 47 druhů 
ptáků uvedených ve směrnici o ochraně volně 
žijících ptáků. 
 
Mezi hlavní stanoviště a druhy chráněné v rámci 
této lokality sítě Natura 2000 a opatření péče, 
která vyžadují, patří: 

• savci: Canis lupus, Ursus arctos. Opatře-
ní: udržovat krajinnou mozaiku 
a konektivitu, 

• Lepidoptera: Lycaena dispar, Maculinea 
teleius, M. arion. Opatření: udržovat vlh-
ké a suché travinné porosty, zejména 
později sečené louky, řízenou pastvou 
(stanovení minimální a maximální intenzi-
ty chovu) a pozdním sečením, po 1. srp-
nu alespoň jednou ročně, 

• rostliny: Echium russicum, Crambe tata-
ria, Angelica palustris, Adenophora lilifo-
lia, Campanula serrata, Iris aphylla ssp. 
Hungarica. Opatření: udržovat řízenou 
pastvou a pozdním sečením, po 
1. červenci, alespoň jednou ročně, 

• ptáci: Crex crex, Aquila pomarina, Pernis 
apivorus, Bubo bubo, Ciconia ciconia, La-
nius collurio, Lanius minor. Opatření: 
udržovat travinné porosty, vyhýbat se 
opouštění, které by ztížilo hledání potravy 
v době páření. Vyhýbat se strojnímu se-
čení / rušení stroji v době páření. Udržo-
vat les pro hnízdění. Pozdní sečení po 
1. srpnu na ochranu hnízdících ptáků 
(C. crex). 

 
Soubor společenstev je důležitější než jakýkoli 
individuální rostlinný druh, který je součástí to-
hoto souboru. Tyto druhově bohaté, suché step-
ní a vlhké luční travinné porosty ve většině Ev-
ropy vymizely. Přírodní stanoviště jsou důležitá 
nejen sama o osobě, představují také model, jak 
mohou tradiční zemědělské postupy přispět 
k udržení ohrožených přírodních stanovišť 
a druhů. 
 
Tradiční metody pastvy a senoseče vedly 
k rozvoji těchto druhově bohatých polopřiroze-
ných travinných porostů a pokračující tradiční 
péče je klíčem k jejich přežití. Tato péče o půdu, 
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která pokračuje více méně beze změny již 800 
let, sestává z níže uvedených postupů:  

1. Mléčný skot, který se v létě pase ve spo-
lečných stádech na obecních pozemcích, 
zatímco během studených zim je držen 
uvnitř. Zimní píce pochází ze soukromých 
sečených luk, které jsou často malými 
parcelami, což vede k mozaikovému se-
čení, jež podporuje biologickou rozmani-
tost neustálým poskytováním potravy 
(například nektaru pro hmyz) 
a útočišť/hnízdišť (pro obratlovce 
a bezobratlé) a rovněž dostatkem ploch, 
které se sečou později, aby se květiny 
mohly vysemenit. Rozmanitosti druhů 
napomáhá také ruční sečení, dosud pou-
žívané zejména na prudších svazích, 
v různé dny. 

2. Ovce se rovněž pasou ve společných stá-
dech, avšak v zimě nemají takové nároky 
na seno. 

3. Skot a ovce se po posečení pasou na se-
čených loukách, ale jinak se přísně oddě-
lují sečené louky a pastviny. 

4. Na pastvinách se zde vyskytuje mnoho 
osamocených stromů a galeriových lesů, 
jakož i směsice lesních ploch. 

5. Příjem se získává z prodeje kravského 
mléka, ovčího mléka a sýra a jehněčího 
a telecího masa. 

 
Druhová rozmanitost souvisí s nízkou úrodností 
půdy, která je výsledkem neustálého sečení, po-
užívání chlévského hnoje v malém množství ne-
bo jeho nepoužívání a nepoužívání umělých hno-
jiv nebo pesticidů. Terénní výzkum ukázal, že 
louky v blízkosti vesnic, kde se příležitostně po-
užívá chlévský hnůj, mají v průměru 29,2 druhu 
na lokalitu, zatímco terasy a příkré břehy 
a suché travinné porosty, kde se chlévský hnůj 
nepoužívá, mají v průměru 43 druhů na lokalitu. 
 
Místní zemědělské hospodářství, téměř zcela zá-
vislé na drobném zemědělství, zaznamenalo po-
kles v důsledku přechodu Rumunska na tržní 
hospodářství. Po restituci pozemků má 90 % 
venkovanů zemědělské podniky o velikosti méně 
než 5 ha a vlastní méně než pět krav. Obyvatel-
stvo vesnic dosahuje vysokého průměrného vě-
ku a jejich průměrné příjmy jsou pod hranicí 
chudoby. 
 
Za těchto okolností bude na jakýkoli program 
ochrany přírody, který má dopad na obhospoda-
řování půdy, nahlíženo kriticky a místní podporu 
získá pouze v případě, že bude považován za 
program přihlížející k zájmům místních lidí. 
 
Bez podpory tento typ krajiny zmizí, stejně jako 
tomu bylo ve většině západní Evropy. Jelikož se 
venkov vylidňuje, stále více dochází k opouštění 

půdy na méně přípustných pastvinách a loukách 
a zintenzivňuje se hospodaření na přístupnějších 
travinných porostech. Celkem 30 % sečených 
luk je opuštěno a postupně jsou zaplavovány 
křovinami, zejména habrem. 
 
Nahrazení skotu ziskovějšími ovcemi více ničí 
květiny a byliny a vajíčka motýlů. Zvyšuje také 
tendenci měnit sečené louky na monotónnější 
pastviny, což je trend, který je v dané oblasti již 
markantní a vede ke zjevné ztrátě rozmanitosti 
flóry. 
 
 

Opatření provedená k řešení 
potřeb v oblasti ochrany pří-
rody 
 
Společná poradenská služba pro země-
dělce určená drobným zemědělcům 
(státní správa, nevládní organizace 
a místní komunita) 
 
Poradenská služba pro zemědělce propojující 
ochranu biologické rozmanitosti, povinnosti 
v oblasti ochrany přírodních stanovišť a druhů 
v rámci sítě Natura 2000 a podporu příjmů na 
venkově je v této oblasti aktivní již od roku 2003 
a vede ji nevládní organizace Fundaţia ADEPT 
Transilvania ve spolupráci s místními komunita-
mi a rumunským Ministerstvem zemědělství 
a rozvoje venkova a Ministerstvem životního 
prostředí a lesnictví. Její vizí je dosáhnout za-
chování biologické rozmanitosti v měřítku krajiny 
primárně nikoli vytvářením chráněných oblastí 
(politika „biče“), ale spoluprací s drobnými ze-
mědělci s cílem vytvořit pobídky pro zachování 
polopřírodních krajin, které vytvořili (politika 
„cukru“).  
 

 
Senoseč ve Viscri, oblast Tarnava Mare, Transylvánie 
(Min Wood) 
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V rámci tohoto projektu bylo provedeno mapo-
vání a soupisy ploch, byly vytvořeny pokyny 
k ochraně, proběhla spolupráce s Ministerstvem 
zemědělství a rozvoje venkova na přípravě ag-
roenvironmentálních opatření a zemědělcům by-
la poskytnuta pomoc, aby získali přístup 
k agroenvironmentálním programům a trhům 
pro produkty spojené s image biologické rozma-
nitosti. To se ukázalo jako efektivní na mnoha 
úrovních: lepší stav travinných porostů 
z hlediska jejich ochrany, vyšší příjmy zeměděl-
ců a vylepšená agroenvironmentální opatření. 
Tento projekt uplatnil svůj vliv na vnitrostátní 
úrovni i na úrovni EU (včetně vlivu na návrh 
společné zemědělské politiky na období 2014–
2020). 
Projekt poradenské služby pro zemědělce 
v oblasti Tarnava Mare měl tyto výsledky: 
 
a. zvýšené využívání agroenvironmentál-

ních režimů zemědělci díky poradenské 
službě pro zemědělce (6,5krát více 
v porovnání s kontrolními oblastmi bez 
poradenské služby); 

b. větší plocha travinných porostů 
s tradičním hospodařením spíše než plo-
chy opuštěné nebo zintenzivněné, pro-
střednictvím agroenvironmentálních re-
žimů a komerčních pobídek (řešení mar-
ketingových problémů v souvislosti 
s mlékem, rozvoj farmářských trhů 
a rozvoj přírodního cestovního ruchu); 

c. prevence ztráty přírodních stanovišť 
a druhů uvedených ve směrnici 
o ochraně přírodních stanovišť a směrnici 
o ochraně volně žijících ptáků 
a měřitelné zlepšení stavu přírodního 
stanoviště, zejména odstraněním křovin 
a pravidelným sečením. 

 
 

Úspěchy a výzvy, kterým pro-
jekt čelil 
 
Vylepšení přístupu k přímým platbám 
v rámci pilíře I (SAPS) pro drobné ze-
mědělce 
 
Přibližně 60 % zemědělských podniků v oblasti 
projektu nedosahuje minimální velikosti (celkem 
1 ha, z něhož minimálně 0,3 ha tvoří parcely) 
požadované pro přijímání přímých plateb. Nezdá 
se však, že by to způsobilo významný problém. 
Základem pro způsobilost žádostí je péče 
o půdu, spíše než její vlastnictví. Mnozí majitelé 
se zemědělskými podniky o velikosti méně než 
1 ha nejsou aktivními zemědělci a svou půdu 
pronajímají aktivnějším sousedům, kteří mohou 

žádat o platby. Obhospodařují se tak pozemky, 
které by bez pobídek byly opuštěné. 
 

Agroenvironmentální platby 
 
V dané oblasti existují pouze dva agroenviron-
mentální balíčky týkající se travinných porostů: 
travinné porosty vysoké přírodní hodnoty 
(214/1) a tradiční hospodaření (214/2). Rumun-
sko určilo způsobilé oblasti pro agroenvironmen-
tální platby za travinné porosty vycházející 
z hrubého posouzení rozložení travinných poros-
tů vysoké přírodní hodnoty v Rumunsku, které 
zase vycházelo čistě z procenta plochy trvalých 
travinných porostů na úrovni obcí (NUTS 4). 
Všechny obce v oblasti projektu jsou způsobilé. 
Balíček vysoké přírodní hodnoty stanoví tyto po-
žadavky: nepoužívání umělých hnojiv 
a pesticidů, organická hnojiva povolena až do 
množství 30 kg N na hektar, povinnost každo-
ročního sečení nebo spásání (sečení alespoň 
jednou ročně, nikoli však před 1. červencem 
každého roku; spásání musí splňovat podmínku 
méně než jedné velké dobytčí jednotky na hek-
tar) a orba je zakázána. Platba činí 124 EUR/ha. 
Balíček tradičního hospodaření vyžaduje stejné 
podmínky s tím, že navíc je zakázáno používání 
strojů, s příplatkem 58 EUR/ha. 
 
Výhody těchto opatření pro zemědělce v dané 
oblasti: 
 

• Snadný přístup pro zemědělce. Jsou zá-
měrně koncipovány jako jednoduché balíč-
ky a pozemky, pro které je závazek pode-
psán, se ověří prostřednictvím systému 
IACS, takže dokumenty z rejstříku nemovi-
tostí nejsou zapotřebí. V oblasti projektu je 
do jednoho z balíčku zapojeno 1 390 drob-
ných zemědělců na 17 641 ha. Je to více 
než pětinásobek průměrné celostátní míry 
zapojení, což je výsledek činnosti poraden-
ské služby pro zemědělce. 

 

• Přísné kontroly pozemků v rámci režimu 
velmi posílily povinnost spojenou s dobrým 
zemědělským a environmentálním stavem 
udržovat stav travinných porostů a bránit 
invazi keřů. Ačkoli se jedná o obecný po-
žadavek na dobrý zemědělský 
a environmentální stav, je mnohem častěji 
plněn na agroenvironmentálních pozem-
cích. V oblasti projektu bylo dosaženo jas-
ných a měřitelných zlepšení stavu travin-
ných porostů, kdy velké plochy (přibližně 
20 % travinných porostů) byly viditelně 
zbaveny křovin. 

 
Mezi nevýhody patří: 
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• Datum prvního sečení, tj. 1. červenec, se 
vztahuje na všechny způsobilé oblasti 
v Rumunsku, bez ohledu na nadmořskou 
výšku. Náklady jsou vyšší u zemědělců 
v nížinách, neboť traviny se vysemenění 
a ztrácí nutriční hodnotu dříve. Datum do-
zrávání travinných porostů se 
v jednotlivých letech liší: v některých le-
tech si zemědělci stěžují, že ztráty jsou 
vyšší než obdržená kompenzace. V jiných 
letech, například v roce 2011, není počá-
teční datum 1. července nevýhodou. 

 

• Pro balíček tradičního (nemechanizované-
ho) hospodaření jsou způsobilé pastviny 
i louky. Mnoho pastevců, zejména pastev-
ců ovcí, dostává vyšší platby za tradiční 
hospodaření bez vynakládání práce navíc, 
zatímco zemědělci, kteří obhospodařují 
louky, mají dodatečné náklady na ruční se-
čení. 

 

• Neexistuje povinnost odstraňovat ořezané 
křoviny z travinných porostů. Na většině 
vyčištěných travinných porostů zůstávají 
hromady pořezaných křovin na polích. 
Spalování je zakázáno. Obnova stavu pří-
rodního stanoviště je tak neúplná. 

 

Mozaiková péče vhodná pro drobné ze-
mědělství vede k dobrému celkovému 
řízení ochrany 
 
V oblasti projektu existuje přibližně 20 000 ha 
přírodních stanovišť s křovinami a travinnými 
porosty, které jsou významné z hlediska ochra-
ny. Ty všechny je třeba udržovat pravidelným, 
nikoli však nadměrným spásáním nebo sečením, 
aby se zachoval stav flóry z hlediska její ochra-
ny. Pouze na vlhčí nížinné sečené louky se vzta-
hují doplňující požadavky – omezenější pastva 
ve vlhké sezóně a nepoužívání těžkých strojů. 
 
Tradiční model mozaikové péče s různými termí-
ny sečení, které mají v oblasti projektu socioe-
konomické důvody (zejména drobné vlastnictví 
a nedostatek strojů), vede k neustálé dostup-
nosti útočišť pro živočišné druhy a zdrojů rost-
linných semen k rekolonizaci dalších oblastí. 
 

 
Krajina se smíšeným hospodářstvím (Tibi Hartel) 
 
Ochrana některých druhů podle směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť a směrnice 
o ochraně volně žijících ptáků tradičně vyžaduje 
pozdější termíny sečení. Například v jiných regi-
onech Rumunska existují balíčky pro konkrétní 
druhy, včetně balíčku 214/3.1 zaměřeného na 
Crex crex, který vyžaduje nesečené pásy 
a sečení od 1. srpna, a balíčku 
214/3.2 zaměřeného na Lannius minor a Falco 
vespertinus, který vyžaduje sečení v etapách 
před 1. červencem. 
 
Ideálním systémem vyhovujícím nejrůznějším 
požadavkům jednotlivých skupin fauny a flóry je 
podle všeho mozaiková péče, kdy jsou malé par-
cely, často o rozloze 0,3 ha nebo méně, sečeny 
v jinou dobu než sousední parcely. Domníváme 
se, že pokud lze najít opatření k udržení této pé-
če, nejsou komplexnější balíčky pro řízení kon-
krétních druhů nutné. 
 

Dlouhodobé modely společné pastvy 
s agroenvironmentálními platbami 
 
Dalším prvkem agroenvironmentálních plateb je 
jejich potenciál podporovat společnou pastvu. 
Společná pastva má v oblasti Tarnava Mare sil-
nou tradici a pro přežití drobných zemědělců 
v této oblasti je zásadní. Pod hospodářským tla-
kem se však hroutí. Obecní pozemky jsou ve 
vlastnictví radnic, které nejsou způsobilé přijí-
mat agroenvironmentální platby a nesmějí obec-
ní pozemky prodat. 
 
Stále častěji radnice pronajímají obecní pozemky 
na dobu pěti let nebo více, takže uživatelé půdy 
mohou žádat o agroenvironmentální platby. 
Radnice obvykle vlastní 2–3 000 ha obecních po-
zemků. Z toho se obecně 2 000 ha pronajímá 
pastevcům a zbývajících 1 000 ha využívají 
obecní pastevecká sdružení, která obvykle tvoří 
více než 30 drobných zemědělců. Doposud tyto 
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pozemky nebyly způsobilé pro agroenvironmen-
tální platby, ale v jedné z vesnic v oblasti pro-
jektu radnice pronajala 1 000 ha pasteveckému 
sdružení na dobu pěti let.  
 
Pastevecké sdružení využívá dosažených příjmů 
(224 000 EUR/rok z kombinace přímých plateb 
a agroenvironmentálních plateb) k nákupu strojů 
pro údržbu křovin, vylepšování cest a napájecích 
žlabů pro skot atd. Je to vynikající model propo-
jení obecních pozemků a pobídkových plateb. 
 

Poradenství a budování kapacit pro mlé-
kárenský průmysl 
 
Drobná mlékárenská výroba je klíčem 
k přežití krajin Rumunska s vysokou přírodní 
hodnotou. Více než 50 % registrovaných pro-
ducentů (tj. s výjimkou producentů s méně 
než jedním hektarem půdy) má méně než pět 
krav. Příjem drobných zemědělců závisí 
zejména na mlékárenských výrobcích 
z kravského nebo ovčího mléka. 
 
Všichni drobní producenti dodávají do jedno-
ho nebo dvou sběrných míst mléka v každé 
vesnici, z nichž odebírají zpracovatelé. Tato 
obecní sběrná místa mají problémy 
s kvalitou: nejen špatné zdraví krav 
a nehygienické dojení a skladování mléka, ale 
také ředění mléka některými zemědělci 
s cílem dosáhnout většího objemu plateb. 
 
V roce 2009 v důsledku levných dovozů 
a přísnějších kontrol kvality mléka přišlo 
mnoho producentů mléka o svůj trh: to ohro-
zilo ekonomické přežití těchto obcí a přežití 
okolních přírodních stanovišť s travinnými po-
rosty. Průzkumy ukázaly snížení počtů krav 
o 25 % jen v roce 2009. Poradenská služba 
pro zemědělce získala finanční prostředky na 
zlepšení hygieny sběrných míst mléka a na 
provedení dalších opatření ke zlepšení hygie-
ny a disciplíny (včetně pracovních setkání 
s jednotlivými zemědělci a obecními mléká-
renskými sdruženími). 
 
Osm vesnic sběr mléka v rámci projektu ob-
novilo, což znovu přineslo příjem pro více než 
200 drobných zemědělců a zvrátilo pokles 
počtu krav. Ve vesnicích s novými sběrnými 
místy mléka počet krav a počet majitelů zá-
sobujících sběrná místa po obnovení motiva-
ce ziskem opět narůstá. V oblasti, která by 
bez zásahu neexistovala, je nyní více než 700 
krav – soustavně je tedy obhospodařováno 
přibližně 1 000 ha travinných porostů, které 
by jinak možná byly opuštěny. 
 

Tento projekt byl zcela financován norskou 
vládou. Takovéto investiční činnosti jsou způ-
sobilé pro podporu na základě různých opat-
ření pilíře I Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV), např. opatření 
123 „Přidávání hodnoty zemědělským 
a lesnickým produktům“, ale požadavek na 
spolufinancování ve výši 50 % je pro drobné 
producenty problémem. 
 

Přidávání hodnoty zemědělským produk-
tům 
 
Poradenská služba pro zemědělce také pomá-
há drobným zemědělcům produkovat vysoce 
kvalitní výrobky, včetně přípravy návrhu zaří-
zení na zpracování potravin pro obecní použi-
tí, která splňují minimální hygienické poža-
davky EU. 
 
Distribuuje se bezplatný návod podrobně po-
pisující návrh zpracovatelských zařízení 
a poskytující další marketingové poradenství. 
To jde ruku v ruce s rozvojem místní značky 
a místního označování a farmářských trhů. 
Místním producentům to přináší další vý-
znamný příjem z produktů pod značkou biolo-
gické rozmanitosti (v současné době 25 pro-
ducentů, celkem 78 000 EUR/rok z prodeje na 
farmářských trzích). To pomůže rozvíjet hos-
podářsky životaschopné drobné zemědělství, 
které není zcela závislé na agroenvironmen-
tálních platbách. 
 
Dlužno poznamenat, že prodej těchto produk-
tů na farmářských trzích byl ohrožen nejed-
notným výkladem hygienických předpisů EU, 
zejména předpisů spojených s povolováním 
prostor pro drobnou produkci a prodejních 
míst (především přímé prodeje v prostorách 
zemědělského podniku). 
Poradenská služba pro zemědělce úzce spolu-
pracovala se státní agenturou pro hygienu po-
travin, aby objasnila, že je třeba zaujmout 
flexibilní přístup k místním a přímým pro-
dejům drobných producentů v okrajových ob-
lastech. Toto poselství bylo zveřejněno 
v brožuře podpořené z finančních prostředků 
delegace Evropské unie v roce 2007 s cílem 
nejen uklidnit drobné producenty, ale také 
(a to neméně důležitou měrou) vyslat míst-
ním inspektorům jasné poselství ústřední vlá-
dy, že toto je schválený přístup. 
 
Jak již bylo uvedeno výše, tyto činnosti jsou 
způsobilé pro získání podpory na základě 
opatření 123 (ačkoliv 50% spolufinancování 
je pro malé producenty problémem) 
a opatření 142 „Zřizování seskupení produ-
centů“ (ačkoli prahové hodnoty jsou příliš vy-
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soké, než aby malým skupinám pomohly 
v počátečních fázích). 
 
 

Závěry: názorný příklad pro 
další země a regiony 
 
Klíčovým poselstvím poradenské služby pro 
zemědělce regionu Tarnava Mare je důleži-
tost nabídnout drobným zemědělcům pomoc 
při získávání přístupu k režimům, které jsou 
často zaměřeny právě na ně, ale které ze-
mědělci při podávání žádosti považují za od-
razující.  
 
Tato případová studie přináší následující po-
znatky: 
 
1. Pokračující tradiční hospodaření země-

dělců je tím nejefektivnějším způsobem, 
jak zachovat přírodní stanoviště a druhy 
podle směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť v měřítku krajiny. Hlavním po-
žadavkem jsou jednoduché pobídkové 
režimy, které jsou hojně využívány 
a díky kterým si zemědělci drží půdu 
a hospodaří tak, jak to dělávali 
v minulosti. 

2. Ačkoli agroenvironmentální režim pro 
travinné porosty byl v Rumunsku zjed-
nodušen a jeho využívání je obecně dob-
ré, drobným zemědělcům brání 
v investičních opatřeních EZFRV složitost 
postupu podávání žádosti, požadavek na 
spolufinancování a problémy 
s peněžními toky z důvodu zpětného vy-
plácení. 

3. Drobní zemědělci obvykle z vlastního 
podnětu neřeší praktické problémy, aby 
splnili kvalitativní a jiné obchodní stan-
dardy, ale reagují na poradenské služby, 
pokud jsou dostupné. 

4. Agroenvironmentální platby spojené 
s dalším hospodářským rozvojem, jako 
jsou přidávání hodnoty produktům 
a diverzifikace, nabízejí dlouhodobá ře-
šení problému udržitelnosti drobných 
komunit a ochranu důležitých přírodních 
stanovišť a druhů, v měřítku krajiny, 
v chráněných zemědělských oblastech. 

 

Efektivní konzultační a poradenské služ-
by pro drobné zemědělce ve spolupráci 
s nevládními organizacemi 
 
Tato případová studie naznačuje, že zlepšení 
konzultačních a poradenských služeb přinese 

v praxi mnohem lepší výsledky, pokud jde 
o využívání ze strany zemědělců. Studie také 
ukazuje, že pokud se rozsah podpůrných opat-
ření v rámci národního programu rozvoje venko-
va inovativně zkombinuje, může být velmi účin-
ný z hlediska podpory drobných zemědělců. 
 
Výzvou je tuto činnost rozšířit z lokalizovaného, 
nerovnoměrného provádění na širší provádění na 
celostátní úrovni: k tomu jsou zapotřebí služby 
vysoce proškolených a motivovaných poradců. 
 
Tato případová studie také ukazuje, že úloha 
nevládních organizací může být významná tím, 
že pomáhají vládním agenturám provádět politi-
ku nákladově velmi efektivním způsobem 
a poskytují zpětnou vazbu od zemědělců s cílem 
řídit změnu opatření v rámci národního progra-
mu rozvoje venkova tam, kde je to vhodné. Tyto 
místní akce však nejsou v současné době způso-
bilé pro podporu na základě opatření 143 národ-
ního programu rozvoje venkova (poskytování 
poradenských a školicích služeb pro zemědělce). 
 
I díky poradenským službám pro zemědělce byla 
uznána potenciální úloha nevládních organizací 
v těchto místních akcích a budoucí finanční pod-
pora byla zahrnuta do legislativních návrhů spo-
lečné zemědělské politiky po roce 2014 jako 
opatření spolupráce. To by mohlo mít důležitý 
dopad a podpořit rozšíření takovýchto projektů 
po celé Evropě. 
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Ochrana přírody 
zemědělským 
využíváním: 
podpora nízko-
nákladového 
hospodaření 
v Lucembursku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvislosti 
 
Zemědělská půda tvoří přibližně polovinu území 
Lucemburska (55 %). Hlavní pozornost se zamě-
řuje spíše na produkci hovězího masa a mléka 
než na obiloviny. Z důvodu vysokých životních 
nákladů mívají zemědělci v Lucembursku vysoké 
režijní a investiční náklady, které ovlivňují jejich 
konkurenceschopnost a dlouhodobé vyhlídky. 
 
Ministerstvo životního prostředí si je vědomo 
obav ze zvyšujících se nákladů na hospodaření, 
a proto spustilo režim, jehož cílem je podporovat 
nízkonákladové postupy pastvy v chráněných 
oblastech, včetně lokalit sítě Natura 2000. Lu-
cembursko má přibližně 13 600 ha zemědělské 
plochy a vinic v rámci sítě Natura 2000. Stejně 
jako jinde je významný podíl těchto pozemků 
závislý na běžných způsobech hospodaření, 
např. pastva s nízkou intenzitou, s cílem zacho-
vat je nebo obnovit jejich dobrý stav z hlediska 
ochrany. 
 
Cíl režimu označovaného „Naturschutz durch 
Nutzung“ (ochrana využíváním) je takovéto čin-
nosti podporovat ekonomicky životaschopným 
způsobem ve prospěch zemědělců i ochrany pří-
rody. Režim je řízen Ministerstvem životního 
prostředí (které zodpovídá za technické 
a propagační aspekty režimu) v úzké spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství (odpovědným za 
platby a kontroly) a jeho cílem je vybídnout ze-
mědělce v cílených chráněných oblastech, aby 
přešli na pastvu s nízkou intenzitou s využitím 
rustikálních plemen, jako jsou galloway, aberde-
en-angus, limousine a skotský náhorní skot. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místní zemědělec zapojený do režimu „Naturschutz durch Nutzung“ starající se o svůj rustikální skot. Fotogra-
fie: Administration de la nature et des forêts, Lucembursko 
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Na začátku byla ekonomická 
analýza zemědělského podni-
ku 
 
Zemědělcům, kteří mají zájem se připojit 
k režimu, je nejdříve nabídnuta podrobná eko-
nomická studie jejich zemědělského podniku. 
Tu provádí kvalifikovaný agronom, který je 
zaměstnancem Ministerstva životního prostředí. 
Tato služba je bezplatná a zemědělec není 
v této fázi povinen do režimu vstoupit. Ekono-
mická studie přezkoumá stávající náklady ze-
mědělce, jeho obrat a zisky/ztráty a pak zkou-
má, jak by se tato čísla změnila, pokud by ze-
mědělec přešel na pastvu s nízkou intenzitou 
s využitím rustikálních plemen skotu. Zemědě-
lec tedy okamžitě vidí ekonomické důsledky 
své volby. 
 
Jednou z klíčových výhod přechodu na pastvu 
s nízkou intenzitou je, že podstatně snižuje in-
vestiční náklady i každodenní provozní náklady 
zemědělského podniku. Jelikož rustikální ple-
mena jsou dobře přizpůsobena přírodnímu pro-
středí, mohou zůstávat venku na polích celo-
ročně. Vyžadují také málo chovatelských zása-
hů nebo přikrmování. 
 

 
Rustikální skot zůstává venku celoročně, což pomá-
há snižovat náklady. Fotografie: Administration de la 
nature et des forêts, Lucembursko 
 
Zemědělec tedy nemusí investovat do stájí, 
v nichž by mohla zvířat přezimovat, ani kupo-
vat specializovaná zařízení (např. pro orbu ne-
bo senoseč). Jeho režie, pokud jde o náklady 
práce (přijímání zaměstnanců, kteří se 
o zvířata starají) a náklady na spotřební mate-
riál (doplňková krmiva, pesticidy, hnojiva atd.), 
se rovněž významně sníží. Průměrné náklady 
stáje v Lucembursku činí přibližně 2 miliony 
EUR. Zemědělcům může trvat mnoho let, mož-
ná desetiletí, a to dokonce i s pomocí subvencí, 
než se jim tyto vstupní investice vrátí a budou 
přinášet zisk. Někteří zemědělci mohou váhat 
takto dlouhodobé závazky přijmout z různých 

důvodů, ale často nemají žádnou alternativu. 
Místo toho jsou stále více závislí na státních 
subvencích pro zajištění soustavné ekonomické 
životaschopnosti svých podniků. 
Příklad způsobu posuzování úspor nákladů  
 
Provádí se ekonomická studie na mléčné farmě 
s 230 ha. Zemědělec zvažuje přechod na hospoda-
ření s nízkou intenzitou s rustikálními plemeny na 80 
ha (zbývajících 150 ha bude i nadále využívat pro 
mléčný skot). Jaké budou úspory nákladů za rok: 
 
Náklady práce:  úspora 2 100 hodin mzdových  
    nákladů v přepočtu na +1 osobu 
Krmivo atd.:  úspora ±30 000 EUR 
Zařízení:  žádné velké investice nejsou vyža-

dovány (pouze oplocení a malé pří-
střešky na místě) 

Provozní náklady: žádné odvodňování, orba, hnoje-
ní, senoseč atd. 

 
Výsledky celkových úspor až 200 000 EUR ročně 
 

 
Naopak zemědělec, který přejde na hospoda-
ření s nízkou intenzitou, je schopen své nákla-
dy podstatně snížit. Jeho příjmy budou samo-
zřejmě významně nižší, neboť průměrná inten-
zita chovu nesmí přesáhnout přibližně 0,5–
0,8 VDJ/ha. To však nezbytně neznamená, že 
zemědělský podnik se stává méně ziskovým. 
Naopak mnoho zemědělců zjistí, že existuje 
potenciál pro zvýšení ziskových marží, neboť 
hovězí maso z rustikálního skotu lze prodávat 
za šestinásobek hodnoty běžného hovězího. 
Ekonomická studie má posoudit, zda tomu tak 
bude i v případě konkrétního zemědělského 
podniku, který je předmětem šetření, a jak 
nejlépe toho lze dosáhnout. 
 
 

Přechod na pastvu s nízkou 
intenzitou s rustikálními ple-
meny 
 
Pokud zemědělec souhlasí s přechodem na 
hospodaření s nízkou intenzitou, uzavře se me-
zi zemědělcem a ministerstvem pětiletá smlou-
va, která stanoví podmínky, za kterých by měla 
pastva probíhat. To vychází z analýzy potřeb 
ochrany pro konkrétní pozemek (např. intenzi-
ta chovu, nepoužívání hnojiv nebo pesticidů, 
neprovádění orby a senoseče, pokud tak není 
stanoveno, vápnění). 
 
Výměnou za to zemědělec obdrží z Ministerstva 
životního prostředí každoroční subvenci na 
„biologickou rozmanitost“ (navíc ke své běžné 
jednotné platbě na plochu), která má kompen-
zovat ušlý příjem v důsledku přechodu na pas-
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tvu s nízkou intenzitou (např. pomalejší růst 
zvířat a nižší produktivita). Ministerstvo také 
může hradit další zemědělské činnosti zaměře-
né na ochranu, jejichž provádění může být od 
zemědělce požadováno. Kromě toho zemědělec 
dostává podporu z Ministerstva životního pro-
středí na podporu a marketing své produkce 
(viz níže). 
 
Od svého zavedení v roce 2003 se režim těší 
stále větší oblibě, neboť zemědělci vidí výhody 
nízkonákladového hospodaření. Do začátku ro-
ku 2012 bylo uzavřeno 42 smluv s 50 zeměděl-
ci. Projekty se liší velikostí od 200 ha do 10 ha, 
avšak průměrná velikost činí přibližně 30–
60 ha. Ministerstvo se snaží soustředit přede-
vším na zemědělce, kteří mají zájem 
o podstatnou přeměnu svého zemědělského 
podniku – a nikoli na ty, kteří pouze chtějí 
upravit pastvu na malé ploše (např. 2 ha 
v zemědělském podniku s 200 ha). 
 
Celková plocha, na kterou se vztahuje uvede-
ných 42 projektů, představuje 1 594 ha, což je 
přibližně 15 % celkové potenciální plochy 
v rámci sítě Natura 2000, která by mohla být 
tímto způsobem obhospodařována. Mezi země-
dělci nyní panuje dostatečný zájem režim rozší-
řit na mnohem větší plochu, ale stávající roz-
počet a lidské zdroje, které má Ministerstvo ži-
votního prostředí k dispozici, jsou na to příliš 
omezené. Celkový roční rozpočet na smlouvy 
v současné době činí přibližně 1,5 milionu EUR. 
 

 
V rámci národního režimu bylo doposud podepsáno 
42 smluv. Foto: Administration de la nature et des 
forêts, Lucembursko 
 
Ministerstvo doufá, že v budoucnu bude moci 
režim rozšířit tak, aby zahrnoval 5 000 ha, po-
kud možno začleněním režimu do příštího pro-
gramu rozvoje venkova pro Lucembursko 
(2014–2020). 
 
V rámci stávajícího programu rozvoje venkova 
(2007–2013) to nebylo provedeno, neboť obě 
ministerstva se domnívala, že pravidla pro 
platby byla příliš neflexibilní, a znamenala by 
tedy příliš velkou administrativní zátěž jak pro 

vládní útvary, tak pro samotné zemědělce. 
Avšak nyní poté, co byl režim vyzkoušen 
a otestován v praxi, vypadá jeho začlenění do 
příštího programu rozvoje venkova pravděpo-
dobnější. Dosavadní intenzivní spolupráce mezi 
oběma ministerstvy při řízení národního režimu 
by rovněž měla přechod usnadnit. 
 
 

Uvádění masa z rustikálních 
plemen na trh 
 
Snížení investičních a provozních nákladů ze-
mědělského podniku je jedním z prvků rovnice, 
ale maso musí mít zároveň i odbytiště. Prů-
zkumy ukazují, že v Lucembursku se mezi částí 
obyvatelstva zvyšuje zájem o maso 
z rustikálních plemen (důvody jsou různé – viz 
rámeček). Toto maso lze tedy prodávat 
s příplatkem (v současné době za téměř dvoj-
násobek ceny tradičního hovězího). 
 
Důvody zájmu o maso z rustikálních plemen 
skotu jsou různé:  

• Zdravotní důvody: Maso je pevné 
s malým obsahem vody a nízkým celkovým 
obsahem tuků, což je lepší pro srdce. Zvířata 
se navíc živí pouze přírodní vegetací, takže 
maso neobsahuje zbytky hnojiv, pesticidů 
atd. 

• Chuťové důvody: Maso je údajně plné 
charakteristických chutí, neboť zvířata mají 
rozmanitou potravu (která zahrnuje širokou 
škálu travin, bylin, výhonků a pupenů křovin) 
a mohou dospívat pomalu až do věku tří let 
(na rozdíl od 1,5 roku u tradičního hovězího 
skotu). Maso se také vyvěšuje na delší dobu, 
což vylepšuje chuť. 

• Z důvodu dobrých životních podmínek zví-
řat: Zvířata se mohou volně pohybovat po ce-
lý rok a jsou porážena v mnohem méně stre-
sujícím prostředí. 

• Z důvodu ochrany přírody: Konzumace 
masa ze zvířat chovaných v chráněných ob-
lastech pomáhá zachovávat biologickou roz-
manitost těchto oblastí. 
 
S cílem využít tohoto potenciálního zájmu ne-
zůstává Ministerstvo životního prostředí pouze 
u podepisování smluv se zemědělci týkajících 
se péče o jejich půdu, ale pomáhá jim také 
s uváděním masa na trh a jeho prodejem pro-
střednictvím různých prodejních míst, což je 
velmi důležité. 
 
Původně se pozornost zaměřovala na prodej 
masa přímo místním restauracím v blízkosti 
zemědělských podniků. Restaurace, které sou-
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hlasí, že toto hovězí maso zařadí do svého jí-
delního lístku, také získají zvláštní podporu Mi-
nisterstva životního prostředí v podobě bez-
platných reklamních letáků a pravidelných re-
dakčních článků a tiskových zpráv pro lucem-
burský tisk. Ministerstvo může rovněž pomáhat 
rozvíjet a zlepšovat kvalitu místních naučných 
stezek na podporu místního cestovního ruchu. 
V tomto případě by názvy zapojených restaura-
cí byly také uvedeny v případném reklamním 
materiálu a značení vytvářených pro naučnou 
stezku. 
 
Kromě toho ministerstvo pomáhá koordinovat 
dodavatelský řetězec mezi zemědělcem 
a restauracemi, pokud jde o dopravu, porážku 
a bourání jatečně upravených těl. Tímto způso-
bem je schopno zajistit, aby zemědělec měl 
stabilní odbyt svých zvířat za správnou cenu 
a restaurace měly stabilní dodávku masa 
v okamžiku, kdy ho potřebují. 
 
Do režimu se doposud zapojilo dvacet restau-
rací. Jejich zpětná vazba je velmi pozitivní. 
Mnohé uvádějí, že jsou plně obsazené týdny 
dopředu v okamžiku, kdy inzerují, že budou 
v konkrétní den nebo konkrétní týden servíro-
vat menu z hovězího masa rustikálního skotu. 
 
 
 

 
 
 
 
Nyní však kritické množství rustikálního skotu 
připraveného k prodeji začíná narůstat (v roce 
2014 bude k porážce připraveno přibližně 300 
kusů hovězího skotu) a ministerstvo začíná 
prověřovat alternativní/další odbytiště tohoto 
hovězího masa. Již vyjednalo dohody s řadou 
řezníků, kteří prodávají maso přímo zákazní-
kům – buď v podobě „ušlechtilých“ kusů, jako 

jsou roštěnec nebo svíčková, nebo v podobě 
získaných produktů, jako jsou uzeniny a teriny. 
Připravuje také značku „osvědčení původu“, 
která bude doprovázena masivní marketingo-
vou kampaní na podporu skutečnosti, že po-
chází z chráněných oblastí v Lucembursku. 
 
Kromě toho ministerstvo nedávno zahájilo jed-
nání s největším řetězcem supermarketů 
v Lucembursku Cactus. Tento supermarket 
projevil silný zájem o exkluzivní práva na pro-
dej tohoto masa ve svých obchodech.  
 Je zajímavé, že vysoká cena masa není jejich 
největší starostí. Ačkoli je důležité udržovat 
nízké náklady, supermarket láká zejména sku-
tečnost, že maso je z místních lucemburských 
zdrojů a má již solidní pověst pro svou zdra-
votní nezávadnost, udržitelnost a vysoce kva-
litní produkci. To jde dobře dohromady s jejich 
firemním duchem. Jejich průzkumy ukazují, že 
zákazníci velmi rádi nakupují potraviny 
z místních zdrojů, pokud lze snadno dohledat 
původ, a že jsou ochotni si za to připlatit. 
 
 

Zjištěné přednosti a slabiny 
 
Faktory úspěchu 
 
V tomto režimu lze určit několik faktorů úspě-
chu: 
 
• Cílem režimu Ministerstva životního pro-

středí pro pastvu s nízkou intenzitou 
s rustikálními plemeny skotu je nejen do-
sáhnout cílů ochrany přírody, ale také zajis-
tit, aby takovéto zemědělské postupy po-
skytovaly dotčeným zemědělcům ekono-
micky životaschopný zdroj příjmu. Tento 
duální přístup je zásadní pro dlouhodobý 
úspěch režimu a je již podložen skutečností, 
že 80 % zemědělských podniků zapojených 
do režimu je nyní ekonomicky životaschop-
ných a ziskových. Nejsou závislé na sub-
vencích ani je netíží vysoké investiční výda-
je. 
 

• Provedení ekonomické studie zemědělského 
podniku kvalifikovaným agronomem bez-
platně a bez závazku bylo pro vysoké zapo-
jení do režimu klíčové. Vzbuzuje to zájem 
zemědělce a zároveň to ukazuje, že Minis-
terstvo životního prostředí se velmi snaží 
nalézt udržitelná integrovaná řešení pro 
dlouhodobou péči o chráněné oblasti země, 
a pokud jde o financování této péče, nespo-
léhá se pouze na státní subvence 
a rozpočty. 
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Ekonomická analýza také zemědělci jasně 
ukazuje potenciální ekonomické důsledky 
jeho rozhodnutí, pokud by přešel na pastvu 
s nízkou intenzitou s rustikálním skotem, 
jakož i příležitost se zkušeným agronomem 
probrat různé jemu dostupné možnosti. 
Podstatou věci je „najít společnou řeč“ 
a uvědomovat si vyhlídky zemědělce při 
přípravě programů ochrany, které závisejí 
na jejich aktivní účasti. 
 

• Argument používaný Ministerstvem životní-
ho prostředí, že chov rustikálních plemen 
skotu v chráněných oblastech je mnohem 
méně nákladný než jiné druhy zemědělství, 
z pohledu zemědělců uhodil na citlivou 
strunu. To je možná zvláště důležité 
v zemích, jako je Lucembursko, které mají 
vysoký index životních nákladů a kde mzdy 
a stavební náklady mohou být pro ekono-
mickou životaschopnost zemědělského 
podniku mimořádně silnou zátěží. Nízkoná-
kladové zemědělství je lákavé zejména pro-
to, že vyžaduje nižší počáteční kapitál a má 
nižší provozní náklady. Zároveň to ale zna-
mená nižší výstup z hlediska skotu (přibliž-
ně 0,5–0,8 VDJ/ha), a tím i nižší obrat. Re-
žim je však zaměřen na zlepšení ziskovosti, 
nikoli na zvýšení obratu. 

 
• Často může být obtížné najít odbytiště pro 

malá množství specializované produkce, ja-
ko je například hovězí maso z rustikálních 
plemen. Režim v Lucembursku však tuto 
výzvu zatím evidentně zvládá. Existují pro 
to dva možné důvody: prvním je skuteč-
nost, že v Lucembursku zcela jasně existuje 
trh pro tento druh masa, který zemědělci 
umožňuje prodat jeho produkci 
s příplatkem. Druhým je skutečnost, že Mi-
nisterstvo životního prostředí se aktivně za-
pojilo do vytváření kanálů pro prodej masa 
prostřednictvím restaurací a řezníků 
a široké veřejnosti. Zemědělci by tuto úlohu 
sami těžko plnili. Silná podpora a lidské 
zdroje dostupné na ministerstvu, které mají 
pomoci s uváděním masa na trh, se zajišťo-
váním odbytišť a obecně s masivní propa-
gací jeho prodeje, jsou tedy pro úspěch re-
žimu a ekonomickou životaschopnost zapo-
jených zemědělských podniků zásadní. 

 
• Další důležitý faktor úspěchu režimu je spo-

jen jak s jeho flexibilitou, tak se skutečnos-
tí, že k tomu, aby fungoval, byly nasazeny 
dostatečné lidské zdroje. Ministerstvo ži-
votního prostředí bylo vždy schopno samo 
rozhodnout, na které zemědělce se v rámci 
chráněných oblastí zaměřit a jaké konkrétní 
podmínky péče do smlouvy zahrnout (např. 
pokud jde o hustotu osazení atd.). To zajis-

tilo, že smlouvy byly správně orientované 
na cíle ochrany přírody každé lokality 
a slučitelné se zájmy zemědělců. Minister-
stvo navíc nezůstalo pouze u podepisování 
smluv se zemědělci, ale zároveň vložilo do 
režimu dostatečné zdroje, aby jim pomohlo 
najít vhodné odbytiště pro jejich produkci. 

 
Slabiny 
 
• I když se jedná o oblíbený režim, je stále 

pokryto pouze 1 600 ha chráněných oblastí, 
což představuje pouze malý podíl celkové 
potenciální oblasti, která by mohla profito-
vat z pastvy s nízkou intenzitou. Pro dosa-
žení většího dlouhodobého dopadu bude 
nezbytné, aby byl režim rozšířen na větší 
plochu. Zdá se, že zemědělci mají momen-
tálně zájem, takže je důležité využít příleži-
tosti a dobré vůle, která doposud panuje. 

 
• Režim je náročný na práci a vyžaduje vý-

znamné lidské zdroje, aby bylo možné 
uskutečnit všechny aspekty, od úzké spolu-
práce se zemědělci, přes vztahy 
s veřejností až po koordinaci s odbytišti. To 
může znamenat dodatečnou zátěž pro již 
tak napjatý útvar v rámci Ministerstva ži-
votního prostředí, ale režim se ukázal být 
natolik úspěšný právě proto, že pro něj byly 
vyhrazeny dostatečné lidské zdroje. 

 
• Ačkoli je spolupráce s Ministerstvem země-

dělství v rámci režimu dobrá, zemědělské 
odvětví se stále celkově zdráhá zahrnout 
koncept nízkonákladového zemědělství 
v chráněných oblastech do celkové země-
dělské politiky jako její nedílnou součást, 
neboť by to mohlo snížit celkové výrobní 
kapacity země a omezit investice (a tedy 
hospodářskou důležitost) zemědělství pro 
navazující oblasti. Ministerstvo životního 
prostředí však zdůrazňuje, že zavedení to-
hoto druhu hospodaření by bylo navrženo 
pouze pro 10–15 % celkové zemědělské 
plochy v Lucembursku a že kromě plnění cí-
lů ochrany přírody toto hospodaření přináší 
také mnoho jiných společenských statků, 
které mají ekonomickou hodnotu – napří-
klad menší znečištění sladkých vod, více 
příležitostí pro rekreaci a cestovní ruch atd. 

 

Další vedlejší vlivy sítě Natu-
ra 2000 
 
Jak bylo uvedeno výše, podpora pastvy 
s nízkou intenzitou s rustikálními plemeny sko-
tu v chráněných oblastech má významně pozi-
tivní vedlejší vliv na místní cestovní ruch 
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a rekreaci v oblastech kolem zemědělského 
podniku. Rustikální plemena jsou 
u přijíždějících turistů oblíbená, což zvyšuje 
přitažlivost přírodních rezervací a dotčených 
regionů. 
 
Jejich vysoce kvalitní hovězí maso je také stále 
oblíbenější, zejména pokud se podává 
v místních restauracích, což obohacuje celko-
vou zkušenost návštěvníka. 
 
Rovněž skutečnost, že režim podporuje eko-
nomické činnosti, jako jsou hospodaření 
v chráněných oblastech, pomáhá překonávat 
zastaralý názor, že příroda je „pro zvířata 
a lidi“ a že pro její ochranu lze použít pouze ve-
řejné prostředky. Integrovanější přístup režimu 
je mnohem více v souladu s aktuální strategií 
EU v oblasti biologické rozmanitosti, která 
uznává ekologickou hodnotu přírody a úlohu, 
kterou při její ochraně hrají všechny složky 
společnosti. 
 
 

Ponaučení ze zkušeností 
a výzvy do budoucna 
 
Režim prokázal, že hospodaření v chráněných 
oblastech, jako jsou lokality sítě Natura 2000, 
může být dobré pro přírodu a zároveň, pokud 
je prováděno správně, může být ekonomicky 
životaschopnou volbou pro zemědělce. Klíčovou 
výhodou typu hospodaření navrhovaného reži-
mem (zahrnujícího pastvu s nízkou intenzitou 
s využitím rustikálních plemen) je, že může být 
uskutečněno s minimálními vstupními investi-
cemi a mnohem nižšími každodenními provoz-
ními náklady. Nízkonákladový přístup 
k hospodaření však může dobře fungovat (tj. 
nebýt významně závislý na subvencích) pouze 
v případě, že jsou příjmy dostatečné na to, aby 
kompenzovaly tyto nízké náklady a vytvářely 
zisky pro zemědělce. 
 
V Lucembursku to možné je, protože je tu jas-
ně zájem o nákup masa z rustikálních plemen 
a ochota platit za toto maso vyšší ceny. Mo-
mentálně se však zájem soustředí zejména na 
„prvotřídní kusy“, jako jsou steaky. Aby se 
podnik stal skutečně ziskovým, je třeba diver-
zifikovat trh, aby byly pokryty všechny části 
zvířete, ať už přípravou tradičních receptů, na-
příklad hovězích vývarů a dušeného masa, ne-
bo výrobou získaných produktů, jako jsou sa-
lámy, klobásy nebo teriny. 
 
Bude také důležité najít pro maso další odbytiš-
tě, protože nyní v rámci režimu dospívá více 
a více kusů skotu. Pokud se trh nerozšíří, aby 

držel krok s produkcí, pak by zájem o režim 
mohl výrazně opadnout.  
 
Další dlouhodobější výzvou je nalézt způsoby 
zavedení režimu a tohoto typu zemědělských 
postupů na větší ploše tak, aby byla v rámci 
chráněných lokalit správně obhospodařována 
větší plocha. To může vyžadovat začlenění re-
žimu do příštího programu rozvoje venkova, 
ale bude důležité zajistit, aby režim nepřišel 
o prvky, díky nimž je doposud tak úspěšný, 
a aby podmínky plateb nebyly tak obtížné 
a restriktivní, aby zemědělce vážně odrazovaly 
zapojit se. 
 
 

Odkazy a zdroje dalších in-
formací 
 
Zone Naturelle Dumontshaff, Administration de 
la Nature et des Forêts, Service de la Conser-
vation de la Nature, L-2918 Lucembursko, 
2011, 116 s. 
 
Amenagement écologique de la Vallee de la Sy-
re entre Munsbach et Mensdorf, Administration 
de la Nature et des Forêts, Service de la Con-
servation de la Nature, L-2918 Lucembursko, 
2008, 56 s. 
 
Plan National Protection de la Nature (PNPN 
2007-2011) Ministère de l’Environnement, L-
2918 Lucembursko, květen 2007, 116 s. 
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des forêts, Ministerstvo životního prostředí, Lu-
cembursko) 
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Případová studie 

 
Obhospodařo-
vání boreálních 
baltských po-
břežních luk v  
Estonsku 
s využitím ag-
roenvironmen-
tální podpory  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Souvislosti 
 
Ploché pobřeží Estonska se plynule zvedá 
z moře procesem nazvaným vzedmutí zemské 
kůry. To vytváří ideální prostředí pro rozvoj bo-
reálních baltských pobřežních luk, které jsou 
v této části světa jedinečné a chráněné jako 
prioritní přírodní stanoviště podle směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť. Vyznačují se 
mimořádně komplexním a složitým mixem 
rostlin snášejících různé stupně slanosti, které 
existují vedle sebe. 
 
Jejich již bohatá biologická rozmanitost byla 
dále posílena pravidelnou pastvou a sečením. 
Pobřežní louky Estonska byly extenzivně využí-
vány jako pastviny a louky na seno po staletí 
a tato praxe pokračovala až do 60. let 20. sto-
letí, kdy stále 40 % pobřežních zemědělců 
vlastnilo svá vlastní hospodářská zvířata, která 
spásala jejich louky. 
 
Poté kolektivní zemědělské podniky sovětského 
typu ovládly zemědělskou krajinu Estonska 
a držení soukromého skotu a jiných hospodář-
ských zvířat pro pastvu a sečení začalo být ne-
ekonomické. Velké plochy pobřežních luk byly 
opuštěny a zaplaveny křovinami, jakož 
i rákosím a jinými nitrofilními rostlinami, které 
rostly velmi rychle z důvodu neuváženého pou-
žívání hnojiv a pesticidů během sovětské éry. 
 
Za padesát let se celková plocha obhospodařo-
vaných pobřežních luk dramaticky snížila. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Boreální baltské pobřežní louky ve Voste (Mati Kose) 
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Národní program pro pobřežní 
louky 
 
V roce 2001 estonské Ministerstvo životního pro-
středí spustilo národní program pro péči 
o baltské pobřežní louky a jejich obnovu. Jeden 
z prvních projektů byl podniknut za pomoci fi-
nancování z programu Evropské unie LIFE. Za-
měřil se na šestnáct klíčových lokalit podél po-
břeží, které společně reprezentovaly řadu pod-
mínek a stavů degradace. Některé byly stále do 
určité míry obhospodařovány, zatímco jiné, 
zvláště na ostrovech, byly zcela opuštěné 
a značně zarostlé. 
 
Prvním krokem bylo obnovit tyto louky na tako-
vou úroveň, aby mohly být pravidelně spásány 
a sečeny. To zahrnovalo nákup vhodného zaří-
zení (které by mohlo být po skončení projektu 
použito i pro další oblasti) a odstranění invazních 
křovin a rákosí přibližně na 1 700 ha. 
 
Kromě toho bylo vystavěno přibližně 40 km plo-
tů a byla přijata různá opatření péče pro zlepše-
ní životních podmínek řady ohrožených druhů ži-
jících na pobřežních loukách (např. ropuchy 
krátkonohé, luční ptáci, vzácné rostliny atd.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstranění křovin a rákosí je velmi náročné na práci 
(Mati Kose) 
 
Práci v oblasti obnovy odvedli zejména místní 
majitelé půdy a zemědělci, kteří uzavřeli 
smlouvy o péči s Ministerstvem životního pro-
středí. Ministerstvo poskytlo zemědělcům platby 
výměnou za provedení prací zaměřených na ob-
novu a za znovuzavedení příslušných režimů 
pastvy/sečení na jejich pozemcích podle specifi-
kací ministerstva. 
Smlouva o péči také někdy zahrnovala náklady 
na počáteční investice, například oplocení atd. 
Držení mléčného skotu se stalo neziskovým 

a přechod na jateční skot nebo ovce vyžadoval 
investice, které si místní zemědělci jednoduše 
nemohli dovolit. 
 
Pro překonání chronického nedostatku zvířat pro 
pastvu Ministerstvo životního prostředí koupilo 
v rámci projektu LIFE své vlastní stádo 113 kusů 
skotu a několik ovcí1. Zvířata pak byla pronají-
mána místním zemědělcům na dobu přibližně 
pěti let, aby se pásla na jejich pobřežních lou-
kách. Po uplynutí pěti let byla zvířata převedena 
na dalšího zemědělce a proces se opakoval, ale 
první zemědělec si mohl ponechat všechny po-
tomky, což pomohlo zajistit pokračující pastvu 
na jeho loukách. Tímto způsobem byli zemědělci 
schopni vybudovat své stádo dobytka bez vý-
znamných investičních nákladů. 
 
Do roku 2006 se původní stádo skotu rozšířilo 
pětinásobně na více než 500 zvířat. Režim půj-
čování skotu dodnes funguje a mezi zemědělci je 
i nadále velmi oblíbený, ačkoli již bylo nalezeno 
několik jiných řešení pro vyhánění skotu na lou-
ky v letním období (viz níže). 
 
Projekt LIFE pomohl při oživování zájmu lidí 
o boreální baltské pobřežní louky a zvyšování je-
jich informovanosti o těchto loukách, které jsou 
důležitou součástí estonského kulturního dědictví 
(a kvality krajiny). Významně se také podílel na 
získání podpory a zapojení místních zemědělců 
a majitelů půdy při obnově těchto cenných pří-
rodních stanovišť. V průběhu projektu se počet 
lidí, které zajímala péče o pobřežní louky, stabil-
ně zvyšoval. 
 
Projekt se údajně uskutečnil „právě včas“, pouze 
desetiletí poté, co Estonsko získalo nezávislost 
a sovětský trh se zemědělskými produkty se 
zhroutil.  
Zemědělci podél pobřeží stále byli a mnoho 
z nich bylo ochotno se zapojit do nových režimů, 
které jim pomáhaly začít znovu hospodařit, 
zejména pokud to z jejich strany nevyžadovalo 
velké kapitálové investice. Pokud by projekt při-
šel o několik let později, je docela možné, že 
mnozí z těchto zemědělců a majitelů půdy by již 
neměli zájem hospodařit nebo by již dříve museli 
z oblasti odejít a hledat si zaměstnání jinde. 
 
 
 
 
 
                                                
1 Jednalo se především o rustikální plemena, jako 

jsou skotský náhorní skot, aberdeen-angus, here-
ford a krávy estonského hnědého plemene, které 
jsou vhodnější pro pastvu na pobřežních loukách, 
neboť nevyžadují každodenní péči a lze je ponechat 
na pobřežní louce delší dobu. 
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Rustikální skot byl do péče o pobřežní louky znovu 
zaveden na základě režimu ministerstva 
(Kerstin Sundseth) 
 
Díky počátečnímu financování projektu LIFE je 
režim Ministerstva životního prostředí pro péči 
o polopřírodní stanoviště (včetně pobřežních luk) 
a jejich obnovu nyní dobře zaveden a stále fun-
guje. Doposud bylo obnoveno přibližně 3 000 ha 
pobřežních luk. 
 
 

Podpora obhospodařování po-
břežních luk prostřednictvím 
programu rozvoje venkova 
 
Do roku 2004, kdy Estonsko vstoupilo do EU, 
byla část režimu Ministerstva životního prostředí 
pro pobřežní louky, která zahrnovala smlouvy 
o péči týkající se pastvy a sečení, převedena na 
Ministerstvo zemědělství a o několik let později 
se stala součástí zvláštního agroenvironmentál-
ního režimu pro polopřírodní stanoviště na zá-
kladě nového estonského programu rozvoje 
venkova (2007–2013). Mnoho zemědělců, kteří 
začali s režimem Ministerstva životního prostře-
dí, se následně připojilo k režimu programu roz-
voje venkova. Namísto ročních smluv mohli nyní 
podepsat až pětileté smlouvy, které jim posky-
tovaly lepší střednědobou jistotu. 
 
Agroenvironmentální režim rovněž cílil na mno-
hem větší oblast než dříve a vztahoval se nejen 
na pobaltské pobřežní louky, ale také na jiné ty-
py polopřírodních stanovišť, jako jsou vlhké lou-
ky, louky s dřevinami, pastviny porostlé dřevi-
nami, stanoviště s alvary, zaplavované louky 
a močálové louky, jalovcové houštiny, vřesoviště 
a travinné porosty na minerální půdě – z nichž 
všechna jsou stanoviště s vysokou přírodní hod-
notou chráněná podle směrnice o ochraně pří-
rodních stanovišť. 
 
Cílem agroenvironmentálního režimu je zahrnout 
35 000 ha polopřírodních stanovišť nacházejících 

se v lokalitách sítě Natura 2000 (což je více než 
polovina všech polopřírodních stanovišť v rámci 
sítě Natura 2000). Celkový rozpočet, který je na 
to k dispozici, činí 26,8 milionu EUR. 
Sazby plateb činí přibližně 238,07 EUR/ha/rok za 
pastviny porostlé dřevinami (cíl: 3 000 ha) 
a 185,98 EUR/ha/rok pro jiná polopřírodní sta-
noviště (cíl 32 000 ha). 
 
Ačkoli je režim řízen Ministerstvem zemědělství, 
je uskutečňován v úzké spolupráci se Státním 
centrem ochrany přírody (environmentální vý-
bor), které se vyjadřuje ke každé agroenviron-
mentální žádosti a tyto žádosti schvaluje. Cen-
trum často navštíví zemědělce předem s cílem 
projednat navrhované požadavky na péči 
o danou lokalitu a zkontrolovat, zda podmínky 
odpovídají popisu. 
 
Rovněž žadatelům vydává podrobné pokyny pro 
zachování polopřírodních stanovišť, zejména 
jsou-li kromě požadavků vyplývajících z právních 
předpisů popsány individuální návrhy týkající se 
zachování konkrétních oblastí (např. konkrétní 
počet zvířat na hektar, termíny sečení atd.). To 
zavádí určitou míru flexibility, která umožňuje 
provedení drobných úprav 
v agroenvironmentální smlouvě s ohledem na 
individuální potřeby různých lokalit. Pro získání 
podpory se zemědělci musí také účastnit vzdělá-
vacích programů pro zachování polopřírodních 
stanovišť (těchto vzdělávacích akcí se doposud 
zúčastnilo přibližně 900 zemědělců). 
 
Souběžně Ministerstvo životního prostředí 
i nadále uskutečňuje svůj národní program pro 
obnovu polopřírodních stanovišť až na úroveň, 
kdy mohou vstoupit do agroenvironmentálního 
režimu nebo hradit činnosti v oblasti péče, které 
nelze pokrýt z programu rozvoje venkova. Úzká 
spolupráce obou ministerstev a komplementarita 
obou fondů jsou jednou z klíčových předností té-
to iniciativy. 
 
Pokud jde o pobřežní louky, doposud bylo do ag-
roenvironmentálního režimu zahrnuto 
10 000 ha, což představuje přibližně polovinu 
všech pobřežních luk v zemi. Doposud bylo uza-
vřeno přibližně 950 dohod o péči: 

72 % se zemědělskými podniky, pro které je 
zemědělství hlavní činností (tj. společnosti), 

22 % s individuálními zemědělci, 

6 % s nevládními organizacemi. 
 
 
Agroenvironmentální podpora tvoří přibližně 
40 % příjmu zemědělce v případě pastvy a 90 % 
v případě sečení. Sazba plateb stačí na pokrytí 
nákladů na udržování hospodářských zvířat. 
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Nyní je k dispozici také samostatný režim plateb 
k pokrytí přepravních nákladů na přesun mla-
dých jalovic z velkých mlékárenských podniků na 
pobřežní louky, aby se zde během letních měsíců 
mohly pást (od 2. května do 31. srpna). To ne-
jen pomáhá zvětšovat plochu pobřežních luk, 
kterou lze využít k pastvě, ale zároveň to země-
dělcům zaměřeným na produkci mléka poskytuje 
bezplatný přísun píce (venkovní pastva také 
podle všeho zlepšuje kvalitu mléčného skotu). 
 
Podle hodnocení programu rozvoje venkova 
v polovině období se ukazuje, že agroenviron-
mentální režim je u zemědělců oblíbený a počet 
žádostí nadále stoupá. Ti, kdo vlastní polopří-
rodní stanoviště mimo lokality sítě Natura 2000, 
nyní žádají, aby byl režim rozšířen tak, aby se 
vztahoval i na jejich pozemky. 
 
 

Zjištěné přednosti a slabiny 
 
Faktory úspěchu 
 
K úspěchu této případové studie přispělo několik 
prvků: 
 

Včasné spuštění celostátního režimu pro péči 
o pobřežní louky a jejich obnovu v roce 
2001, podpořené strategickým projektem LI-
FE, který zahrnuje celou řadu lokalit, napo-
mohlo ke zvýšení zájmu o péči o pobřežní 
louky a jeho podpory mezi místními země-
dělci a širokou veřejností v době, kdy země-
dělství v Estonsku procházelo obtížnou pře-
chodovou fází a pobřežní louky nebyly pova-
žovány za víc než „pustinu“. 

Národní režim přinesl mnoho odborných zna-
lostí a zkušeností, pokud jde o spolupráci se 
zemědělci a jejich zapojení, získání jejich zá-
jmu a důvěry a určení správných ochranných 
opatření pro zajištění dlouhodobé péče o tato 
cenná přírodní stanoviště. 

Rovněž se mu podařilo překonat mnohé pře-
kážky, které by jinak pobřežním zemědělcům 
zabránily znovu zavést pastvu na svých po-
břežních pozemcích a tyto pozemky obhos-
podařovat – konkrétně nedostatek peněz na 
významnější investice, jako například oplo-
cení a vyřezávání rákosí / odstraňování křo-
vin, a chronický nedostatek skotu. Inovativní 
režim půjčování hovězího skotu zemědělcům 
s možností ponechat si potomky zejména 
pomohl řešit problém příliš malého počtu zví-
řat pro pastvu. 

Důležité základní zkušenosti získané pro-
střednictvím tohoto počátečního režimu říze-

ného Ministerstvem životního prostředí také 
pomohly připravit cestu pro mnohem větší 
agroenvironmentální režim se zaměřením na 
péči o řadu polopřírodních stanovišť v rámci 
sítě Natura 2000. 

Klíčová je rovněž skutečnost, že cílem agro-
environmentálního režimu je zachování polo-
přírodních stanovišť, aby se zajistil příznivý 
stav z hlediska jejich ochrany v oblastech sí-
tě Natura 2000. Až příliš často nejsou agro-
environmentální režimy dostatečně zaměře-
ny na cíle sítě Natura 2000 a podporují opat-
ření péče, která jsou buď příliš obecná, nebo 
příliš špatně přizpůsobená potřebám dotče-
ných chráněných přírodních stanovišť 
a druhů. V důsledku toho mají omezený nebo 
žádný efekt, pokud jde o jejich řízení ochra-
ny. 

Naopak tento agroenvironmentální režim je 
konkrétně koncipován tak, aby se zajistil 
příznivý stav přírodních stanovišť v rámci sítě 
Natura 2000 z hlediska jejich ochrany. Jako 
takový může být a je významným přínosem 
k dlouhodobému stavu jejich ochrany. Eston-
sko má přibližně 75 000 ha polopřírodních 
stanovišť zahrnutých v síti Natura 2000. Ag-
roenvironmentální režim pro polopřírodní 
stanoviště má za cíl dosáhnout přibližně 
60 000 ha do roku 2020 (a 35 000 ha do ro-
ku 2013). 
Pokud bude tohoto cíle dosaženo, pak bude 
péče o polopřírodní stanoviště v rámci sítě 
Natura 2000, která jsou závislá na hospoda-
ření, z velké části zajištěna díky programu 
rozvoje venkova. Tento režim je tedy ústřed-
ní pro zajištění dlouhodobě příznivého stavu 
ochrany tohoto typu přírodního stanoviště 
v Estonsku. 

Komplementarita režimu obnovy uskutečňo-
vaného Ministerstvem životního prostředí 
a agroenvironmentální režim uskutečňovaný 
Ministerstvem zemědělství jsou rovněž klíčo-
vými prvky úspěchu. Režim Ministerstva ži-
votního prostředí pomáhá obnovovat lokality 
na úroveň, kdy mohou být řízeny podle ag-
roenvironmentálního režimu. Pomáhá také 
hradit kroky v rámci opatření péče, které 
nelze pokrýt z programu rozvoje venkova 
(např. přeprava zvířat na malé pobřežní os-
trovy). Dostupnost obou zdrojů finančních 
prostředků pomáhá překonat problém, že 
některá polopřírodní stanoviště v rámci sítě 
Natura 2000, ačkoli jsou závislá na běžných 
činnostech hospodaření, nejsou způsobilá pro 
financování z programu rozvoje venkova 
a nejsou považována za využívanou země-
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dělskou půdu2. O tyto oblasti, které nejsou 
způsobilé, však přesto lze pečovat za pomoci 
režimu Ministerstva ochrany životního pro-
středí (alespoň teoreticky, ačkoli v praxi je to 
omezeno malým množstvím dostupných fi-
nančních prostředků). 

Úzká spolupráce obou ministerstev je hlav-
ním prvkem úspěchu – Ministerstvo země-
dělství aktivně zapojilo Státní centrum 
ochrany přírody, aby pomáhalo s řízením ag-
roenvironmentálního režimu a s dialogem se 
zemědělci o potřebách péče o tato přírodní 
stanoviště. Tímto způsobem se zemědělcům 
dostává cílené pomoci a poradenství, jak za-
jistit, aby jejich péče odpovídala pravidlům 
programu rozvoje venkova a byla přizpůso-
bena potřebám samotných přírodních stano-
višť. 

Tato úzká spolupráce mezi ministerstvy 
a zemědělci pomohla vybudovat důležitou 
míru důvěry mezi různými stranami, která se 
odráží v přetrvávající oblibě režimu, dokonce 
i s přihlédnutím ke stále přísnějším 
a neústupným kontrolám a auditům ze stra-
ny platebních agentur. 

Zapojení Státního centra ochrany přírody do 
přípravy jednotlivých agroenvironmentálních 
smluv rovněž režimu přináší určitou míru fle-
xibility, která umožňuje úpravu konkrétních 
pravidel péče tak, aby lépe vyhovovala po-
třebám jednotlivých lokalit, při souběžném 
dodržování pravidel financování programu 
rozvoje venkova (např. pokud jde o vysoký 
nebo nižší pastevní tlak nebo různé načaso-
vání sečení). 

Tato přizpůsobitelnost, která je zakotvena 
v kritériích způsobilosti pro agroenvironmen-
tální režim, uznává, že různé lokality mohou 
ze zákona vyžadovat mírně odlišné postupy 
péče, aby se zajistilo, že dosáhnou příznivé-
ho stavu. Popis agroenvironmentálního opat-
ření v programu rozvoje venkova to zohled-
ňuje a v pravidlech způsobilosti uvádí, že: 
„1) polopřírodní stanoviště musí být poseče-
no alespoň jednou do 1. října za použití me-
tod od středu do stran nebo od okraje 
k okraji nebo musí být spásáno. Sečení je 
přípustné od 10. července, pokud pravidla 
ochrany, plán péče, akční plán pro jednotlivé 
druhy nebo předpisy nestanoví jinak.“ 

Sazba platby pro smlouvy o pastvě stačí na 
pokrytí dodatečných nákladů zemědělce na 

                                                
2 Přibližně 55 000 ha půdy zahrnutých do sítě Natura 

2000 je považováno za využívanou zemědělskou 
půdu představující přibližně 8 % celkové zeměděl-
ské půdy v Estonsku.  

držení skotu. Mnozí tento režim považují za 
důležité „záchranné lano“ pro udržení života-
schopnosti svého podnikání. Pobřežní louky 
se považují za zemědělskou půdu nízké kva-
lity a nejsou snadno využitelné pro jiné lu-
krativnější zemědělské postupy. 

 

Slabiny 
 
Tato případová studie však také upozorňuje na 
řadu slabin a výzev: 

Ačkoli péče o pobřežní louky udržuje mnoho 
malých zemědělských podniků při životě, 
tento druh hospodaření by pravděpodobně 
nebyl ekonomicky životaschopný bez další fi-
nanční podpory z agroenvironmentálního re-
žimu. Nedostatek ekonomického zájmu 
o obhospodařování pobřežních luk 
a nedostatek dlouhodobého plánování pone-
chává zemědělce v nejistotě, pokud jde 
o jejich budoucnost. Vyvolává rovněž po-
chybnosti o dlouhodobé udržitelnosti péče 
o pobřežní louky. 

Problém částečně spočívá ve skutečnosti, že 
v Estonsku neexistuje tradice konzumace 
hovězího masa (základem je vepřové), což 
znamená, že poptávka po hovězím mase, 
a zejména po hovězím z „luk“ je stále rela-
tivně omezená. V současné době také nee-
xistuje odbytiště pro jiné vedlejší produkty 
péče o pobřežní louky, jako jsou například 
seno a vlna. 

Byl zaveden nový systém značení pro uvádě-
ní masa z luk na trh a tento systém vzbudil 
velký zájem mimo Estonsko, ale místní trh je 
stále příliš malý na to, aby zemědělci 
z pobřežních luk dosáhli dostatečného ob-
chodního objemu na pokrytí svých nákladů 
a dosažení zisku. Mnozí mají také obavy, 
protože jejich skot se živí na pozemcích 
špatné kvality a zvířata nejsou tak „produk-
tivní“ (ale agroenvironmentální režim kom-
penzuje právě tento ušlý příjem). 

Dodržování pravidel ochrany přírody je pro 
zemědělce někdy obtížné (zemědělci by 
upřednostňovali dřívější sečení, než seno 
ztratí svou hodnotu jako krmivo, navíc způ-
sob sečení šetrnější k životnímu prostředí je 
náročnější z hlediska času a spotřeby paliva). 

Může být také obtížné zajistit, aby pravidla 
péče splňovala jak požadavky pro dané pří-
rodní stanoviště, tak zvyšující se přísné audi-
ty prováděné kontrolními orgány (např. po-
kud jde o vizuální značení oblasti, která spa-
dá do agroenvironmentálního režimu, 
a umisťování oplocení na pobřeží). To může 
zemědělské podniky významně odrazovat od 
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připojení se k režimu, které je koneckonců 
vždy pouze dobrovolné. 

Úloha Státního centra ochrany přírody je pro 
úspěch iniciativy zásadní – obvykle by však 
práci, kterou odvádějí při vedení dialogů 
s individuálními zemědělci, organizování pra-
covních setkání atd., měla vykonávat vyhra-
zená poradenská služba s většími lidskými 
a finančními zdroji. V současné době žádná 
taková poradenská služba pro polopřírodní 
stanoviště v Estonsku neexistuje. 

Existuje národní systém monitorování zave-
dený pro polopřírodní stanoviště, ale neexis-
tuje žádné sledování jedné oblasti po dobu 
několika let. To znamená, že neexistují žád-
né historické údaje a nelze říci, zda tato prá-
ce ve skutečnosti přináší výsledky. Existují 
celkem dobré údaje o ptácích z jedné oblasti 
a o rostlinách z jiné oblasti, ale chybí syste-
matický přístup pro všechny typy přírodních 
stanovišť. 

Nicméně průzkumy ukazují, že stávající ag-
roenvironmentální režim je sice pro ochranu 
daného typu stanoviště vnitřně vhodný, ale 
počty jiných důležitých chráněných druhů, 
které žijí na pobřežních loukách, jako jsou 
břehouš černoocasý nebo jespák obecný 
a ropucha krátkonohá, neustále klesají na-
vzdory skutečnosti, že jejich stanoviště jsou 
nyní chráněná. 

 
Stávajícímu agroenvironmentálnímu režimu rov-
něž chybí doladění nezbytné k uspokojení potřeb 
ochrany těchto druhů. 
 

 
Graf ukazuje pokles v počtu některých druhů, které 
žijí na pobřežních loukách. (Zdroj: Keskkonnaamet) 
 
 

Další vedlejší vlivy sítě Natura 
2000 
 
Boreální baltské pobřežní louky se nacházejí 
přímo podél baltského pobřeží Estonska a jako 
takové nabízejí vysoce přitažlivou, otevřenou 

krajinu. Jsou rovněž magnetem pro stovky tisíc 
migrujících ptáků, kteří se každý rok zastavují 
podél pobřeží během jarních a podzimních měsí-
ců. Vysoká estetická přitažlivost a výjimečná 
biologická rozmanitost těchto pobřežních luk 
jsou v Estonsku i mezinárodně stále více uzná-
vány. 
 
To pak vytváří nové příležitosti pro diverzifikaci 
venkovských podnikatelských příležitostí pro-
střednictvím venkovského cestovního ruchu 
(např. ubytování, sledování přírody, jízda na ko-
ni, restaurace servírující místní jídla atd.). To 
může být dalším důležitým zdrojem příjmu pro 
ty zemědělce a podniky, jež v současné době 
využívají pobřežní louky k pastvě pro svá hos-
podářská zvířata. 
 
Ukázalo se, že péče o pobřežní louky a jejich 
obnova jsou u místních obyvatel stále v oblibě 
i z jiných důvodů. Zejména rozsáhlá likvidace 
rákosí získala podporu nejen proto, že otevírá 
krajinu a obnovuje estetickou hodnotu pobřeží, 
ale také proto, že eliminuje významné požární 
riziko. V létě mohou suché rákosiny začít hořet 
a způsobit významné škody na majetku 
a podnikání, zejména v zalidněnějších oblastech, 
jako je Pärnu. 
 
 

Ponaučení ze zkušeností 
a výzvy do budoucna 
 
Zkušenosti z této iniciativy v Estonsku jsou do 
značné míry pozitivní a povzbuzující. Zemědělci 
reagovali na opětovné zavedení pastvy 
a senoseče na pobřežních loukách pozitivně na-
tolik, že více než polovina stanovišť zahrnutých 
do sítě Natura 2000 je nyní obhospodařována 
efektivně s podporou agroenvironmentálních 
plateb. Úzká spolupráce Ministerstva životního 
prostředí a Ministerstva zemědělství a cílený pří-
stup k zajištění příznivého stavu chráněných 
stanovišť EU z hlediska jejich ochrany v rámci 
sítě Natura 2000 prostřednictvím programu roz-
voje venkova je pro její úspěch klíčová. 
 
Z důvodu nízké ekonomické návratnosti dosaho-
vané z obhospodařování pobřežních a jiných po-
lopřírodních stanovišť však visí otazník nad 
dlouhodobou životaschopností iniciativy, která je 
koneckonců založena výlučně na dobrovolných 
smlouvách se zemědělci. Klíčovým prvkem pro 
budoucnost tedy bude najít nová zisková odby-
tiště pro produkty získané z polopřírodního hos-
podaření, např. používání sena v závodech na 
výrobu biopaliv, větší propagace masa z „luk“ ve 
venkovském a přírodním cestovním ruchu atd. 
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Navíc agroenvironmentální režim je sice životně 
důležitý pro zachování polopřírodních stanovišť 
v dobrém stavu, nepomáhá však zlepšovat stav 
ochrany jiných klíčových chráněných druhů, kte-
ré žijí v těchto stanovištích. Obě ministerstva to 
uznávají a začala již jednat o možnosti zavedení 
řady dorovnávacích plateb pro další doplňková 
opatření pro určité druhy v rámci příštího pro-
gramu rozvoje venkova. Probíhá pilotní terénní 
průzkum, který má zjistit, jaký druh nových 
opatření péče by mohl být tímto dorovnávacím 
režimem financován. 
 
Kromě toho bude důležité vytvořit podrobné 
praktické plány péče pro každou lokalitu sítě Na-
tura 2000 s cílem zajistit větší srozumitelnost 
a transparentnost jejich potřeb v oblasti péče 
a podnítit lepší dlouhodobé plánování. Tyto plány 
by neměly uvádět pouhý seznam (pasivních) 
omezení v každé lokalitě, ale měly by naznačit 
(aktivní) opatření péče nezbytná k tomu, aby se 
lokalita dostala do optimálního stavu z hlediska 
ochrany. 
 
V neposlední řadě bude užitečné nalézt další 
produkty s přidanou hodnotou a odbytiště pro 
tyto produkty z polopřírodních oblastí, aby se 
zvýšil ekonomický zájem o pastvu v těchto sta-
novištích. 
 
 

Odkazy a zdroje dalších in-
formací 
 
Coastal meadow management – best practice 
guidelines. The experiences of LIFE-Nature pro-
ject „Boreal Baltic Coastal Meadow Preservation 
in Estonia“ LIFE00NAY/EE/7083, 2004, 96 s. 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Pro
jects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep
=file&fil=Coastal_Meadow_Preservation_in_Esto
nia.pdf) 
 
Internetové stránky projektu LIFE – Boreal Baltic 
Coastal Meadow Preservation in Estonia 
(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Pr
ojects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_
proj_id=1720&docType=pdf)  
 
Rannaniitude hooldamise kava (Pokyny k péči 
o pobřežní louky podle stanoviště) 
(http://www.keskkonnaamet.ee/public/PLK/Lisa
_1_Rannaniitude_hoolduskava_2011.pdf) 
 
Estonský program rozvoje venkova (2007–
2013). Ministerstvo zemědělství, 2008, 391 s. 
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAK/RD
P_2007-2013.pdf  

Mid-term evaluation of the Estonian Rural Deve-
lopment Plan 2007–2013, Final Report, Ernst  
Young, 304 s.  
http://www.agri.ee/public/Mid-
term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_Develo
pment_Plan_2007-2013_final_report.pdf  
 
 
 
Případovou studii vypracovala: Kerstin Sund-
seth, Ecosystems LTD, Brusel 
 
Poděkování: Annely Reinloo, vedoucí specialista 
Pozemkového úřadu, Estonský výbor pro životní 
prostředí, a Mati Kose, výzkumný pracovník, UT 
Pärnu College 
 

37



 
Péče o zemědělskou půdu v rámci sítě Natura 2000 – Případové studie 
 

 

Případová studie 

 
Plán řízení pas-
tevectví ve fran-
couzských 
Alpách 
 
 

Extenzivní sečení a pastva pro 
péči o půdu 
 
 
 
 
 

Souvislosti 
 
Hautes-Alpes (Horní Alpy) je jediným regionem 
ve Francii, který úřady zcela uznávají jako hor-
skou oblast. Místní zemědělci tak mají obecně 
nárok na platby pro znevýhodněné oblasti. 
 
Místní zemědělství je dobře přizpůsobeno přírod-
ním alpským omezením. Sestává zejména 
z živočišné výroby a pastevectví ve vysokých 
polohách. Oblasti s travinnými porosty pokrývají 
86 % využívané zemědělské půdy departementu 
Hautes-Alpes (v roce 2010). To umožňuje dy-
namické pastevectví. 
 
Avšak v posledních deseti letech se počet země-
dělských podniků snížil o 23 % (většinou malé 
podniky). Snížil se rovněž počet zemědělců, a to 
o 28 %. Tento pokles se v posledních několika 
letech zrychlil. Celková restrukturalizace země-
dělského odvětví má vliv na využívání pozemků 
a vede k významnému snižování využívané ze-
mědělské půdy. Pokles počtu hospodářských zví-
řat tak znovu umožňuje přirozený růst lesů, což 
je známka opouštění půdy. 
 
Díky uznání bohatství biologické rozmanitosti 
některých stanovišť bylo 38 % departementu 
Hautes-Alpes označeno za lokality sítě Natura 
2000, což výrazně převyšuje národní nebo regi-
onální průměr. Zemědělci jsou intenzivně zapo-
jeni do péče o tyto lokality. 
 
 

Pastevec v národním parku „Les Ecrins“ © Parc National des Ecrins 
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Natura 2000, hlavní stano-
viště a druhy  
 
Případová studie se soustředí kolem města Ar-
gentière la Bessée. Tímto městem procházejí 
tři lokality sítě Natura 2000, které tvoří sou-
vislý krajinný komplex od údolí Durance ve 
výšce 1 000 m až k vrcholkům Ecrins, které 
dosahují výšky 3 000 m. 
 
Zvláštní oblast ochrany „Stepique durancien et 
queyrassien“ je výjimečnou lokalitou pro sub-
kontinentální stepní travinné porosty (6210), 
které jsou v Evropě vzácné a které na národní 
úrovni ve Francii sestávají většinou z malých 
oblastí. 
 
V uvedených třech lokalitách sítě Natura 2000 
se vyskytují i jiná zemědělská stanoviště: růz-
né suché travinné porosty (6110, 6210, 4060, 
5130), nížinné sečené louky (6510), horské 
sečené louky (6520), alpínské a subalpínské 
vápnomilné travinné porosty (6170) 
a vápencové „chodníky“ (8240). 
 
Druh evropského zájmu Eryngium alpinum, 
který je endemickou rostlinou Alp, je spojen 
se sečenými loukami vysokých travinných po-
rostů. V těchto lokalitách se nacházejí jeho 
nejpozoruhodnější populace alpského regionu. 
 
Vyskytují se zde také další zajímavé druhy: 
Dracocephalum austriacum (rostlina vyskytují-
cí se na horských kamenných pastvinách), 
Rhinolophus ferrumequinum (netopýr spojený 
s extenzivním chovem hospodářských zvířat), 
Euphrydyas aurinia (motýl vyskytující se na 
loukách a bazických nížinných rašeliništích) 
a Tetrao tetrix (klíčový druh ptáků spojený 
s pastevectvím). 
 
Biologická rozmanitost je úzce spojena 
s místními zemědělsko-pasteveckými postupy 
nebo způsoby pastvy, které jsou zase určová-
ny horským stanovištěm a obtížným přístupem 
do tohoto údolí. 
 
Mezi hlavní cíle ochrany přírody pro tyto lokali-
ty Natura 2000 patří: 

• zachovat stanoviště evropského zájmu, ja-
ko jsou stepní travinné porosty nebo seče-
né louky jak v údolích, tak v horách, a 

• chránit dva klíčové druhy, které jsou závis-
lé na zemědělských postupech: 

ü Eryngium alpinum: vzácná a křehká 
rostlina, které se daří na plném sluneč-
ním světle a jejíž semena jsou mimovol-
ně přenášena zvířaty na srsti. Je citlivá 
na obkličování stanovišť a její ochrana je 
částečně ohrožena v důsledku omezová-
ní přirozených sečených luk. Další hroz-
bou je časné sečení a pastva; 

ü Tetrao tetrix je pták vyskytující se 
v horských mokřadech, travinných po-
rostech a houštinách. V době rozmnožo-
vání samičky hledají místa s vysokým 
travnatým porostem v mozaikových sta-
novištích a mláďata se živí především la-
rvami hmyzu. Tento druh je citlivý na 
obkličování svých stanovišť a v době se-
zení na vejcích také na pastvu. Ovce ruší 
hnízdění, a pokud je tráva spasena, je 
méně hmyzu. 

 

 
Eryngium alpinum (Wikimedia commons) 
 
 
Hlavní hrozby 
 
Hlavní hrozbou těchto lokalit sítě Natura 2000 
je úpadek místního zemědělství a opouštění 
půdy. Nejhůře přístupné a z hlediska pastvy 
nejobtížnější pozemky jsou opouštěny jako 
první. Pokles počtu zaměstnaných zemědělců 
vedl ke zvýšení velikosti stád, ke změně způ-
sobu, jakým jsou stáda vedena, k postupnému 
útlumu manuálního obhospodařování travin-
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ných porostů a k nerovnoměrnému pastevní-
mu tlaku. 
 
Oblasti stepních travinných porostů utrpěly 
škody nebo zmizely, protože pastva byla 
z důvodu jejich nízké produktivity ukončena. 
Tento pokles vede k postupnému rozvoji dře-
vinných křovin, což má dopad na krajinu, na 
bohatost flóry a na kvalitu přechodových past-
vin z důvodu rozrůstání křovin. Vyčerpání 
těchto travinných porostů zvyšuje tlak na jiné 
citlivé oblasti (horské sečené louhy, mokřady 
nebo alpínské vápnomilné travinné porosty). 
 
Dalším jevem je postupný útlum senoseče ve 
prospěch pastvy. Důvodem jsou prudké svahy 
a snížení počtu pracovníků dostupných 
v zemědělském podniku. 
 
Zemědělské postupy 
 
Zemědělské podniky nacházející se v těchto 
lokalitách sítě Natura 2000 se zaměřují na 
produkci skopového masa. Během zimní sezó-
ny zemědělci obvykle provozují jinou podnika-
telskou činnost. Nastávají dvě doby bahnění: 
jedna koncem zimy a druhá koncem léta. Díky 
místním povětrnostním podmínkám zůstávají 
stáda v ohradě pro ovce téměř šest měsíců 
v roce.  
 
Chovatelé ovcí v této oblasti potřebují jiný 
druh pozemků: 

• Oblast typu A: pozemky se sečenými lou-
kami v blízkosti zemědělského podniku 
obvykle umístěné v nadmořské výšce více 
než 1 000 m, které poskytují zásoby sena 
používané pro krmení stáda přes zimu 
(počet zvířat je dán kapacitou pro sklado-
vání sena). 

• Oblast typu B: oblasti s travinnými poros-
ty pro přechodové pastviny nacházející se 
v blízkosti hlavního zemědělského podni-
ku, které jsou spásány mezi květnem 
a polovinou června a pak od konce srpna 
(zejména po druhém bahnění) až do prv-
ního sněžení. 

• Oblast typu C: „Alpage“ (vysokohorské 
pastviny Alp) kolektivně sdílené 
a obhospodařované skupinou zemědělců. 
Zde udržuje pastevec stáda od poloviny 
června do začátku října. 

 
Obkličování těchto stanovišť znamená: 

• ochuzení ekologického bohatství, 

• opouštění a standardizaci krajin, které 
hrají důležitou úlohu při lákání turistů, 

• úbytek využívané přechodové zemědělské 
půdy, zejména pastevecké oblasti, 

• rizika požáru, zejména na jižních svazích, 

• ztrátu pro místní hospodářství z důvodu 
snížení počtu zemědělců. 

 
 

Opatření provedená k řešení 
potřeb v oblasti ochrany pří-
rody 
 
Ke splnění cílů ochrany přírody pro lokality sítě 
Natura 2000 byli zemědělci nebo pastevecká 
seskupení přesvědčeni, aby přijali několik ag-
roenvironmentálních opatření v rámci regio-
nálního plánu rozvoje venkova na období 
2007–2013. 
 

 
 
Závazky zahrnují (viz podrobnosti níže): 

• Oblast typu A: míra sečení a pastvy 
a omezené hnojení na údolních nebo hor-
ských sečených loukách. 

• Oblast typu B: individuální plán řízení 
pastevectví k zachování otevřených sta-
novišť. 

• Oblast typu C: kolektivní plán řízení pas-
tevectví. 

 
 
 
Oblast typu A: plochy sečených luk v blízkosti ze-
mědělského podniku 
 
Zachovat sečení 
a zvýšit rozmanitost 
flóry 
 
 

omezené používání organic-
kých hnojiv s obsahem dusí-
ku, fosforu a draslíku, kromě 
výkalů pasoucích se zvířat 
(65, 90 resp. 160 jedno-

Problematika: 
Boj proti opouštění půdy                        
Eryngium alpinum

Individuální PŘP

Problematika: 
Eryngium alpinum
Tetrao tetrix

Kolektivní PŘP

Ochranná opatření 
pro sečené louky
Problematika: Eryngium alpinum

Stepní travinné porosty

Chovatel ovcí 1 

Organizace 
zemědělců 1

Pastevecké seskupení: 
Chovatel ovcí 1 + chovatel 
ovcí 2 + …

Smlouva

Organizace 
zemědělců 2

Poradce 2 sítě Natura 2000:
Místní komunity

Smlouva

Poradce 1 sítě Natura 2000:
Národní park

Oblast C: vysokohorské pastviny
Pastva od poloviny června do října

Oblast B: horské sečené louky
a přechodové pastviny

Oblast C: chov ovcí kolem 
zemědělského podniku
Nížinné sečené louky
Místní pastva
Ovce v zemědělském podniku 
během zimy
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 tek/ha/ročně) 
— minerální hnojiva nejsou 
přípustná 
— pozdržení povinného kaž-
doročního sečení do 
10. července (o 10 dní pozdě-
ji, než je obvyklé) 
— ničení dotčených trvalých 
travinných porostů orbou ne-
bo jiná těžká práce nejsou 
přípustné 
— výrobky ze dřeva jsou říze-
ny 
 

Zachovat sečení 
a ochrana populací 
druhu Eryngium al-
pinum 
 
 

— naprostá absence minerál-
ních a organických hnojiv 
(včetně hořčíkových 
a vápenných hnojiv) 
— povinnost každoročního se-
čení 
— žádné sečení a pastva před 
15. srpnem po dva roky bě-
hem pětiletého období 
— žádné sečení před 
10. červencem ve zbývajících 
třech letech 
 

 
 
 
 
Oblast typu B: pozemky využívané pro přechodovou 
pastvu: individuální plán řízení pastevectví 
 
Zachovat otevřená 
stanoviště: metody 
chovu umožňují 
omezit, zastavit ne-
bo zpomalit růst 
dřevin (v případě 
potřeby se navíc 
provádí odstraňová-
ní křovin) 

Odklízení (za pomoci strojů 
nebo ručními nástroji) dřeva 
a hnoje pasoucích se hospo-
dářských zvířat po dva roky 
během pětiletého období. Ty-
to práce musí být provedeny 
mezi 1. srpnem 
a 31. březnem. Míra rozrůstá-
ní křovin v dotčených oblas-
tech musí být udržována pod 
30 %. 
 

Ochrana populací 
Eryngium alpinum: 
umožnit růst rostli-
ny a vytvoření plodů 
a rozptýlení semen 
 

Odložení pastvy na dobu po 
období vytváření plodů po dva 
roky během pětiletého obdo-
bí. 

 
 
Oblast typu C: „Alpage“: kolektivní plány řízení 
pastevectví 
 
Zachovat otevře-
ná přírodní stano-
viště a chránit 
Tetrao tetrix  
(nechat snůšku 
nerušenou 
a maximalizovat 
příležitosti krmení 

— zvláštní metoda chovu: 
řízená pastva s cílem do-
nutit hospodářská zvířata, 
aby se pásla na cílených 
rostlinách, které jsou ob-
vykle zanedbávány, 
zejména na starých seče-
ných loukách, které jsou 

pro ptáčata) 
 
 

přerostlé 
— pozdější pastva (různé 
termíny v závislosti na po-
zemku: 20. až 30. srpna 
nebo říjen) 
 

Ochrana populací 
Eryngium alpinum 
a ochrana stano-
višť 
 

— pozdější pastva (10. až 
25. září) 
— oplocení citlivých oblastí 
(například mokřadů) 
 

 

 
Zvláště chráněná oblast a národní park „Les Ecrins“ 
© Parc National des Ecrins 
 
V roce 2007 byly pro tyto tři lokality sítě Natu-
ra 2000 uzavřeny smlouvy na přibližně 200 ha 
v rámci kolektivního plánu řízení pastevectví 
a 24 ha v rámci individuálního plánu řízení 
pastevectví. Plán řízení pastevectví byl vytvo-
řen v rámci agroenvironmentálních opatření. 
Cílem provedení plánu řízení pastevectví je za-
chování pasteveckých oblastí tvořených mo-
zaikou přírodních stanovišť. 
 
Plán řízení pastevectví je přizpůsoben země-
dělskému systému a zachování strukturální 
a funkční rozmanitosti travinných porostů. 
K plnění individuálního plánu řízení pastevectví 
se zavazuje samostatný zemědělec, zatímco 
k plnění kolektivního plánu řízení pastevectví 
se zavazuje ve vysokých horách pastevecká 
skupina a plán provádí pastevec. 
 
Plány řízení pastevectví vycházejí 
z konkrétních průzkumů provedených místní 
akreditovanou zemědělskou organizací. Hod-
nocení se provádí pět let po zahájení jeho pro-
vádění. Poradci sítě Natura 2000 pracují na 
zvyšování informovanosti a monitorování vý-
stupů. Plán řízení pastevectví představuje 
konkrétní přístup k řízení pastevectví na zá-
kladě spolupráce, monitorování stáda 
a dynamiky rostlin a uznání těchto stanovišť, 
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která jsou často považována za obtížně využi-
telná pro pastvu. 
 
Místní zemědělci: usnadnění závazků 
 
Uzavření smlouvy o opatřeních, která jsou zde 
popsána, vyžaduje určité podmínky: 
 
• systematicky musí být zahrnut soubor 

opatření týkajících se péče o oblasti 
s travinnými porosty, 

• je zahrnut soubor opatření určený skupi-
nám, 

• je stanovena minimální (300 EUR) 
a maximální (7 600 EUR) prahová hodnota 
pro kumulovaná množství všech opatření 
zvolených každým zemědělským podni-
kem. Tato podmínka se vztahuje nejen na 
zemědělské podniky, ale také na skupiny 
v „Alpages“, kde každý zemědělec získá 
doplňkový příspěvek v maximální výši 
7 600 EUR. Minimální prahová hodnota 
představuje omezení pro horské zeměděl-
ce, protože není snadno dosažitelná. 

 
 
 
 

 
Oblast typu C („Alpage“): agroenvironmentální platby pro kolektivní plány řízení pastevectví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblast typu B: obdobné závazky pro individuální plán řízení pastevectví s vyššími náklady: 
117 EUR/ha/rok 
 
Oblast typu A: agroenvironmentální platby za sečené louky s ploškami Eryngium alpinum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Povinná opatření 

Závazek skupiny jako celku k péči 
o extenzivní trvalé travinné porosty  27 EUR/ha/rok 

Sledování a zaznamenávání stroj-
ních prací a postupů pastvy 
 

16,54 EUR/ha/rok 

Plán řízení pas-
tevectví 

Provedení nezávislého průzkumu 
(počáteční přístup, písemná forma, 
pětileté období monitorování) akre-
ditovanou zemědělskou organizací 

3,69 EUR/ha/rok 

Mimořádné náklady z důvodu doda-
tečných pracovních hodin vyžado-
vaných k realizaci plánu řízení pas-
tevectví (odhad 3 hod/ha) 

49,62 EUR/ha/rok 
(maximální výše) 

Celkem 97 EUR/ha/rok 

Povinná opatření 

Péče o travinné porosty 
 

76 EUR/ha/rok 

Sledování a zaznamenávání stroj-
ních prací a postupů pastvy 
 

16,54 EUR/ha/rok 

Zvláštní opatření  

Deficit: ušlý příjem z důvodu poz-
dějšího sečení a nepoužívání orga-
nických a minerálních hnojiv 

210,72 EUR/ha/rok  
(tato částka je místně 
upravena a neodpovídá 
maximální možné výši) 

Celkem 303,26 EUR/ha/rok 
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O výši každé dotace se rozhoduje na národní 
úrovni, zatímco o kombinaci různých dotací se 
rozhoduje na regionální úrovni a kontrola je 
zajišťována uplatňováním národních pravidel. 
 
Na individuální nebo kolektivní plány řízení 
pastevectví se získávají dostatečné kompenza-
ce, s výjimkou průzkumů pro účely těchto plá-
nů, jejichž náklady nejsou zcela pokryty. Defi-
cit je však větší u smluv souvisejících se seče-
nými loukami (plochy A a B), protože pozemky 
v těchto oblastech jsou velmi malé a obtížně 
přístupné. Pozdější sečení znamená nízkou 
kvalitu produkovaného sena. Skutečné ztráty 
zemědělce tedy nejsou plně kompenzovány. 
 
Nicméně kromě dotací poskytovaných na do-
datečné hodiny práce nebo vícenáklady souvi-
sející se závazkem k takovýmto agroenviron-
mentálním opatřením lze získat i jiné dotace 
z EZFRV prostřednictvím režimu pro znevý-
hodněné oblasti, které v této oblasti dosahují 
maximální výše.  
Výdaje spojené s usnadněním (klíčový faktor 
pro dosažení úspěchu) však nejsou v dotacích 
zahrnuty a musí být hrazeny z jiných finanč-
ních zdrojů. 
 
Každých pět let se provádí hodnocení každého 
plánu řízení pastevectví. Hodnocení zahrnuje 
návštěvu na místě a konají se setkání se vše-
mi zúčastněnými stranami. 
 
 

Hlavní výsledky, faktory 
úspěchu a získané poznatky 
 
Stav přírodních stanovišť a druhů z hlediska 
jejich ochrany v těchto lokalitách sítě Natura 
2000 se díky zavedení navrhovaných opatření 
znatelně zlepšil.  
Například na jedné z plošek Eryngium al-
pinum, kde byla opatření přijímána od roku 
1995, došlo v posledních deseti letech 
k nárůstu v počtu rostlin o 24 %. 
 
Pro srovnání na jiném místě bylo od pozdější 
pastvy v letech 1999 až 2005 upuštěno 
s následným poklesem v počtu rostlin o 60 %. 
Od roku 2005 se po zavedení příznivého hos-
podaření trend změnil. 
 
Pokud jde o Tetrao tetrix, několik let probíhal 
průzkum lokality, aby se zjistil počet jedinců 
a sledoval se trend místní populace a její každo-
roční úspěšnost rozmnožování. Tyto průzkumy 
ukazují konstantní nárůst v počtech. 
 

Uznání a poradenství 
 
Zapojení zemědělců závisí především na dob-
rém poradenství. Důležitou práci zaměřenou 
na zvyšování informovanosti a poskytování po-
radenství zemědělcům a pastevcům odvedly 
místní orgány pro oblast zemědělství a poradci 
sítě Natura 2000. Zemědělci se tak otevřeněji 
zavázali k procesu, který vyžaduje určitou 
úroveň dovedností a monitorování. 
 
Pro zemědělce, kteří se skutečně zavázali 
k zavedení agroenvironmentálních opatření 
v oblastech trpících úpadkem, dotace neodpo-
vídají úrovni výsledných omezení, zejména 
pokud jde o pozdější sečení. 
Navíc se jim nedostává za jejich úsilí příliš 
uznání (například známka). Ve skutečnosti ně-
kteří z nich proces přijali s ohledem na staré 
tradice: pozdější sečení se kdysi provádělo, 
protože pěší přístup do hor trval déle, než trvá 
dnes autem. 
 
Přizpůsobení místním podmínkám 
 
Od 90. let 20. století byly navrženy různé re-
žimy na pomoc růstu agroenvironmentálních 
postupů. Tyto na sebe navazující režimy jsou 
dosti nevyvážené, protože ne vždy jsou při-
způsobeny místním poměrům. Současná po-
doba agroenvironmentálních opatření regio-
nálního plánu rozvoje venkova na období 
2007–2013 vychází z možnosti místně přizpů-
sobit metodiku sdružením různých jednotli-
vých závazků. Zdá se, že po seskupení jsou 
přiměřené dotčeným otázkám. 
 
Opatření, které umožňuje řízení pastevectví, je 
založeno na ještě cílenějším přístupu, neboť 
zahrnuje vytvoření individuálního plánu řízení 
pastevectví umožňujícího citlivější přizpůsobe-
ní velikosti uvažované oblasti. To je značná 
výhoda, neboť to znamená, že budou vyřešeny 
nesrovnalosti mezi cíli a technickými specifika-
cemi, které se často objevovaly u předchozích 
režimů. 
 
Opatření se mírně upravují každý rok 
a důkladněji na konci pětiletého období. Jejich 
dlouhodobé provádění a zapojení různých zú-
častněných stran jsou klíčové faktory pro 
úspěšnou ochranu stanovišť a druhů závislých 
na pasteveckých zemědělských postupech 
v těchto lokalitách sítě Natura 2000. 
 
Partnerství 
 
Základem smluvního procesu, který je jedním 
z klíčových faktorů úspěchu, je partnerství 
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mezi zemědělci a jejich zástupci, kteří pracují 
na vymezení technických specifikací. 
 
Existuje zde přístup zdola nahoru, nikoli pouze 
shora dolů. Vlastníci byli skvělí a to je důvod, 
proč to byl takový úspěch považovaný v této 
zemi za pilotní projekt. Departement Hautes-
Alpes má dlouhé zkušenosti s plány řízení pas-
tevectví a úzce spolupracuje s různými organi-
zacemi s cílem dosáhnout uspokojivých vý-
sledků: národní orgány, národní parky, CER-
PAM1, který pracuje na plánu řízení pastevec-
tví od roku 1995 a pomáhá pasteveckým se-
skupením, Chambre d‘Agriculture (veřejný 
subjekt pro oblast zemědělství), který pracuje 
na individuálních plánech řízení pastevectví, 
obec jako vlastník lokality a subjekt pověřený 
prováděním programu Natura 2000. 
 
Režim v departementu Hautes Alpes však má 
i své slabiny. Jednou z nich je, že obecně ře-
čeno nejsou jednotlivá opatření vždy chápána 
nebo přijímána: 

• oplocení pozemku vyžaduje významný po-
čet hodin, 

• pozdější pastva znamená větší problém 
přilákat ovce k pastvě (což zemědělci po-
važují za plýtvání). 

 
Různá omezení spojená s touto alternativní 
formou hospodaření mohou zemědělské pod-
niky a pastevce donutit změnit své návyky. 
Například je omezena velikost stád, aby se 
minimalizovaly pozdější pastva nebo oplocení. 
 
Pozdější sečení může v některých případech 
vést ke sklizni sena nižší kvality a během ob-
dobí sucha může zemědělce nutit kupovat se-
no z jiných míst. Navíc není vždy jednoduché 
nalézt správnou rovnováhu mezi pohybem 
stáda (aby se zamezilo rozrůstání křovin) 
a nepříliš silným a/nebo pozdním pastevním 
tlakem (na pomoc ochraně luk a souvisejících 
druhů, jako jsou Eryngium alpinum nebo Tet-
rao tetrix). 
 
Existují také určité meze proveditelnosti: na-
příklad může být obtížné rozšířit plán řízení 
pastevectví o novou vysokohorskou pastvinu. 
 
 

Závěry: názorný příklad 
 

                                                
1 Studijní centrum pro zavádění pasteveckých po-

stupů ve středomořských Alpách, viz internetové 
stránky (http://www.cerpam.fr/). 

V této případové studii jsou již některá opat-
ření zavedena od roku 1995 a národní park 
Ecrins investuje významné lidské zdroje do 
monitorování. V současné době 41 % (35 
z 85) způsobilých lokalit v rámci oblastí sítě 
Natura 2000 nacházejících se v tomto národ-
ním parku využívá výhod těchto opatření. 
Avšak ve stejném parku, ale mimo lokality sítě 
Natura 2000, tato hodnota klesá na 13,7 %. 
 
V rámci oblastí sítě Natura 2000 jsou různé 
režimy společné zemědělské politiky 
a používané techniky stejné jako kdekoli jinde. 
Liší se však metodikou provádění. 
 
Zemědělci, pastevecká seskupení a pastevci 
zapojení v této lokalitě se k tomuto procesu 
zavazují s důvěrou.  
Režim je používán jako vzor pro další lokality, 
které nejsou v evropské síti zahrnuty. Na 
těchto lokalitách jsou zemědělci často zdráha-
vější. Je pak nezbytné věnovat více času 
a uklidnit je, aby si uvědomili, že tato alterna-
tivní forma hospodaření není nedosažitelná. 
 
Národní orgány v současné době pracují na 
způsobech, jak se posunout o krok dále, 
uplatňováním plánů řízení pastevectví na regi-
onální úrovni. 
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Případová studie 

 
Zachování jedi-
nečných stepí, 
výroba maka-
ronů a špaget 
 
 
Suché zemědělství 
v Belchite, Aragon (Španěl-
sko) 
 

Stepi v údolí řeky Ebro 
 
V povodí řeky Ebro se vyskytují stepní ekosys-
témy tvořené roztroušenými plochami pokry-
tými křovinami na chudých, sádrovcových pů-
dách místy s vysokým obsahem soli. Nejlepší 
příklady tohoto typu stanoviště a významný 
podíl jeho celkové evropské plochy jsou 
v Aragonii. Stepní stanoviště jsou zvláštní 
ekosystémy velmi podobné těm, které se na-
cházejí v severoafrických nebo asijských ste-
pích. Aragonie zahrnuje 75 000 ha těchto sta-
novišť v rámci několika oblastí sítě Natura 
2000, mimo jiné včetně stepí v Belchite. 
 
V centrální části regionu je pláň Belchite cha-
rakteristická extenzivními zemědělskými sys-
témy, zejména se jedná o traviny na chudých 
půdách nebo dokonce na půdách místy 
s vysokým obsahem soli, v mimořádně konti-
nentálních povětrnostních podmínkách 
s malým množstvím srážek a extrémními tep-
lotami. Zde se daří některým světově jedineč-
ným přírodním a polopřírodním stepním stano-
vištím, roztroušeným v rámci mozaikové kraji-
ny malých úrodných ploch, pastvin 
a roztroušených křovin s endemickými druhy. 
 
Avšak nedaleko této oblasti protéká řeka Ebro, 
která je z hlediska objemu vody největší řekou 
Španělska. Z tohoto důvodu představuje za-
vlažování možnost, která by mohla přinést 
hluboké změny zemědělských a přírodních 
systémů v celé oblasti vlivu. 
 

 
Rezervace El Planerón (zvláště chráněná oblast), Belchite, Aragonie (J. C. Cirera – SEO/BirdLife)
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Tyto jedinečné krajiny tvoří mozaiku s tradičním 
pěstováním na nezavlažované půdě, které se na 
těchto plochých nebo mírně zvlněných pozem-
cích provádí od pradávna. Tato oblast také zahr-
nuje slané laguny, tzv. saladas, které jsou větši-
nu roku suché a jsou obklopené halofytickými 
stanovišti s rostlinami, které snášejí sůl. 
 
Toto prostředí se vyznačuje bohatou biologickou 
rozmanitostí a vyskytují se zde některé ende-
mické druhy hmyzu a jiní členovci s různorodými 
skupinami stepních ptáků, mezi které mimo jiné 
patří drop velký, drop malý, stepokur krásný, 
stepokur písečný, dytík, poštolka jižní a skřivan 
Dupontův. Díky této bohaté škále ptactva bylo 
v povodí řeky Ebro a v oblasti Belchite určeno 
několik zvláště chráněných oblastí. 

 
Tato zvláštní prostředí jsou sama o sobě docela 
křehká, a tudíž zranitelná vůči několika lidským 
hrozbám. Eduardo de Juana, univerzitní profesor 
a president Španělské ornitologické společnosti 
(španělská sekce asociace BirdLife) se domnívá, 
že „největší hrozbou pro stepi je progresivní 
jednotnost, kterou zemědělství v současné době 
klade na krajinu, prostřednictvím řady vzájemně 
propojených procesů, které často zahrnují: 

konsolidaci pozemků (větší parcely a menší 
podíl hranic), 

specializaci na konkrétní plodiny (například 
konec pěstování luskovin v kraji obilovin), 

omezování úhorů (což je možné díky zvý-
šenému používání hnojiv), 

odstranění ploch přírodní vegetace (orbou, 
drenáží a znovuzalesňováním).“ 

 
Je zapotřebí zmínit také některé další negativní 
faktory, například nízkou produktivitu pozemků 
(600–800 kg pšenice na hektar) a ukončování 
zemědělské činnosti z důvodu stárnoucí popula-
ce.  
Tato oblast má však také řadu předností, včetně 
vynikající kvality některých zemědělských pro-
duktů a snadnosti, s jakou lze přeměnit tradiční 
zemědělství a hospodaření na ekologickou pro-
dukci. 
 
S přihlédnutím ke zvláštním prvkům tohoto 
stepního regionu se v oblasti Belchite uskutečni-
ly důležité iniciativy na podporu rozvoje venkova 
na základě koexistence zemědělství a ochrany 
stávajících přírodních hodnot. 

 
Stepokur krásný, Pterocles alchata (J. M. Cereza) 
 
 

Agroenvironmentální opatření 
v Belchite 
 
Od roku 2000 byly v oblasti Belchite provedeny 
tři hlavní typy opatření: 
 

zachování strnišť a úhorů, 

vytvoření biokoridorů pěstováním vojtěšky 
na nezavlažované půdě, 

ekologické zemědělství pro traviny na ne-
zavlažované půdě. 

 
Zachování strnišť a úhorů 
 
Cílem tohoto opatření je chránit půdu proti erozi 
a zlepšovat její stav (organické látky, mikrobiál-
ní aktivita, uchovávání vody), jakož i zlepšit 
stepní stanoviště pro volně žijící a planě rostoucí 
druhy poskytováním více potravy a přístřeší 
a nepoužíváním pesticidů v období bez plodin. 
 
To také zahrnuje udržování strniskových travin 
na nezavlažované půdě do 31. prosince každého 
roku, minimálně na ploše 5 ha během pěti let, 
a zachování ekvivalentní plochy úhoru (jinými 
slovy na polovině zemědělského podniku úhor 
a na druhé polovině strniště a následující rok ob-
ráceně). Je také nezbytné nechat slámu na poli 
alespoň na 50 % plochy strniště a v období bez 
plodin nepoužívat pesticidy. Pokud zemědělec 
s těmito podmínkami souhlasí, dostává 
60 EUR/ha. 
 
Dále se lze dobrovolně zavázat k nepoužívání 
orby na úhoru v období od 1. dubna do 30. září. 
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Tento závazek nabízí vyšší příplatek (72 EUR/ha, 
pokud je tento dodatečný závazek splněn). 
 
Toto agroenvironmentální opatření je obvykle 
dobře přijímáno: nabízí atraktivní dodatečný pří-
jem pro zemědělce pěstující obiloviny na neza-
vlažovaných pozemcích a technicky je provedení 
velmi snadné, neboť požadavky jsou velmi po-
dobné tradičnímu pěstování pšenice v této ob-
lasti. Nejlepšího využívání tohoto opatření bylo 
dosaženo v Campo de Belchite v roce 2007 
s více než 2 000 ha a přibližně 90 žádostmi. 

 

Vytvoření biokoridorů pěstováním voj-
těšky na nezavlažované půdě v rámci sí-
tě Natura 2000 
 
Hlavním cílem tohoto druhého opatření je pod-
pora ochrany stepních ptáků. Uplatňuje se tedy 
zejména v rámci zvláštních chráněných oblastí 
a v rozsahu daných druhů. Konkrétně toto opat-
ření má zkvalitnit zdroje potravy pro volně žijící 
a planě rostoucí druhy, zlepšit úspěšnost roz-
množování stepních ptáků, kteří hnízdí na zemi, 
vázat atmosferický dusík, chránit půdu 
a zlepšovat její strukturu, propojit oblasti přiro-
zené vegetace a řídit riziko požáru. 
 
Zemědělec se zavazuje zachovávat trvalý pokryv 
vojtěšky na nezavlažované půdě po dobu pěti 
let, bez pastvy nebo orby v dubnu, květnu 
a červnu a také v březnu, pokud uplatňují další 
dílčí opatření pro „stepní ptáky“. Sklizeň musí 
být provedena po 15. září. Výše tohoto opatření 
se pohybuje od 90 do 120 EUR/ha v závislosti na 
uplatňovaném dílčím opatření. 
 
Toto opatření bylo nejvíce využíváno, zejména 
z ekonomických důvodů, neboť subvence jsou 
vysoké, ale také proto, že pro zemědělce 
v průběhu pěti let nevyžaduje žádné další inves-
tice. Nutné jsou pouze náklady na zasazení voj-
těšky v prvním roce. 
 
Jeho využívání se v posledních letech stabilně 
zvyšovalo a nyní již nelze žádné nové žádosti fi-
nancovat. V roce 2010 toto opatření zahrnovalo 
více než 4 400 ha s přibližně 165 žádostmi. 
 
Opatření úspěšně podpořilo suché zemědělství 
druhů běžně rostoucích v zavlažovaných oblas-
tech s nízkými srážkami. Odborníci se domnívají, 
že toto opatření je svou koncepcí velmi originální 
a inovativní a jeho provádění je skutečnou vý-
zvou. Dosažený vegetační pokryv není příliš vy-
soký, ale pokryv na 50 nebo 60 % plochy je 
z hlediska životního prostředí považován za vel-
mi cenný. 
 

Předběžné výsledky studie, kterou provádí 
SEO/BirdLife a která hodnotí účinnost tohoto ty-
pu agroenvironmentálního opatření pro stepní 
ptáky ve Španělsku, ukázaly, že na pozemcích 
využívajících tohoto opatření se vyskytuje až 
o 65 % více ptáků než na pozemcích, na kterých 
opatření provedeno nebylo. Kromě toho absence 
obdělávání umožňuje výskyt volně rostoucí flóry 
na mýtinách mezi vojtěškou, což přispívá 
k regeneraci původní stepní vegetace. 
 

 
Pěstování pšenice v Belchite (J. C. Cirera – 
SEO/BirdLIfe) 
 
 
Avšak mimořádný charakter tohoto opatření, 
které je velmi přizpůsobeno místním 
podmínkám, také vyžaduje, aby přírodním 
podmínkám byly přizpůsobeny i kontroly. 
V tomto případě se považuje za technicky 
neproveditelné dosáhnout plného pokrytí půdy 
plodinami a bez obdělávání se po dvou až třech 
letech nelze vyhnout růstu přirozené původní 
vegetace (včetně nízkých druhů dřevin, 
například slanobýlu). 
 
V důsledku toho bylo zemědělcům uloženo 
několik „sankcí“ za nedodržení podmínek, 
zejména z důvodu zjevného nesplnění standardů 
stanovených v pravidlech podmíněnosti, neboť 
„umožňují“ šíření víceletých rostlin, a to vedlo ke 
zklamání zemědělců, kteří považují takovéto 
srážky z plateb za neodůvodněné.  
Někteří z nich uvedli, že „zvláště tvrdá kontrola 
v této věci způsobuje, že mnoho zemědělců 
přehodnocuje možnost pokračování v této 
praxi“. 
 
 
Ekologické zemědělství pro traviny na 
nezavlažované půdě 
 
Campo de Belchite, s celkovou plochou 
10 000 ha, má dobré zastoupení ekologického 
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zemědělství pro různé druhy plodin, zejména pro 
tvrdou pšenici, přičemž v roce 2010 se toto 
opatření využívalo téměř na 5 000 ha. 

 

Minimální závazek činí pět hektarů na dobu pěti 
let a platí podmínky pěstování stanovené 
v předpisech Evropské unie a regionu Aragonie 
pro ekologické zemědělství. Vyžadují se přísluš-
né certifikáty. Výše podpory pro tento typ země-
dělství činí 60 EUR/ha. 

 
Popularita tohoto opatření v oblasti Belchite je 
dána zejména technicky snadnějším provádě-
ním, neboť tvrdá pšenice byla v této oblasti tra-
dičně pěstována způsobem velmi podobným po-
žadavkům na ekologické zemědělství, se střídá-
ním plodin, praxí úhorů, používáním malých 
množství pesticidů a chemikálií obecně nebo je-
jich nepoužíváním a omezeným používáním hno-
jiv. Přidanou hodnotou ekologického zemědělství 
je přínos pro druhy a stanoviště, neboť jeho zá-
kladem je přizpůsobení se místním podmínkám 
a výrazné omezení zásahů, což vede 
k extenzivnímu způsobu zemědělství, který se 
velmi podobá zdejšímu tradičnímu zemědělství. 

 
 

Doplňková opatření 
 
Marketing těstovin: odlišení produktu 
a původu 
 
Organizace SEO/BirdLife, s finanční podporou 
regionální samosprávy a banky Caja Rural de 
Aragon, provedla v roce 2001 studii způsobilosti 
pro marketing místních ekologických produktů 
z nejlepších stepí údolí řeky Ebro v Aragonii 
(Monegros a Belchite) pod značkou kvality spo-
jenou s ochranou stepních ptáků. 

 

V návaznosti na tuto studii byla s podporou or-
ganizace SEO/BirdLife zřízena společnost Riet 
Vell, aby spustila průkopnickou iniciativu, která 
se snaží podporovat pěstování obilovin na neza-
vlažované půdě v hlavních stepních oblastech 
údolí řeky Ebro. 

 
Společnost Riet Vell S.A. se věnuje produkci 
a marketingu ekologických produktů spojených 
s ochranou přírody. Za tímto účelem nakupují 
ekologickou tvrdou pšenici ze stepních oblastí 
Belchite a Monegros, přičemž upřednostňují 
pšenici pěstovanou v oblastech sítě Natura 
2000, a vyrábí z ní makarony a špagety, které 
jsou díky zvláštním charakteristikám této místní 
tvrdé pšenice vysoce kvalitní. 

Marketing produktu se pak provádí s odkazem 
na jeho souvislost s ochranou stepních ptáků 
a stanovišť. Od roku 2003 až dodnes prodala 
společnost Riet Vell přibližně 180 000 kg těsto-
vin. 

 

 
Makarony vyrobené z ekologické tvrdé pšenice 
z Belchite (Riet Vell S.A.) 
 

Další podnikatelské iniciativy 
 
V současné době existuje v uvedené oblasti také 
družstvo Ecolécera, které produkuje a prodává 
ekologickou tvrdou pšenici, většinou z lokalit sítě 
Natura 2000; další společnost, Ecomonegros, 
obnovila pekařskou výrobu a marketing tradič-
ních odrůd ekologické pšenice. 
 
Obnova tradiční pastvy 
 

Organizace SEO/BirdLife uskutečnila pilotní mo-
nitorování vlivu řízené pastvy na ochranu přiro-
zených stepí v Belchite. Zjistila, že zdaleka není 
pro stepi škodlivá, a dokonce může být pro je-
jich zachování prospěšná. Ve skutečnosti tento 
způsob využívání půdy podporuje vhodnou 
strukturu vegetace a zlepšuje biologickou roz-
manitost těchto stanovišť. 
 
Organizace SEO/BirdLife také zkoumá vhodnou 
úroveň intenzity chovu, aby bylo možné použít 
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hospodářská zvířata jako nástroj pro péči o stepi 
a zvyšování hodnoty ostatních produktů souvise-
jících s ochranou přírody a kultury. 
 
 

Výsledky a získané poznatky 
 
Nejcennějším výsledkem provádění výše uvede-
ných agroenvironmentálních opatření a dalších 
iniciativ je postupné vytváření podmínek, které 
umožňují oživení rozmanitých iniciativ pro rozvoj 
venkova a socioekonomických možností, které 
pomáhají zachovávat tradiční zemědělství, jež 
podporuje také ochranu charakteristických rysů 
sítě Natura 2000. 
 
Hlavní výsledky a úspěchy 
 

Ochrana stepních stanovišť; podle některých 
odborníků zde nyní existuje „dokonalá mo-
zaika“ s kombinací přirozeně rostoucí stepní 
vegetace a pěstování obilovin a vojtěšky. By-
lo zaznamenáno zvýšení biologické rozmani-
tosti stepní vegetace a populací ptáků 
a hmyzu. 

 
Rezervace El Planerón se během své dvaceti-
leté historie stala základním odkazem pro 
ochranu stepních stanovišť. 

 
Díky agroenvironmentálním platbám bylo do-
saženo lepšího vnímání sítě Natura 2000 ze 
strany místních zemědělců, a jeden zemědě-
lec dokonce uvedl, že „pokud by se síť Natu-
ra 2000 rozšiřovala, bylo by to vítáno, neboť 
se tak chrání dědictví a jsou poskytovány 
platby“. 

 
Ekologické pěstování tvrdé pšenice zlepšuje 
environmentální podmínky v oblasti jejího 
pěstování a umožňuje vyšší cenu za produkt. 
Přináší také novou finanční příležitost pro 
zemědělce bez nutnosti významných nových 
investic z jejich strany. 

 
Celkově tato opatření umožnila zachovat tra-
diční zemědělství, čímž bojují proti vylidňo-
vání a přispívají k socioekonomické života-
schopnosti uvedené oblasti. 

 
Marketing místních produktů za pomoci 
značky spojené s jejich původem ve stepích 
Aragonie a v oblastech sítě Natura 2000, 
která je zase spojena s ochranou stepních 
ptáků, pomohl pokračovat v pěstování pšeni-
ce, které mohlo jinak zaniknout. Ukázal také, 
že existuje reálný ekonomický potenciál pro 
produkty získané z tradičního zemědělství, 
které podporuje ochranu přírody, a že přežití 

těchto zemědělských systémů nemusí být 
závislé pouze na mechanismech na podporu 
zemědělství. 

 
Kvalita místní tvrdé pšenice, odrůdy, které 
hrozil zánik, byla uznána stejně jako zásadní 
úloha, kterou hrají mnozí zemědělci 
v ochraně jedinečných přírodních hodnot 
v Evropě. 

 
Podpora tradiční pastvy jako opatření pro ří-
zení biotopů a zlepšování produktu, ačkoli je 
tato podpora stále v počátcích, je dalším pří-
nosným postupem, který byl v této oblasti 
zaveden. 

 
Podpora cestovního ruchu spojeného 
s přírodními a kulturními hodnotami může 
zvýšit místní příjmy. V uvedené oblasti také 
narůstá aktivita vzdělávacích 
a environmentálních programů dobrovolné 
činnosti. 

 
Bylo zřízeno „Sdružení přátel belchitských 
stepí“, které zlepšilo dialog se státní správou. 

 
Dosažení dynamické součinnosti mezi ochra-
nou, zemědělstvím, cestovním ruchem, lo-
vem a místními sdruženími otevírá rozmanité 
možnosti rozvoje venkova. 

 
Environmentální služby 
 

Provedená opatření mají vliv na ochranu pů-
dy a kontrolu eroze. Omezování kultivace 
zlepšuje strukturu a pórovitost půdy, zvyšuje 
obsah organických látek a mikrobiální čin-
nost, což rostlinám umožňuje lepší využívání 
omezených zdrojů vody a snižuje potřebu 
hnojiv. 

 
Pěstování rostlin, které vážou dusík, jako je 
například vojtěška, snižuje potřebu minerál-
ních hnojiv. Trvalý pokryv chrání půdu před 
erozí a může přispět k omezení šíření poten-
ciálních požárů. 

 
Klíčové aspekty, které je třeba zlepšit 
 

Navzdory počátečním úspěchům je využívání 
agroenvironmentálních opatření příliš ome-
zené. Většího úspěchu a pozitivnějších vý-
sledků by mohlo být dosaženo v případě peč-
livějšího plánování.  
 
Plánování a koordinace by se mohly zlepšit 
v rámci celé oblasti. Celkové cíle je třeba do-
hodnout s místními zúčastněnými stranami 
ve snaze optimalizovat každou investici nebo 
úsilí a rovněž vytvořit odpovídající rámec pro 
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rozvoj jakékoli nové iniciativy. Zemědělci 
a další zúčastněné strany by měli ve vylep-
šeném plánování a koordinaci hrát klíčovou 
úlohu. 

 
Určité platby mohou spíše podpořit „součas-
ný stav“ než se stát skutečnou hybnou silou 
pro rozvoj venkova. Například mnoho star-
ších zemědělců upřednostňuje platby, které 
znamenají na svém pozemku „nedělat nic“, 
protože je to administrativně a technicky 
snazší, místo toho, aby si zvolili opatření, 
která vyžadují určité úsilí, ale přinášejí zvý-
šení produkce a hodnoty. To je obvykle spo-
jeno s úrovní vzdělání a podnikatelským du-
chem. 

 
Agroenvironmentální a jiná opatření by moh-
la být podporována i v oblastech mimo síť 
Natura 2000, které jsou pro ochranu step-
ních stanovišť rovněž důležité. Zemědělci by 
potřebovali více technického poradenství 
v souvislosti s prováděním opatření. To je 
zásadní pro nejmladší zemědělce, i z důvodu 
boje proti vylidňování. 

 
Je nezbytné prosazovat a podporovat tradiční 
pastvu jako hlavní faktor vzniku a zachování 
stepních stanovišť v regionu. 

 
Získané poznatky a potenciální názorný 
příklad 
 

Vymezení opatření dobře přizpůsobených 
konkrétním environmentálním 
a socioekonomickým podmínkám bylo 
úspěšné, dokonce i v případě opatření, která 
se jeví jako riziková (např. vojtěška na neza-
vlažovaných pozemcích). 

 
Je důležité mít organizaci, která podporuje 
spolupráci a snaží se posílit koexistenci ze-
mědělství a sítě Natura 2000 a na místě pra-
cuje se všemi příslušnými zúčastněnými 
stranami a s dlouhodobou strategií. 

 
Rovněž je důležité dát tržní hodnotu produk-
tům, které jsou spojeny s jedinečnými nebo 
zvláštními podmínkami, například vytvářet 
nebo podporovat značky, které uznávají sou-
vislost mezi produktem a uvedenými pod-
mínkami. 

 
Koexistence zemědělské produkce a ochrany 
sítě Natura 2000 lze dosáhnout, ale při vy-
mezování, provádění a monitorování opatření 
to vyžaduje správné pochopení místních 
podmínek (přírodních i socioekonomických). 
Podle jednoho z místních zemědělců 
a vedoucího sdružení „tato zkušenost ukáza-

la, že ochrana přírody nebrání zemědělcům 
v produkci“. 

 
Koncipování agroenvironmentálních opatření 
dobře přizpůsobených dané oblasti, včetně 
konkrétních a realistických závazků vymeze-
ných při zapojení všech příslušných zúčast-
něných stran (zemědělská správa, zeměděl-
ci, ochránci přírody atd.), a rovněž řádné 
monitorování jsou klíčovými faktory pro 
úspěšné provádění a dobrou koexistenci ze-
mědělství a sítě Natura 2000. 

 

Odkazy a zdroje dalších in-
formací 
 
Boletín Oficial de Aragón (BOA) – Úřední věstník 
Aragonie č. 18. 28/1/2010. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=493380691
212 
 
Kraj Campo de Belchite: 
www.campodebelchite.com 
 
Ecolécera, výroba a prodej ekologických pšenič-
ných těstovin. 
http://www.ecolecera.com/ 
 
Lokality sítě Natura 2000 v Aragonii. 
http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/re
d-natura-2000/red-natura-2000-en-
espana/lic_aragon.aspx 
 
Informace o přírodě týkající se údolí řeky Ebro. 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon
/Departamentos/MedioAmbiente/Documentos/Ar
eas/Biodiversidad/RedNatura2000/NATURA2000.
pdf: 
 
Aragonské stepi a ornitologická rezervace El Pla-
nerón: http://www.elplaneron.org 
 
Naturaleza, ornitólogos y pajareros. 50 años de 
la Sociedad Española de Ornitología en Aragón. 
Adolfo Aragüés. Vydavatel: radnice města Zara-
goza, 2008. 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambie
nte/cda/ornito.pdf: 
 
Program rozvoje venkova na období 2007–2013 
pro Aragonii. 
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/12/
docs/Areas/Desarrollo_Rural/Programa_Desarrol
lo_Rural_2007_2013/DOCUMENTO_COMPLETO_
PDR_ARAGON_VERSION_3_2007_2013.pdf 
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Shrnutí agroenvironmentálních opatření 
v aragonských stepích. Projekt Ganga: 
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cf
m?idPrograma=90&idArticulo=5125 
 
RietVell. Ekologické zemědělství a ochrana pří-
rody. http://www.rietvell.com/ 
 
SEO/BirdLife. Seguimiento de la Medida Agroa-
mbiental M 1.8. Generación de corredores bioló-
gicos (“Alfalfa de secano”) en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, 2011. 
 
VVAA. Manual de desarrollo sostenible 4. Re-
stauración y mejora de zonas esteparias. Funda-
ción Santander Central Hispano. Con la colabo-
ración de SEO/BirdLife, 2007 
http://www.fundacionbancosantander.com/medi
a/docs/SOST.%20MANUAL%204%20baja.pdf.  
 
 
 
Případovou studii vypracoval: Carlos Ibero 
(ATECMA/N2K Group) 
 
Poděkování: Juan Carlos Cirera (SEO/BirdLife, 
Riet Vell), Manuel Alcántara. (Gobierno de 
Aragón), Antonio Artal (Ecolécera coop.), Luis 
Tirado (SEO/BirdLife), Felipe Gómez (FACA-
Cooperativas Agroalimentarias de Aragón), An-
drés Ballestín (Gobierno de Aragón), José María 
Posadas (OCA Belchite) 
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Případová studie 

 
Ochrana 
polopřirozených 
travinných 
porostů v rámci 
zvláště 
chráněných 
oblastí 
v Bulharsku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysoká přírodní hodnota ze-
mědělské půdy v Bulharsku 
 
Bulharsko si zachovává podstatnou plochu tra-
vinných porostů vysoké přírodní hodnoty. Odha-
duje se, že třetina (přibližně 1,8 milionu hekta-
ru) celkové využívané zemědělské půdy jsou tr-
valé travinné porosty. Z toho 1 138 981 ha bylo 
určeno jako zemědělská půda vysoké přírodní 
hodnoty (bulharský národní program rozvoje 
venkova, 2007). 
 
Tyto travinné porosty vysoké přírodní hodnoty 
jsou zásadní pro širokou škálu vzácných 
a ohrožených druhů a typů stanovišť celounijní-
ho významu, včetně celosvětově ohrožených 
ptáků, jako jsou například orel královský (Aquila 
heliaca), raroh velký (Falco cherrug) a mandelík 
hajní (Coracias garrulus). Významné oblasti tra-
vinných porostů jsou nyní zahrnuty do sítě Natu-
ra 2000 s ohledem na jejich vysokou hodnotu 
biologické rozmanitosti. 
 
V současné době jsou travinné porosty vysoké 
přírodní hodnoty většinou stále obhospodařová-
ny v rámci samozásobitelského nebo částečně 
samozásobitelského systému. Pokud jde 
o průměrnou velikost pozemku, bývají pozemky 
malé nebo naopak velmi velké. Podle bulharské-
ho národního programu rozvoje venkova hospo-
dařilo v roce 2003 přibližně 75 % všech země-
dělských podniků na ploše do jednoho hektaru. 
Drobní zemědělci také drží většinu hospodář-
ských zvířat (61 %). Na druhé straně spektra 
zemědělci, kteří mají více než 50 ha, tvoří méně 
než 0,8 % všech zemědělských podniků, ale 
společně obhospodařují 78 % veškeré využívané 
zemědělské půdy v Bulharsku. 
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Zemědělská půda vysoké přírodní hodnoty v regionu Besaparski ridove. Fotografie: Svetoslav Spasov
Hlavní hrozby, kterým čelí travinné porosty vy-
soké přírodní hodnoty Bulharska, vycházejí jak 
z opouštění půdy, tak z její přeměny. Opouštění 
půdy vedlo k prudkému poklesu v počtu hospo-
dářských zvířat během 90. let 20. století 
a k následnému bujnému růstu travinných po-
rostů. Od vstupu země do EU již zemědělci začali 
také přeměňovat velké plochy travinných poros-
tů na ornou půdu, vinice nebo sady díky štědrým 
zemědělským subvencím EU na základě pilíře 
1 společné zemědělské politiky. 
 
 

Pilotní projekt pro přípravu 
agroenvironmentálních režimů 
vysoké přírodní hodnoty 
 
Po vstupu do EU začalo Bulharsko přeformulová-
vat svou zemědělskou politiku v souladu 
s předpisy EU. Osa 2 národního programu rozvo-
je venkova uznala důležitost zemědělské půdy 
vysoké přírodní hodnoty. Pro zemědělskou půdu 
vysoké přírodní hodnoty počítala agro-
environmentální opatření se sedmi samostatný-
mi režimy (později rozšířenými na devět) spolu 
se speciálním režimem pro platby v rámci sítě 
Natura 2000. 
 
Na pomoc při přípravě těchto režimů v rámci 
programu rozvoje venkova zahájila Bulharská 
společnost pro ochranu ptactva, s podporou bul-
harského ministerstva zemědělství 
a ministerstva životního prostředí, v roce 2007 
projekt v rámci Globálního fondu pro životní pro-

středí / Rozvojového programu OSN zaměřený 
na polopřirozené travinné porosty vysoké pří-
rodní hodnoty. Cílem projektu bylo pomoci vlád-
ním partnerům při přípravě provádění očekáva-
ných agroenvironmentálních režimů a plateb 
v rámci sítě Natura 2000 v souvislosti se země-
dělskou půdou vysoké přírodní hodnoty. Do té 
doby nemělo Bulharsko žádnou praktickou zku-
šenost s řízením takovýchto režimů (první pilotní 
agroenvironmentální režim SAPARD se zeměděl-
cům otevřel až koncem roku 2006 po mnoha le-
tech zpoždění). 
 
Jednou z klíčových akcí projektu tedy bylo vy-
tvořit a zavést pilotní režim pro péči 
o zemědělskou půdu vysoké přírodní hodnoty 
s přihlédnutím k různým opatřením dostupným 
na základě nového národního programu rozvoje 
venkova. Po dvouleté přípravné fázi byl v roce 
2010 spuštěn grantový režim. 
 
Zahrnoval čtyři typy opatření: 

a) platby v rámci sítě Natura 2000 – kompen-
zace zemědělců za extenzivní pastvu 
a sečení na polopřírodních pastvinách, které 
nejsou způsobilé pro přímé jednotné platby 
na plochu na základě osy 1; 

b) agroenvironmentální platby – pro zemědělce, 
kteří v praxi provádějí zvláštní pravidla péče, 
například přeměna orné půdy na pastviny 
a zajištění jejich extenzivního udržování; 

c) neproduktivní investice – investice, které ne-
zvyšují příjem zemědělce, ale jsou prospěšné 
pro biologickou rozmanitost, např. vysazová-
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ní stromů, instalace hnízdních sloupů, budo-
vání rybníků, mýcení ploch invazních nepů-
vodních druhů; 

d) produktivní investice – jejich cílem je pomoci 
zemědělcům zlepšit jejich zařízení a zdroje 
obživy (např. nakoupení použitých strojů, 
které jsou mnohem levnější než nové), a tím 
je vybídnout, aby zvyšovali počty hospodář-
ských zvířat a rozšiřovali obhospodařované 
plochy a rovněž zlepšovali svou schopnost 
využívat výhod dalších opatření národního 
programu rozvoje venkova. 

 
Režim se testoval ve dvou ukázkových oblas-
tech: Ponor (zvláště chráněná oblast 
BG0002005, 31 380 ha) a Besaparski ridove 
(zvláště chráněná oblast BG0002057, 14 765 
ha). Obě jsou součástí sítě Natura 2000 
s ohledem na jejich důležitost pro různé typy 
travinných stanovišť (např. 6210, 6220*, 62A0, 
6410, 6430, 6510, 6520) a rovněž pro velký po-
čet druhů chráněných podle směrnice o ochraně 
stanovišť a směrnice o ochraně volně žijících 
ptáků. 
 

 
Orba travinných porostů a pastvin ve zvláště chráně-
né oblasti Besaparski ridove (BG0002057), zdroj: 
Bulharská společnost pro ochranu ptactva, 2011 
 
 
Ukázalo se, že režim je u místních zemědělců 
v obou regionech velmi oblíbený a poptávka 
podstatně převýšila počáteční očekávání. Úspěch 
režimu lze přičítat řadě faktorů, mezi které patři-
ly jeho pečlivá příprava (režim byl podložen kva-
litními věděckými údaji o travinných porostech), 
intenzivní úsilí vynaložené s cílem zapojit země-
dělce a pomoci jim s přístupem k režimu 
a rovněž otevřený a transparentní způsob, kte-
rým byl režim řízen. 

 
Zvláště důležité byly vztahy se zemědělci v obou 
lokalitách. Projektový tým nejen pravidelně po-
řádal informační setkání pro místní zúčastněné 
strany, aby vysvětlil účel režimu, kritéria způso-
bilosti a opatření péče, ale také se osobně se-
tkával s většinou zemědělců, aby diskutovali 
o možnostech péče, které se zemědělcům nabí-
zely, a získali zpětnou vazbu k navrhovanému 
režimu. 
 
To pomáhalo vzbudit zájem o režim, jakož 
i poskytovat užitečné tipy pro další vylepšování 
režimu způsobem, který je nejlépe přizpůsoben 
potřebám a omezením drobných zemědělců. 
V rámci projektu byly také zřízeny dvě mobilní 
poradní jednotky pro další podporu provádění 
projektu. Mobilní poradní jednotky byly odpo-
vědné mimo jiné za to, že budou zemědělcům 
poskytovat poradenství ohledně pilotního režimu 
a pomáhat jim při vyplňování žádostí. Do konce 
dvouletého zkušebního období se mobilním po-
radním jednotkám podařilo vybudovat pro pilotní 
režim dobrou pověst jak na národní, tak na regi-
onální úrovni, zejména mezi zemědělci. 
 

Úzký dialog se zemědělci zajistil úspěch pilotního re-
žimu. Foto: Svetoslav Spasov 
 
Dalším klíčovým prvkem úspěchu projektu byla 
skutečnost, že před jeho spuštěním byla prove-
dena podrobná terénní šetření s cílem určit, 
zmapovat a posoudit stav klíčových travinných 
stanovišť v lokalitách Ponor i Besaparski ridove 
z hlediska jejich rozložení a ochrany. To bylo za-
členěno do strukturované databáze GIS, která 
pak mohla být použita jako pomůcka při směro-
vání pilotního režimu k nejvhodnějším oblastem 
s travinnými porosty a při následném monitoro-
vání jednotlivých dohod se zemědělci. 
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V rámci projektu byly také vytvořeny komplexní 
pokyny k péči o travinné porosty na základě nej-
lepších vědeckých odborných znalostí dostup-
ných v Bulharsku, které budou cenným zdrojem 
informací pro další rozvoj celonárodních režimů 
s vysokou přírodní hodnotou v rámci národního 
programu rozvoje venkova. 
 
 

Projekt LIFE pro ochranu 
dravců 
 
V návaznosti na úspěch projektu Rozvojového 
programu OSN spustila Bulharská společnost pro 
ochranu ptactva v roce 2009 řadu dalších pro-
jektů (tentokrát s financováním z programu Ev-
ropské unie LIFE) s cílem i nadále pomáhat při 
vytváření vhodných režimů pro polopřirozené 
travinné porosty vysoké přírodní hodnoty 
(a opatření plateb sítě Natura 2000) v rámci ná-
rodního programu rozvoje venkova a s cílem 
ukázat, jak je lze efektivně provést v praxi. 
 
Jeden z projektů se zaměřil na ochranu orla krá-
lovského a raroha velkého v Bulharsku. Snaží se 
zajistit ochranu jejich klíčových stanovišť v rámci 
deseti zvláště chráněných oblastí v celém Bul-
harsku. Společně tyto zvláště chráněné oblasti 
pokrývají přibližně 20 % sítě Natura 2000 
a vyskytuje se v nich velmi významný podíl tra-
vinných porostů vysoké přírodní hodnoty 
v Bulharsku. 
Stejně jako jinde jsou mnohé z těchto travin-
ných porostů ohroženy nedostatečnou péčí, ja-
kož i rozsáhlou přeměnou na ornou půdu 
(a dalším vývojem, jako jsou solární panely, vě-
trné elektrárny, zalesňování atd.). 
 
Několik úspěšných akcí, které byly vyzkoušeny 
v rámci projektu Rozvojového programu OSN, se 
nyní opakuje prostřednictvím deseti lokalit pro-
jektu LIFE. Probíhají podrobná terénní šetření 
s cílem zmapovat rozložení travinných porostů 
v rámci každé lokality a posoudit jejich stav 
z hlediska ochrany. Výsledky se pak sloučí 
s dalšími aktuálními prostorovými daty, která se 
týkají aktuálního zemědělského využití, vlastnic-
tví pozemků, počtů hospodářských zvířat atd., 
pokud existují (např. s využitím nedávných sate-
litních snímků nebo systému LPIS). 
 
Výsledná databáze GIS poskytuje drahocenný 
zdroj integrovaných a aktuálních informací 
o rozložení travinných stanovišť, požadavcích na 
ochranu a využívání půdy ve všech deseti zvláš-
tě chráněných oblastech. Takovýto nástroj je ne-
jen užitečný pro práci v rámci projektu LIFE, ale 
zároveň by měl významně usnadnit úkol Minis-
terstva zemědělství spočívající v určení vhod-

ných oblastí k provádění agroenvironmentálních 
režimů s vysokou přírodní hodnotou a plateb 
v rámci sítě Natura 2000 v každé z těchto lokalit 
(zejména s ohledem na stávající problémy způ-
sobené zastaralými a nekonzistentními oficiální-
mi údaji – viz níže). 
 
Projekt LIFE také i nadále zvyšuje mezi země-
dělci povědomí o režimech programu rozvoje 
venkova pro travinné porosty vysoké přírodní 
hodnoty a o platbách v rámci sítě Natura 2000. 
Místní podpůrné skupiny pomáhají zemědělcům 
vyplňovat nezbytné žádosti, připravovat závě-
rečné zprávy, provádět kontroly v terénu atd. 
a obecně poskytují poradenství a podporu, kde-
koli jsou zapotřebí. Bulharská společnost pro 
ochranu ptactva doposud poskytla konzultace 
a podporu více než 100 zemědělcům v lokalitách 
projektu a dalším 300 zemědělců na celonárodní 
úrovni. 
 
Kromě toho se v rámci projektu LIFE uskutečňují 
různé ukázkové činnosti s cílem názorně před-
vést, jak lze péči o travinné porosty provádět 
způsobem, který podporuje zájmy místních ze-
mědělců i zájmy ochrany přírody sítě Natura 
2000. Byly zřízeny dva modelové zemědělské 
podniky, které již byly prezentovány přibližně 
500 zemědělců po celé zemi. Vytváří se také 
model pro udržitelnou péči o horské pastviny. 
 
Stejně jako u projektu Rozvojového programu 
OSN vede tým projektu LIFE neustálý dialog 
s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem ži-
votního prostředí s cílem podporovat vytváření 
a praktické uplatňování různých agroenviron-
mentálních režimů s vysokou přírodní hodnotou 
a opatření plateb v rámci sítě Natura 2000 na 
základě národního programu rozvoje venkova. 
 
Kromě toho, že nabízí technické poradenství 
a zpětnou vazbu týkající se národních režimů na 
základě svých vlastních pozorování a zkušeností, 
předkládá také podrobná doporučení pro zlepše-
ní výkonnosti stávajících opatření, řešení pro-
blémů při provádění a zavádění dalších režimů 
s vysokou přírodní hodnotou, jak je stanoveno 
v programu rozvoje venkova. 
 
 

Vysoká přírodní hodnota pro-
gramu rozvoje venkova 
a platby v rámci sítě Natura 
2000: dosavadní zkušenosti 
 
Jak ukazují předchozí části, v rámci projektů ne-
vládních organizací se podařilo získat mnoho 
zkušeností s osvědčenými postupy, pokud jde 
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o návrh a provádění režimů programu rozvoje 
venkova pro travinné porosty vysoké přírodní 
hodnoty. V zásadě to mělo významně usnadnit 
úkol Ministerstva zemědělství při přípravě dobře 
navržených režimů v rámci národního programu 
rozvoje venkova pro travinné porosty vysoké 
přírodní hodnoty a lokality Natura 2000 a zajistit 
jejich účinné a efektivní provádění. 
 
Bohužel navzdory maximálnímu úsilí projektů 
jsou vládní režimy stále spojeny s problémy, 
zpožděním a neslučitelností. Podle přezkumu 
v polovině období bylo využití osy 2 mimořádně 
nízké – pouze 4,6 %. Do roku 2009 bylo pro 
platby na základě agroenvironmentálního režimu 
pro péči o travinné porosty a jejich obnovu 
schváleno pouze 20 337 ha pastvin vysoké pří-
rodní hodnoty, což představuje pouze 1,8 % cel-
kových trvalých travinných porostů určených 
v roce 2007. 
 
Následují klíčové problémy, které byly uvedeny 
v souvislosti s tímto výjimečně nízkým využitím: 

Špatná formulace pravidel podmíněnosti 
a standardů dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu pro travinné po-
rosty vysoké přírodní hodnoty. Během pří-
pravy národního programu rozvoje venkova 
v roce 2007 se celková plocha stálých past-
vin určených jako zemědělská půda vysoké 
přírodní hodnoty odhadovala na 
1 138 981 ha (viz příloha 4 opatření 214 
v dodatku 5 národního programu rozvoje 
venkova). V následném prohlášení však Mi-
nisterstvo zemědělství oznámilo (v roce 
2009), že plocha stálých pastvin, které byly 
určeny jako pastviny v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu (DZES), předsta-
vuje pouze 435 597 ha, což znamená, že ví-
ce než 700 000 ha stálých pastvin nesplnilo 
požadavky na jednotné platby na plochu. 

 
Důvodem, proč byla tak velká plocha travin-
ných porostů vyloučena, je podle všeho roz-
hodnutí Ministerstva zemědělství v tom 
smyslu, že pouze stálé pastviny nebo louky, 
„které jsou zbaveny nechtěných křovin“, jsou 
v dobrém zemědělském a environmentálním 
stavu, a jsou tedy způsobilé pro jednotné 
platby na plochu (podle pokynů ES). Stan-
dard nepřihlíží ke skutečnosti, že v Bulharsku 
stejně jako jinde jsou cenné travinné porosty 
vysoké přírodní hodnoty tvořeny keři, křovím 
a dokonce stromy, které jsou nedílnou sou-
částí ekosystému travinných porostů 
a zásadním prvkem pro ochranu mnoha 
vzácných a ohrožených druhů, které využíva-
jí travinné porosty jako své hlavní stanoviště 
pro krmení a rozmnožování. 

 

 

 

Začátek orby v lokalitě vysoké přírodní hodnoty 
v blízkosti hnízda orla královského ve zvláště chráně-
né oblasti Sakar. Fotografie: K. Sundseth 

 
Po mnoha jednáních byl standard DZES na-
konec v roce 2010 upraven a rozdělen do 
dvou, přičemž byl zaveden nový samostatný 
standard konkrétně pro režimy týkající se 
zemědělské půdy vysoké přírodní hodnoty, 
platby v rámci sítě Natura 2000 a jiné chrá-
něné oblasti. 
 
To umožňuje zemědělcům, kteří uzavírají 
smlouvy o agroenvironmentálních režimech 
a žádají o platby v rámci sítě Natura 2000, 
zachovat rozptýlené osamocené stromy nebo 
mlází, keře a živé ploty pokrývající až 25 % 
celkové travnaté plochy. Tento nový stan-
dard DZES se však nevztahuje na jednotné 
platby na plochu a jiné platby podpory vy-
cházející z plochy podle pilíře I. Namísto toho 
i nadále platí původní standard vyžadující 
opatření na odstranění nežádoucích křovin ze 
stálých pastvin. 
 
Tento dvojí standard má velmi negativní do-
pad na travinné porosty vysoké přírodní 
hodnoty v Bulharsku. Jelikož nebyla uznána 
hodnota zemědělské půdy vysoké přírodní 
hodnoty, zemědělci, kteří byli původně vy-
loučeni z jednotných plateb na plochu, jsou 
nyní vybízeni, aby ze svých travinných po-
rostů odstraňovali cenné keře a křoviny 
a přeměňovali je na ornou půdu, aby byli 
způsobilí pro lukrativní jednotné platby na 
plochu, dokonce i v lokalitách sítě Natura 
2000, v nichž jsou tyto činnosti podle roz-
hodnutí o vyhlášení lokality sítě Natura 2000 
normálně zakázány. Odhaduje se, že 
v letech 2007 až 2010 bylo zoráno ve zvláš-
tě chráněné oblasti Sakar 19 % a ve zvláště 
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chráněné oblasti Besaparski ridove 17 % 
travinných porostů vysoké přírodní hodnoty. 
 
Nízké sazby plateb pro agroenvironmentální 
režimy: Rozdíl ve standardech DZES má také 
negativní dopad na využívání agroenviron-
mentálních režimů pro travinné porosty vy-
soké přírodní hodnoty. Sazby plateb pro tyto 
agroenvironmentální režimy nepřihlížejí 
k ušlému příjmu v důsledku nezpůsobilosti 
pro jednotné platby na plochu (z důvodu od-
lišných standardů) ani dostatečně nezohled-
ňují alternativní náklady spojené se zákazem 
nových odvodňovacích systémů a orby 
a používání hnojiv nebo potřebu nového 
a specializovaného zařízení (a dalších inves-
tic), aby bylo možné provádět extenzivní 
pastvu nebo sečení. 

Sazby plateb za obnovu a řízení pastvy nebo 
sečení na travinných porostech v současné 
době činí 151 EUR/ha. Pokud si mají země-
dělci vybrat mezi snadno přístupnými jed-
notnými platbami na plochu za přeměnu 
svých travinných porostů vysoké přírodní 
hodnoty na ornou půdu a komplikovanými 
režimy plateb za zachování travinných poros-
tů vysoké přírodní hodnoty, mnozí si pocho-
pitelně zvolí první možnost. Postupy pro zís-
kání těchto plateb jsou mnohem snazší a je 
malá kontrola na rozdíl od plateb spojených 
s vysokou přírodní hodnotou, které jsou pro 
zemědělce mnohem složitější a omezující. 
Z tohoto důvodu se jednotné platby na plo-
chu staly hlavní hybnou silou, která stojí za 
přeměnou pastvin na ornou půdu. 

Administrativní problémy s prováděním ag-
roenvironmentálních režimů: Podle přezkumu 
národního programu rozvoje venkova 
v polovině období je provádění agroenviron-
mentálních režimů významně narušováno 
administrativními problémy, špatným prová-
děním a zpožděním, což u zemědělců vyvola-
lo významné opadnutí zájmu, a dokonce ne-
důvěru. Došlo k dlouhému zpoždění, někdy 
o více než rok, při vyřizování žádostí 
a plateb, což zemědělcům způsobilo pro-
blémy v časovém harmonogramu 
a plánování. Postupy podávání žádosti byly 
také kritizovány jako příliš komplikované 
a nedostatečně transparentní, což pak vedlo 
k vysokému podílu zamítnutým žádostí. 

 

V průběhu smlouvy se rovněž změnila krité-
ria způsobilosti, což znamenalo, že mnoho 
zemědělců, kteří podali žádost v dobré víře 
a provedli práce v souladu se smlouvami 
o agroenvironmentálním režimu, nakonec 
žádné platby neobdrželo, neboť v roce 2010 
Ministerstvo zemědělství a potravinářství vy-
loučilo určitou půdu, zejména nízkoproduk-
tivní pastviny, z půdy způsobilé pro zeměděl-
ské subvence. Tyto změny byly provedeny 
na základě leteckých snímků a dálkových 
kontrol, a nikoli na základě kontrol na místě, 
které by odrážely skutečnou situaci. 
 

Kromě práce provedené nevládními organi-
zacemi prostřednictvím projektů LIFE 
a Rozvojového programu OSN byla malá 
propagace a téměř žádná podpora nebo po-
radenství, které by zemědělcům pomohly při 
podávání žádostí o různé režimy s vysokou 
přírodní hodnotou. 
 
Neúplné a zastaralé informace o rozložení 
travinných porostů a využívání zemědělské 
půdy. Provádění zemědělských plateb podle 
pilířů I a II je silně závislé na existenci růz-
ných rejstříků, které by měly obsahovat spo-
lehlivé informace o typech zemědělské půdy. 
Podle přezkumu v polovině období by tento 
systém měl fungovat dobře a obsahovat in-
formace představující skutečnou situaci 
v zemědělských podnicích. 

 
Již v raných fázích procesu se však jasně 
ukázalo, že systémy evidence půdy, které 
používají Ministerstvo zemědělství a lesnictví 
a Státní fond pro zemědělství k určení způ-
sobilosti půdy pro zemědělské subvence, 
často obsahují zastaralé informace, zejména 
pokud jde o travinné porosty. Pokud jsou ty-
to informace používány Státním fondem pro 
zemědělství k řízení plateb, poskytují zavá-
dějící obraz stavu travinných porostů. 
Z tohoto důvodu existuje mnoho oznámení 
o chybách, kdy pozemky měly být klasifiko-
vány jako orná půda namísto travinných po-
rostů nebo naopak. To nejen způsobilo zpož-
dění v procesu vyřizování žádostí týkajících 
se agroenvironmentálních režimů, ale záro-
veň to vedlo k tomu, že někteří zemědělci 
nespravedlivě dostali vysokou pokutu za „ne-
správné vykázání“ své půdy. 
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Zpoždění a protichůdná pravidla týkající se 
lokalit sítě Natura 2000: V Bulharsku musí 
mít všechny lokality sítě Natura 2000 roz-
hodnutí o vyhlášení lokality, které schvaluje 
Ministerstvo životního prostředí a vod. Tato 
rozhodnutí o vyhlášení lokality by měla sta-
novit cíle ochrany pro danou lokalitu, druhy 
rostlin a živočichů a typy přírodních stanovišť 
celounijní důležitosti, pro které je  chráněna, 
a případně jakákoli omezení činností nebo 
povinné činnosti v rámci lokality. Rozhodnutí 
o vyhlášení lokality pro některé z deseti 
zvláště chráněných oblastí projektu LIFE na-
příklad zahrnují důležitá pravidla péče, jako 
jsou zákaz orby na pastvinách, přeměna tra-
vinných porostů na ornou půdu nebo lesní 
hospodářství, zákaz používání rodenticidů 
a stříhání/odstraňování živých plotů atd. 
 
Ta jsou však často velmi stručná 
a neposkytují dostatečné informace, pokud 
jde o to, kdy a kde jsou takovéto činnosti za-
kázány. Ne vždy jsou podložena přesnými 
a aktuálními informacemi a mapami týkají-
cími se rozložení, současného stavu ochrany 
a využívání půdy pro jednotlivé typy přírod-
ních stanovišť a vyskytujících se druhů, které 
jsou chráněné Evropskou unií (ačkoli tyto in-
formace jsou do určité míry dostupné ve 
shrnutí ve standardních datových formulářích 
pro každou lokalitu). Nejsou ani podložena 
podrobnějšími plány péče, neboť Ministerstvo 
životního prostředí se rozhodlo tyto plány pro 
jednotlivé lokality sítě Natura 2000 nevypra-
covávat, pokud dané lokality nejsou zároveň 
národními parky. 

 
Z tohoto důvodu je velmi obtížné kontrolovat 
protiprávní činnosti, při nichž jsou porušová-
na omezení stanovená v rozhodnutích 
o vyhlášení lokality. V rámci deseti zvláště 
chráněných oblastí projektu LIFE se vyskytly 
četné případy cenných travinných porostů 
(dokonce v okruhu pěti kilometrů od hnízdiš-
tě orla královského nebo hlavní oblasti pro 
sysla obecného), které byly zorány 
a přeměněny na ornou půdu nebo na nichž 
byly odstraněny křoviny a keře, aby se moh-
ly stát zvláště chráněnou oblastí, ačkoli tako-
véto činnosti jsou rozhodnutím o vyhlášení 
lokality zakázané. Nevládní organizace před-
ložily Ministerstvu životního prostředí a vod 
stížnosti podložené důkazy na základě svého 
vlastního aktuálního mapování a kontrol na 
místě, aby na tyto problémy upozornily. Do-
posud však nebyly uloženy žádné sankce. 

 
Podle Ministerstva životního prostředí a vod 
jsou dané pozemky v pozemkovém katastru 
určeny jako orná půda,  

 

Sysel, hlavní kořist pro orla královského. Fotogra-
fie: Svetoslav Spasov 
 
 
a nevztahují se tedy na ně stejná omezení 
jako na travinné porosty. Nepřihlíží se ke 
skutečnosti, že pozemkový katastr je často 
velmi starý a zastaralý a již neodráží aktuální 
situaci, ani ke skutečnosti, že z mnoha po-
zemků orné půdy se mezitím opět staly tra-
vinné porosty, což je hlavní důvod, proč byly 
zařazeny do sítě Natura 2000. Přetrvávající 
rozdíly mezi systémem kontroly půdy Minis-
terstva životního prostředí a vod 
a Ministerstva zemědělství a lesnictví mají 
vážný dopad na všechna agroenvironmentál-
ní opatření, jakož i na platby v rámci sítě Na-
tura 2000. 

 
Dříve, než mohl být spuštěn režim plateb 
v rámci sítě Natura 2000 na základě národního 
programu rozvoje venkova, byla zapotřebí také 
rozhodnutí o vyhlášení lokality, neboť ta jsou zá-
kladem pro určení kompenzace a vícenákladů na 
hospodaření, které vznikají zemědělcům zapoje-
ným do sítě Natura 2000. Režim byl nakonec 
spuštěn v roce 2011, ale jeho využívání bylo do-
posud mimořádně nízké.  
 
Podle zpětné vazby obdržené projektem LIFE 
nejsou místní zemědělci v uvedených deseti 
zvláště chráněných oblastech ochotni do režimu 
vstoupit kvůli nejistotám ohledně způsobilosti je-
jich půdy a nízké sazbě plateb, která dostatečně 
nepřihlíží k alternativním nákladům vyplývajícím 
ze zákazu orby nebo stříhání živých plotů atd. 
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Zjištěné přednosti a slabiny  
 
Faktory úspěchu  
 
Pilotní režim na podporu zemědělské půdy vyso-
ké přírodní hodnoty financovaný prostřednictvím 
projektů Rozvojového programu OSN / LIFE se 
ukázal být u zemědělců velmi oblíbený a pomohl 
ukázat životaschopnost režimů rozvoje venkova 
pro péči o travinné porosty vysoké přírodní hod-
noty v Bulharsku a jejich obnovu. Zkušenosti 
získané z pilotního režimu a nabyté poznatky by 
teoreticky měly významně usnadnit úkol Minis-
terstva zemědělství při přípravě obdobných re-
žimů pro travinné porosty vysoké přírodní hod-
noty na národní úrovni, jak stanoví bulharský 
národní program rozvoje venkova (2007–2013). 
 
Na základě pilotního režimu byly určeny tyto klí-
čové faktory úspěchu: 
 

Používání přesných a aktuálních prostorových 
dat o rozložení a stavu travinných porostů 
v rámci dvou pilotních zvláště chráněných 
oblastí a rovněž o stávajícím využívání půdy 
bylo zásadní pro podporu režimu a jeho na-
směrování k nejvhodnějším oblastem 
s travinnými porosty vysoké přírodní hodno-
ty. 

 
Vytvoření komplexních pokynů k péči 
o travinné porosty na základě nejlepších do-
stupných vědeckých poznatků rovněž po-
mohlo řídit typ opatření péče, která měla být 
zahrnuta do grantového režimu, a vypočítat 
přiměřené sazby plateb podle pravidel pro-
gramu rozvoje venkova. 

 
Došlo k intenzivnímu zapojení veřejnosti 
a probíhal dialog s místními zemědělci. To 
zahrnovalo nejen informační setkání 
a reklamní kampaně, ale také praktickou 
pomoc a individuální podporu pro zemědělce, 
kteří chtěli podat žádost. 

 
Probíhala úzká spolupráce a dialog 
s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem 
životního prostředí s cílem předat osvědčené 
postupy a zkušenosti z řízení režimu a sdílet 
získané poznatky. 

 
Skutečnost, že první národní program rozvoje 
venkova v Bulharsku kladl zvláštní důraz na 
hodnotu travinných porostů vysoké přírodní 
hodnoty a počítal s řadou konkrétních agroenvi-
ronmentálních opatření pro zemědělskou půdu 
vysoké přírodní hodnoty, lze rovněž považovat 
za důležitou přednost, neboť stanoví rámec pro 
zajištění dlouhodobě udržitelné péče 

o významnou část cenných polopřirozených tra-
vinných porostů v Bulharsku. 
 
 
Slabiny 
 
Agroenvironmentální režimy a platby v rámci sí-
tě Natura 2000 představovaly nejvýznamnější 
příležitost pro ochranu travinných porostů vyso-
ké přírodní hodnoty v Bulharsku, ale provádění 
těchto opatření nebylo bezproblémové a často 
docházelo ke zpoždění, což vedlo k tomu, že zá-
jem o režim ze strany zemědělců je stále mimo-
řádně nízký. Paradoxně namísto podpory péče 
o travinné porosty vysoké přírodní hodnoty stá-
vající opatření podle pilíře I a II způsobují jejich 
rozsáhlé ničení. 
 
Mnoho problémů a zpoždění (uvedených výše) 
lze přičíst těmto důvodům: 

Používání nevhodných a nesoudržných stan-
dardů DZES, což vedlo k vyloučení více než 
60 % všech oblastí s travinnými porosty vy-
soké přírodní hodnoty určených v původním 
národním programu rozvoje venkova z roku 
2007. Změna standardu DZES pro opatření 
pilíře II v roce 2010 problém nevyřešila, ne-
boť pilíř I i nadále vyžaduje odstranění všech 
keřů a křovin, aby mohla být oblast považo-
vána za oblast v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu a byla způsobilá 
pro jednotné platby na plochu. 

Nezohlednění nákladů na omezení uložená 
lokalitám v rámci sítě Natura 2000 v sazbách 
plateb pro zemědělskou půdu vysoké přírodní 
hodnoty a v dohodách sítě Natura 2000. 

Absence soudržných, přesných a aktuálních 
informací v databázi LPIS odrážejících sku-
tečnou situaci v zemědělských podnicích 
a přetrvávající rozdíly mezi systémy kontroly 
půdy Ministerstva životního prostředí a vod 
a Ministerstva zemědělství a lesnictví. 

Nedostatečné kapacity pro efektivní, trans-
parentní a včasné řízení režimů v rámci or-
gánů odpovědných za režim. 

Nízká úroveň komunikace a dialogu se ze-
mědělci ohledně režimů. V současné době je 
za poskytování podpory v oblasti agroenvi-
ronmentálních režimů na národní úrovni for-
málně odpovědná pouze Národní poradenská 
služba pro zemědělství. 

Nedostatečná spolupráce Ministerstva země-
dělství a Ministerstva životního prostředí 
v oblasti hospodaření na zemědělské půdě 
vysoké přírodní hodnoty a ohledně sítě Natu-
ra 2000 a nesoudržná pravidla týkající se po-
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žadavků na péči a omezení v rámci sítě Na-
tura 2000. 

 
 

Další kroky a budoucí výzvy 
 
Státní orgány a nevládní organizace v současné 
době zkoumají možnosti zlepšení stávajících re-
žimů a překonání dosavadních potíží. Snaží se 
zejména zajistit, aby se systém LPIS zlepšil tak, 
aby obsahoval přesné a aktuální informace 
o zemědělském využívání atd. Pracovní skupina 
pro osu 2 v rámci Ministerstva zemědělství 
a lesnictví také zvažuje návrh zahrnout do sys-
tému LPIS samostatnou vrstvu GIS pro trvalé 
travinné porosty s využitím údajů z podrobných 
studií v terénu provedených v rámci projektů LI-
FE a Rozvojového programu OSN. 
 

 
Pastva v oblasti Sakar bezprostředně předtím, než by-
lo pole zoráno. Fotografie: Svetoslav Spasov 
 
Nová opatření týkající se vysoké přírodní hodno-
ty byla rovněž zavedena v rámci 6. změny pro-
gramu rozvoje venkova v roce 2010 a tato opat-
ření byla poprvé spuštěna v tomto roce (2012). 
Jeden z režimů, který pomáhala vytvářet Bul-
harská společnost pro ochranu ptactva, má pod-
pořit zemědělce, kteří chtějí přeměnit ornou pů-
du zpět na travinné porosty. Pokud budou plně 
využity všechny možnosti režimu, bude tento re-
žim schopen umožnit přeměnu velkých ploch or-
né půdy zpět na travinné porosty (paradoxně to 
může zahrnovat přeměnu orné půdy, která byla 
zorána teprve nedávno za účelem obdržení jed-
notných plateb na plochu). 
 
Bohužel v prvním roce režimu byla lhůta stano-
vená ministerstvem pro podání žádostí mimo-
řádně krátká (méně než měsíc) a z tohoto důvo-
du bylo obdrženo pouze devět žádostí, do znač-
né míry díky úsilí týmu projektu LIFE. Pokud 
však budou zemědělci dobře informováni a bude 
jim poskytnut dostatečný čas na předložení žá-

dostí, očekává se, že využití režimu v 2. roce 
může být podstatně větší, neboť režim zaujal 
mnoho zemědělců, zejména ve zvláště chráně-
ných oblastech. 
 
Nicméně obecný problém týkající se protichůd-
ných standardů DZES bude i nadále vést 
k degradaci a ničení cenných travinných porostů, 
a to až do doby, než bude tento problém vyře-
šen. Je docela dobře možné, že do té doby na-
dělají nové režimy programu rozvoje venkova / 
společné zemědělské politiky více škody než 
užitku, pokud jde o zemědělskou půdu vysoké 
přírodní hodnoty a cenné travinné porosty 
v rámci sítě Natura 2000. 
 
 

Odkazy a zdroje dalších in-
formací 
 
Projekt LIFE 07 NAT/BG/000068 Conservation of 
Imperial Eagle and Saker Falcon in key Natura 
2000 sites in Bulgaria: www.saveraptors.org  
 
Conservation of Globally Important Biodiversity 
in High Nature Value Semi-Natural Grasslands 
through support for the traditional local econo-
my, Rozvojový program OSN pro Bulharsko, zá-
věrečné hodnocení, květen 2012  
 
Program rozvoje venkova (2007–2013) pro Bul-
harsko a hodnocení programu rozvoje venkova 
pro Bulharsko v polovině období 
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries
/bg/index_en.htm  
 
ZPRÁVA IEEP „Delivering environmental benefits 
through entry-level agri-environment schemes in 
the EU“, prosinec 2011 
http://www.ieep.eu/assets/896/ieep_entry-
level_ae.pdf  
 
 
 
Případovou studii vypracovala: Kerstin Sund-
seth, Ecosystems LTD, Brusel 
 
Poděkování: Svetoslav Spasov (koordinátor Bul-
harské společnosti pro ochranu ptactva a manažer 
projektu LIFE) a Ivaylo Zafirov (monitorování pro-
jektu LIFE) za to, že nám poskytli celkový náhled 
na problematiku spojenou s touto případovou stu-
dií, a za připomínkování návrhu textu. 
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Případová studie 

 
Péče o suché 
travinné porosty 
v Dánsku 
a jejich obnova 
 

 
 
 

Souvislosti 
 
Suché travinné porosty jsou jedním z druhově 
nejbohatších přírodních stanovišť v Dánsku. 
Kdysi tvořily významnou část dánské krajiny. 
Odhaduje se, že na začátku minulého století 
tvořily suché travinné porosty přibližně 3 % 
celkové plochy Dánska.  
Od té doby je velká část obhospodařována, 
zhodnocena nebo přeměněna na lesy. Do roku 
1992 se jejich plocha zmenšila na pouhých 
0,6 % území. 
 
Stejně jako jinde v EU byly tyto oblasti pod 
neustálým tlakem z důvodu chybějících nebo 
nevhodných pastevních režimů, bujného růstu 
křovin a stromů a rovněž roztříštěnosti vedoucí 
k narůstající izolaci. Rozsah problému potvrdilo 
provedené národní hodnocení stavu jednotlivých 
typů suchých travinných stanovišť v Dánsku 
z hlediska jejich ochrany, které dospělo 
k závěru, že stav ochrany je u všech typů 
nepříznivý. 
 
 

 Mols Bjerge, lokalita jedné z největších zbývajících oblastí suchých travinných porostů v Dánsku. Fotografie: K. 
Sundseth 
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Národní strategie pro péči 
o suché travinné porosty 
v rámci sítě Natura 2000 
a jejich obnovu 
 
V reakci na to zahájila Dánská agentura pro 
lesy a přírodu1 národní strategii pro obnovu 
klíčových travinných stanovišť v rámci sítě Na-
tura 2000 a pro zajištění dlouhodobé péče 
o tato stanoviště. V roce 2004 úspěšně žádala 
o 4,2 milionu EUR na projekt LIFE – Příroda. 
 
Projekt byl zaměřen na jedenáct lokalit sítě 
Natura 2000. Společně představují přibližně 
70 % vápnomilných travinných porostů na su-
chých píscích (typ přírodního stanoviště 
6120*), 25 % polopřirozených suchých travin-
ných porostů s důležitými stanovišti vstavačo-
vitých (typ přírodního stanoviště 6210) 
a 20 % druhově bohatých smilkových (Nar-
dus) travinných porostů (typ přírodního stano-
viště 6230*) nacházejících se v Dánsku. Cel-
ková plocha těchto stanovišť, které v Dánsku 
zůstávají, činí přibližně 3 432 ha. 
 
Hlavním cílem tohoto čtyřletého projektu LIFE 
bylo zvětšit plochu suchých travinných porostů 
podle přílohy I ze 715 ha na 983 ha, a tím vý-
znamně přispět ke zlepšení celkového stavu 
jejich ochrany v Dánsku. 

Odstraňování hustých křovin ve starých lokalitách 
travinných porostů. Fotografie: Soren Rasmusse 
 
Opatření zahrnují:  
 

Odstranění hustého nadměrného porostu 
a rozrostlých stromů na přibližně 900 ha 

                                                
1 Od roku 2011 Dánská agentura pro přírodu. 

suchých travinných porostů. Odstraňování 
porostu se významnou měrou zaměřilo na 
růži svraskalou (Rosa rugosa) a janovec, 
neboť v obou případech se jedná 
o houževnaté invazní rostliny, jejichž li-
kvidace vyžaduje opakované úsilí. 

Odstranění stromového porostu a opětovná 
přeměna orné půdy a jiných půd. Oblasti, 
které sousedí se stávajícími oblastmi tra-
vinných porostů nebo se nacházejí v jejich 
blízkosti a které bývaly prioritními stano-
višti, byly pro obnovu přírody vybrány 
přednostně s cílem maximalizovat šance 
na jejich obnovu a šance čelit roztříštěnosti 
stanovišť. 

Obnova přibližně 116 km plotů a instalace 
ohrad, přístřešků a vodních systémů pro 
hospodářská zvířata, aby bylo možné ob-
novit dlouhodobou pastvu. V některých 
větších oblastech, jako je Mols Bjerge, kde 
je většina půdy ve veřejném vlastnictví, 
bylo cílem vytvořit rozsáhlé souvislé oplo-
cení, aby se zvířata mohla volně toulat 
mezi stávajícími oblastmi se suchými tra-
vinnými porosty a nově vyčištěnými ob-
lastmi, a tím zlepšit rozptyl semen. Rozší-
ření oplocení rovněž zlepšuje ekonomickou 
stránku extenzivní pastvy v oblastech 
s polopřirozenými suchými travinnými po-
rosty. 

 
Souběžně Dánská agentura pro lesy a přírodu 
koupila klíčovou oblast pro lesní výsadbu 
(94 ha) v srdci jedné z největších lokalit pro 
travinné porosty v zemi, v Mol Bjerge, aby ji 
přeměnila zpět na travinné porosty. To pak 
pomohlo znovu propojit některé z oblastí, kte-
ré byly v této lokalitě rovněž obnoveny 
v rámci projektu LIFE. 
 
Na začátku projektu byly v úzkém dialogu 
s vlastníky půdy, místními komunitami 
a orgány pro každou lokalitu projektu vytvo-
řeny a přijaty podrobné akční plány. To nejen 
pomohlo rozhodnout, kdo, jak a kde provede 
opatření týkající se obnovy a péče, ale vý-
znamně to také usnadnilo přijetí navrhovaných 
opatření pro půdu ve veřejném i soukromém 
vlastnictví. 
 
S místními zemědělci byly vyjednány smlouvy 
o provádění prací spojených s obnovou před-
pokládaných podle projektu. V případě půdy 
v soukromém vlastnictví, která tvořila přibliž-
ně polovinu celkové plochy travinných poros-
tů, na které se projekt soustředil, byly sepsá-
ny dobrovolné dohody s každým jednotlivým 
zemědělcem. Tyto dohody stanovily podmínky, 
jakož i sazby plateb v závislosti na místních 
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Expected Result Status Proportion C2: Clearing of dense overgrowth. 
(Overgrowth degree IV: >75 % 
cover of scrubs and trees). 

129,2 ha 101,7 ha 79 % 

Description: The most serious threat against grasslands is invasion of trees and 
bushes. The overgrowth will change the microclimate resulting in a partial loss of the 
characteristic vegetation and the associated fauna of the dry grasslands. 
In the proposal this action was planned to be completed at 8 project sites (site 30, 35, 
47, 150, 182, 186, 240 and 241) clearing an area of 129,2 ha. in total. Depending of the 
volume of wood left this action will be supplemented with action C12 – chipping and 
removal of brushwood. 
Status: 
Clearing of dense overgrowth has been completed to a satisfactory level at site 150, 182 
and 240, with intensity a little above the planned. At site 186 an extra effort has been 
made to compensate for the deficiency in activities at other sites. The county of Viborg 
was the primary actor at site 35, where this action was foreseen to be carried out on 
68,9 ha. and completed on just 13,3 ha., and the only one on site 30, which also has a 
deficiency in goal achievement. Due to the situation after decommissioning of the 
counties, it has not possible reach out ha-goals at these sites! 
At site 241 the county of Fyn wasn’t able to get an agreement concerning the clearing of 
dense overgrowth with the landowner before the decommissioning of the counties – so 
at site 241 action C2 hasn’t been initiated at all. 
The ha-goal of this action is not meet. 101,7 ha. of dense overgrowth corresponding to 
79% of the expected result, has been cleared and these areas are now well on the way 
to achieve a favourable conservation condition. 
See annex A fore site-wise maps of this action. 
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souvislostech a úrovni úsilí v oblasti obnovy 
vyžadovaného v každé lokalitě. 
 
Jakmile byly všechny práce spojené s obnovou 
provedeny, byly na nových lokalitách znovu 
zavedeny vhodné pastevní režimy, opět pokud 
možno s využitím dohod o péči s místními 
vlastníky půdy a zemědělci. 
Poskytnutí základní infrastruktury pro znovuza-
vedení pastvy bylo zásadním předpokladem 
k přesvědčení zemědělců, aby tyto dlouhodo-
bější dohody o pastvě uzavřeli. 
 
Do konce projektu byla pastva zavedena na 
téměř 2 000 ha travinných porostů v jedenácti 
lokalitách. Dohody o pastvě byly financovány 
zejména z rozpočtu Dánské agentury pro lesy 
a přírodu určeného na přírodní rezervace, ač-
koli péče o některé lokality probíhala za pomo-
ci dánského agroenvironmentálního režimu 
pro travinné porosty. 
 
Některé travinné porosty byly rovněž obhos-
podařovány přímo Dánskou agenturou pro lesy 
a přírodu s využitím jejich vlastního stáda sko-
tu a jiných hospodářských zvířat. Jelikož mno-
hé ze zbývajících oblastí s travinnými porosty 
se nacházejí ve vzdálených nebo nepřístup-
ných místech, je často nedostatek chovatelů 
hospodářských zvířat, kteří by vykonávali prá-
ce související s pastvou/sečením. 
 
 

Agentura se proto u této příležitosti rozhodla 
investovat do svého vlastního stáda skotu 
a provozovat pastevní režimy na veřejné půdě 
jako neziskové.  
 
Tento způsob se do značné míry uplatňuje 
v lokalitě Mols Bjerge, která je téměř zcela ve 
vlastnictví státu. Agentura zaměstnala svého 
vlastního zemědělce, aby se staral 
o třísethlavé stádo odolného skotu (většinou 
rustikální plemena, např. galloway) a 200 koz. 
To bylo považováno za nákladově nejefektiv-
nější řešení pro zajištění dlouhodobé pastvy na 
travinných porostech s ohledem na obecný 
nedostatek zájmu mezi místními zemědělci 
o tyto umírněné postupy pastvy.  
Znamenalo to také, že budou nepřetržitě 
k dispozici zvířata, aby se pásla na půdě, a to 
i v zimních měsících. 
 
Navazující projekt LIFE  
 
Dánská agentura pro lesy a přírodu, povzbu-
zena úspěchem prvního celonárodního projek-
tu obnovy travinných porostů, spustila v roce 
2009 druhý projekt zaměřený na travinná sta-
noviště podle přílohy I v dalších šesti lokali-
tách (typy přírodních stanovišť 6210, 6230*, 
2130*, 2140*, 4030, 6120*). Projekt, který 
stál 2 162 000 EUR, byl rovněž spolufinanco-
ván z fondu EU pro program LIFE – Příroda. 
 
 
 

 
Travinné porosty, na kterých se pase vlastní stádo skotu Dánské národní agentury pro lesy a přírodu v Mols 
Bjerge. Fotografie: K. Sundseth  

64



 
Péče o zemědělskou půdu v rámci sítě Natura 2000 – Případové studie 
 
 

 

 

65



 
Péče o zemědělskou půdu v rámci sítě Natura 2000 – Případové studie 
 
 

 

Stejně jako v předchozím projektu byly hlavním 
cílem obnova a opětovné zavedení pastvy, aby 
se zvětšila plocha suchých travinných porostů 
v šesti nových lokalitách. Byly použity stejné 
techniky a způsoby péče, které již byly úspěšně 
uplatněny v rámci předchozího projektu LIFE. 
 

Přednosti a slabiny 
 
Přístup zvolený v obou projektech v Dánsku vý-
znamně přispěl k obnově suchých travinných po-
rostů podle přílohy I. Dále jsou uvedeny některé 
z jeho klíčových předností: 
 

Pozornost byla zaměřena především na ob-
novu klíčových lokalit s cílem pomoci zvětšit 
celkovou plochu cenných travinných stano-
višť. To bylo považováno za jediný způsob, 
jak dlouhodobě zajistit příznivý stav 
z hlediska jejich ochrany. Bez rozsáhlé obno-
vy by několik malých plošek travinných po-
rostů, které zůstávají, bylo stále více izolo-
váno a ztratilo by životaschopnost. 
 
Byl zvolen strategický přístup zaměřený na 
více lokalit, který získal významnou počáteč-
ní injekci finančních prostředků (LIFE 
i vnitrostátní rozpočet). To umožnilo obnovit 
významnou plochu travinných porostů 
v relativně krátkém čase. Bez uvedených 
dvou projektů LIFE by bylo pravděpodobně 
možné provést práce týkající se obnovy pou-
ze nesystematicky a v mnohem delším čase 
v závislosti na dostupnosti finančních pro-
středků. 
 
Od samého začátku probíhal úzký dialog 
s příslušnými zúčastněnými stranami, 
zejména zemědělci, aby se pokud možno ak-
tivně zapojili do péče o travinné porosty 
v rámci sítě Natura 2000. Oba projekty LIFE 
byly obecně dobře přijaty, neboť většina pra-
cí spojených s obnovou byla zadána země-
dělcům a místním smluvním partnerům, což 
přineslo cenný příjem a zaměstnanost. Kro-
mě toho zaměstnanci Dánské agentury pro 
lesy a přírodu vynaložili maximální úsilí 
a jednali s každým zemědělcem individuálně, 
aby jim pomohli podat žádost 
o agroenvironmentální finanční prostředky 
nebo prostředky na ochranu přírody s cílem 
pečovat o travinné porosty, kdekoli to bude 
možné. 

 
Obnova a opětovné zavedení pastvy rovněž 
přispěly ke zvýšení estetických hodnot mno-
ha lokalit. Zvláště významného přijetí ze 
strany veřejnosti bylo dosaženo v lokalitě 
Mols Bjerge, která byla nedávno navržena na 

vyhlášení národním parkem. Jedinečný cha-
rakter lokality se významně posílil díky práci 
v oblasti obnovy a zavedení rustikálního sko-
tu do této oblasti. To nejen posílilo místní 
cestovní ruch, ale rovněž zvýšilo hodnotu 
nemovitostí v okolí. 

 
Projekt pomohl zlepšit pochopení způsobu 
péče o suché travinné porosty podle přílohy 
I a jejich obnovy tím nákladově nejefektiv-
nějším způsobem. Tyto osvědčené postupy 
se obecně rozšířily k dalším subjektům: 
např. k řídicím pracovníkům správy státních 
lesů na úrovni obce, vědeckým odborníkům, 
nevládním agenturám a zemědělským orga-
nizacím. 

 
Využití vlastních finančních zdrojů Národní 
agentury pro lesy a přírodu určených na péči 
o travinné porosty a jejich obnovu zajistilo 
nezbytnou flexibilitu umožňující přizpůsobit 
opatření tak, aby nejlépe vyhovovala míst-
ním podmínkám v každé lokalitě, jakož 
i kapacitě a zájmu místních zemědělců. Rov-
něž to umožnilo zavést nákladově efektivní 
pastevní režimy na veřejných pozemcích 
tam, kde je nedostatek chovatelů hospodář-
ských zvířat ochotných provádět danou práci 
a nespolehlivý přísun pasených zvířat. 
V těchto případech mohl veřejný orgán pro 
ochranu přírody udržovat nízké náklady na 
hospodaření pořízením vlastního stáda rusti-
kálních plemen hospodářských zvířat 
a najmutím zemědělce, aby o veřejné po-
zemky pečoval. 

 
 

 
Dialog se zúčastněnými stranami a zvyšování infor-
movanosti byly klíčovými prvky projektu. Fotografie: 
Soren Rasmusse  
 
 
Slabiny  
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E4: Guided visits and events 
Description: At least 1 guided visit each year at the 11 sites. The guided visits shall 
provide the visitors with knowledge and understanding of the restoration project, the 
values of the Natura2000 site and increase the public awareness on nature 
management in general. 
Status: 
66 guided tours and events have been completed at 10 sites. The guided tours have 
been aimed at locale landowners, the general public and groups of people with special 
interest in restoration projects. The table below summarizes the no. of event and 
participants distributed to the different years in the project period. 

Year No. Event Participants 
2004 1 25 
2005 12 460 
2006 26 588 
2007 10 285 
2008 17 1110 
Total 66 2468  

 

 

 

 
 

 
 

66



 
Péče o zemědělskou půdu v rámci sítě Natura 2000 – Případové studie 
 
 

 

Tento přístup se však také vyznačuje řadou sla-
bin: 

Je silně závislý na dostupnosti finančních 
prostředků na ochranu přírody a jiných ex-
terních zdrojů financování (např. LIFE) 

a představuje velkou administrativní zátěž 
pro orgány na ochranu přírody, aby se zajis-
tilo, že o travinné lokality se dlouhodobě 
řádně pečuje a jsou pokud možno obnovová-
ny nové lokality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V několika lokalitách se místní zemědělci zaměřují na intenzivní zemědělské činnosti a nemají zájem 
o umírněné postupy pastvy na suchých travinných porostech. Fotografie: K. Sundseth 

 

Aktuální agroenvironmentální režim „pro 
ochranu pastvin a přírodních oblastí pas-
tvou nebo sečením“ na základě národního 
programu rozvoje venkova zatím není 
u zemědělců oblíbený. Mnozí jej považují za 
administrativně zdlouhavý a neflexibilní 
v porovnání s potenciálním ekonomickým 
přínosem, který by mohl režim nabídnout. 
Režim má pomoci s ochranou přibližně 
98 000 ha zemědělských a přírodních oblas-
tí vysoké přírodní hodnoty. Přednost mají 
oblasti určené v rámci sítě Natura 2000 
a rovněž další oblasti zapsané environmen-
tálními orgány, například zvláště cenné 
a nepřístupné travinné porosty. Pokud však 
jde o zajištění dlouhodobé pastvy na cen-
ných travinných porostech v lokalitách sítě 
Natura 2000, režim měl doposud pouze 
omezenou hodnotu. 

Jednotné platby na plochu činí 2 000 
DKK/ha, zatímco platba za přechod na ex-
tenzivní pastvu činí pouze 1 400 DKK/ha, 

takže pro změnu není žádná motivace; 
zejména se má za to, že částka 1 400 DKK 
nepokrývá veškeré náklady na celoroční ří-
zení chovu skotu (např. přikrmování, které 
je v zimě nezbytné). 

Vzhledem k tomu, že Dánsko je stále silně 
orientováno na intenzivní hospodaření, 
dlouhodobá pastva na cenných travinných 
porostech v rámci sítě Natura 2000 bude 
v dohledné budoucnosti pravděpodobně 
i nadále silně závislá na státních prostřed-
cích na ochranu přírody. Takovéto pastevní 
činnosti nejsou v současné době ekonomic-
ky životaschopné a bez státní podpory 
pravděpodobně nebudou pokračovat. 
Nicméně zvyšující se zájem o „maso z luk“ 
a hospodaření s ohledem na ochranu příro-
dy jako vedlejší podnikání může 
v dlouhodobějším horizontu hrát ve pro-
spěch péče o travinné porosty. 
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Výhled do budoucna 
 
Dlouhodobé perspektivy pro cenné travinné po-
rosty podle přílohy I v rámci sítě Natura 2000 
vypadají poněkud nadějněji než před deseti le-
ty. Díky společnému úsilí byly významné oblas-
ti obnoveny v relativně krátkém čase a jsou 
nyní extenzivně obhospodařovány prostřednic-
tvím různých pastevních režimů. 
 
Nyní je rovněž zaveden jasný legislativní rámec 
na podporu péče o lokality sítě Natura 2000. 
Pro všechny lokality byla vydána jednotlivá 
rozhodnutí o ochraně přírody, na která navazu-
je vytváření právně závazných plánů péče pro 
každou lokalitu, jež se vyjednávají v úzké spo-
lupráci s místními vlastníky půdy, zemědělci 
a dalšími zúčastněnými stranami. 
 
Tyto plány péče nabízejí zúčastněným stranám 
jasný přehled cílů ochrany přírody a typ opat-
ření péče, která jsou v jednotlivých lokalitách 
nezbytná. Vytvářejí rovněž lepší mechanismus 
pro zajištění státních finančních prostředků pro 
pokračování obnovy oblastí s travinnými poros-
ty v rámci sítě Natura 2000 a pastvy v těchto 
oblastech. 
 
Nyní se také nabízejí mnohem lepší příležitosti 
pro využívání opatření programu rozvoje ven-
kova na podporu pastvy a obnovy travinných 
porostů. V roce 2012 byly provedeny tyto změ-
ny: 

• Několik změn bylo provedeno 
v agroenvironmentálním režimu pro 
zachování pastvy a přírody v rámci lokalit 
sítě Natura 2000 (pětileté smlouvy). 
Zahrnují navýšení sazeb plateb tak, aby 
lépe odrážely ušlý příjem a vícenáklady na 
pastvu. Současné sazby činí 2 000 DKK/ha 
pro půdy obhospodařované sečením, 1 000 
DKK/ha pro půdy, na kterých se pěstuje 
píce, a 3 350 DKK/ha pro plochy určené 
jako zvláště cenné a nepřístupné pastviny 
a přírodní oblasti. Existuje také příplatek 
ve výši 600 DKK/ha pro lokality nacházející 
se v oblastech určených pro zvláštní 
činnosti, které neohrožují ptáky. Opatření, 
jejichž provedení je požadováno pro 
obdržení agroenvironmentálních plateb, 
jsou nyní také mírně flexibilnější, což by 
mělo režim učinit pro zemědělce 
přitažlivějším a přístupnějším. 

• Do programu rozvoje venkova byla zave-
dena dvě nová opatření zaměřená na loka-
lity sítě Natura 2000: 

opatření, která mají pomoci odstranit 
přerostlé travinné porosty a půdu při-
pravit pro pastvu (např. oprava plotů, 

instalace vodních systémů, ohrad 
atd.), 

opatření na obnovu přírodních hydro-
logických podmínek. 

 
Velmi se podobají opatřením, která byla dříve 
financována prostřednictvím projektů LIFE 
a z vnitrostátních finančních prostředků pro ří-
zení ochrany přírody, ale která jsou nyní sou-
částí programu rozvoje venkova. 
 
Režim určuje přibližně 34 000 ha travinných 
porostů a jiných cenných přírodních stanovišť, 
která vyžadují pročištění, aby se zlepšil stav 
z hlediska jejich ochrany, a dalších 11 000 ha 
zemědělské půdy, která vyžaduje obnovu pří-
rodních hydrologických podmínek. Program 
rozvoje venkova nabízí 100% pokrytí nákladů 
na provádění těchto opatření (za předpokladu 
dodržení určitých podmínek). Oblasti 
s obnovenou přírodní hydrologií mají také ná-
rok na roční kompenzaci po dobu dvaceti let, 
která je rovněž hrazena z programu rozvoje 
venkova. 

 
 
 

Odkazy a zdroje dalších in-
formací 
 
LIFE04NAT/LIFE04NAT/DK/000020 Formuláře 
žádosti, závěrečná technická zpráva a zpráva 
pro laickou veřejnost: 

      1

Naturpleje i Natura 2000
Tilskudsmuligheder 2012
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http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse
/Naturprojekter/Projekter/Djursland/Overdrev/
English/English_Summary.htm  
 
Natura 2000 plan 2010–2015 Mols Bjerge med 
kystvande – Natura 2000-omrade nr 227. Mil-
joministeriet, Naturstyrelsen.  
 
Dánský program rozvoje venkova (2007–
2013), Ministerstvo zemědělství, potravinářství 
a rybolovu.  
 
LIFE and Europe’s grasslands, restoring 
a forgotten habitat, Evropská komise, 2008, 
http://ec.europa.eu/environment/life/publicatio
ns/lifepublications/lifefocus/documents/grassla
nd.pdf 
 
Naturpleje I Natura 2000: Tilskudsmuligheder 
2012, Ministeriet for Fodevarer Landbrug og 
Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen. 
 
 
 
Případovou studii vypracovala: Kerstin Sund-
seth, Ecosystems LTD. Brusel 
 
Poděkování: Naše poděkování si zaslouží Soren 
Rasmussen a Peder Kirk Iversen (Dánská agen-
tura pro lesy a přírodu) za to, že nám poskytli 
celkový náhled na problematiku spojenou 
s touto případovou studí. 
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Případová studie 

 
Ochrana krajiny 
ve Schwarzwal-
du, Německo 
 
Usnadnění spolupráce se ze-
mědělci, ochránci přírody 
a místními orgány  

 

Souvislosti 
 
Schwarzwald (Černý les) se nachází na jihozá-
padě Německa ve spolkové zemi Bádensko-
Württembersko. Kdysi byl region Schwarzwaldu 
pokryt hustými lesy. Obhospodařování půdy 
však krajinu přetvořilo. Tradiční využívání půdy 
(přizpůsobené prudkým svahům a hlubokým 
údolím Schwarzwaldu) vytvořilo a zachovalo 
bohatou mozaikovou strukturu lesů, travinných 
porostů a obhospodařovaných polí, které dnes 
krajinu Schwarzwaldu charakterizují. 
 
Mnoho druhů se přizpůsobilo bohaté mozaikové 
krajině a je závislých na pokračujícím tradičním 
využíváním půdy. Cílem Sdružení pro péči 
o krajinu středního Schwarzwaldu je obnovit 
a zachovat kulturní krajiny včetně přírodních 
stanovišť a druhů v rámci sítě Natura 2000 
spoluprací s obcemi / místními orgány, země-
dělskými organizacemi a ochránci přírody za 
účelem posílení místních komunit, ochrany bio-
logické rozmanitosti a zlepšení udržitelné obži-
vy. Sdružení organizuje péči o pastvu s cílem 
udržet travinné porosty otevřené, podporuje 
regionální produkty a nabízí vzdělávací školení 
pro zvýšení informovanosti pro velmi specific-
kou část krajiny Schwarzwaldu. 
 
 

 
Kulturní krajina Schwarzwaldu. Hans Page 
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Síť Natura 2000, hlavní sta-
noviště a druhy a problema-
tika zemědělství 
 
V pracovní oblasti Sdružení pro péči o krajinu 
středního Schwarzwaldu jsou čtyři lokality sítě 
Natura 2000 (7817-341 Eschachtal, 7616-341 
Kleinkinzig- und Rötenbachtal, 7715-341 Mitt-
lerer Schwarzwald bei Hornberg un Schram-
berg, 7716-341 Schiltach und Kaltbrunner Tal). 
Těmto lokalitám dominují druhově bohaté tra-
vinné porosty, které byly vytvořeny pastvou 
a sečením během posledních století. Byly utvá-
řeny tradičním extenzivním zemědělským vyu-
žíváním a specifickými zeměpisnými podmín-
kami Schwarzwaldu. Obecným problémem 
v této kulturní krajině je dnes opouštění vol-
ných prostranství. Mnoho travinných porostů 
leží v posledních letech ladem, neboť tradiční 
(a většinou udržitelné) využívání půdy je příliš 
nákladné a komplikované. Ačkoli technický vý-
voj nabízí nové možnosti, kácení, sekání 
a sklizeň na mnoha svazích Schwarzwaldu musí 
být stále prováděny ručně. Pěstování polních 
plodin se zaměřuje pouze na nákladově efek-
tivní pole v nížinách, což způsobuje neudržitel-
nou intenzifikaci těchto polí a vede k opouštění 
extenzivních travinných porostů a pastvin na 
svazích. 
 
Stále relativně odlišná krajina je také důvo-
dem, proč do Schwarzwaldu každoročně přijíždí 
mnoho turistů. Cestovní ruch je důležitým pří-
jmem pro místní obyvatelstvo i zemědělce. 
Spolu s cílem ochrany přírody je mocnou hyb-
nou silou pro zachování místní kulturní krajiny. 
 
Proto se sdružení zaměřuje nejen na lokality 
sítě Natura 2000, ale rovněž na všechna okolní 
cenná stanoviště. Poskytují péči na úrovni kra-
jiny, aby dosáhli několika cílů a oslovili co nej-
více skupin zúčastněných stran. 
 
 

Opatření provedená k řešení 
potřeb v oblasti ochrany pří-
rody, střetů atd. 
 
Největší výzvou je momentálně zastavení 
úpadku tradičního využívání půdy uplatňova-
ného malými zemědělskými podniky. Výsledné 
změny, ztráta biologické rozmanitosti, kulturní 
krajina a změny v lokalitách sítě Natura 2000 
mají velký dopad na lidi i přírodu. 
Sdružení pro péči o krajinu středního 
Schwarzwaldu proto spolupracuje s obecními 
orgány, ochránci přírody a zemědělci s cílem 

najít způsob udržitelného rozvoje založený na 
spolupráci. Jako nezisková organizace sdružení 
přispívá k jednáním mezi skupinami zúčastně-
ných stran a tato jednání organizuje. Společně 
nacházejí řešení pro udržitelný systém využí-
vání půdy a opatření, která lze provést, s cílem 
chránit krajinu včetně přírodních stanovišť 
a druhů v rámci sítě Natura 2000. Ochrana pří-
rody a regionální rozvoj, které jsou založené na 
spolupráci, se v průběhu let ukázaly být úspěš-
nými a vybudovaly efektivní a důvěryhodnou 
síť mezi zúčastněnými stranami v regionu. 
 

 
Pastva ve Schwarzwaldu. Christoph Ziechau 
 
Práce sdružení sestává z různých projektů. 
Obecně je lze rozdělit do čtyř hlavních úkolů. 
Sdružení má i další povinnosti, ale níže uvede-
né body byly zvoleny, aby poskytly celkový ob-
raz.  
 

a) Opatření týkající se péče o krajinu  

Jak je popsáno výše, tradiční využívání pů-
dy je zásadní pro existenci volných pro-
stranství a biologickou rozmanitost 
Schwarzwaldu. Důležitá stanoviště v rámci 
sítě Natura 2000 jsou ohrožena opouštěním 
půdy, neboť křoviny se budou šířit velmi 
rychle, a  po krátké době začnou růst do-
konce i malé stromy.  
 
Pokud jde o již opuštěná pole, sdružení 
jedná s obcí a vlastníky půdy, zda existuje 
nákladově efektivní a z hlediska životního 
prostředí přiměřený způsob provádění opat-
ření péče o krajinu zaměřených na vyčištění 
pole a obnovu travinných porostů. Pokud 
ano, sdružení naplánuje, vypočítá a podá 
žádost o granty k jejich provedení. Pokud 
získají souhlas, pověří místního zemědělce, 
aby provedl vybraná opatření přímo na mís-
tě. Zemědělci tak dokonce mohou vydělat 
peníze tím, že pomáhají s ochranou krajiny, 
což často zlepší jejich přístup k ochraně pří-
rody. Tato opatření jsou často finančně 
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podporována německou spolkovou vládou 
nebo Evropskou unií. Ve spolkové zemi Bá-
densko-Württembersko může sdružení žá-
dat o granty v rámci „Landschaftsp-
flegerichtlinie“ (Program péče o krajinu) na 
základě článku 57 nařízení EU o financování 
zemědělství. Opatření týkající se péče 
o krajinu v podobě vyčištění malé plochy 
má smysl pouze v případě, pokud bude pů-
da i poté využívána. Budoucí způsob využití 
a zemědělec, který tento krok provede, te-
dy musí být stanoveny ještě před provede-
ním opatření. 
 
b) Péče o pastviny 

V případě půdy, u které již došlo k obnově 
nebo u které hrozí, že zůstane ležet ladem, 
se sdružení dohodne se zemědělci, aby za-
jistilo využívání půdy. Správným využívá-
ním uvedených lokalit se rozumí péče 
o pastviny kvůli jejich druhově bohaté píci 
a schopnosti pasoucích se hospodářských 
zvířat zachovávat důležitá přírodní stano-
viště, jako jsou lokality sítě Natura 2000. 
Sdružení působí jako určitý zprostředkova-
tel. Buď najde zemědělce, který je schopen 
využívat tato pole jako další pastviny, nebo 
podporuje zemědělce při zakládání jejich 
vlastních stád krav, ovcí nebo koz. Síť sdru-
žení je pro komunikaci a celkový úspěch 
zásadní. Zemědělci a další zúčastněné stra-
ny musí mít ke sdružení důvěru, aby 
o problémech a možnostech mluvili přímo 
a jasně. Správnou volbou systému péče 
může sdružení nejen podporovat ochranu 
krajiny, ale také přispívat na ušlý příjem 
zemědělců a životaschopnost jejich země-
dělských podniků. 
 
c) Regionální produkty a přidaná hodnota 

v regionu 

Trvalé využívání půdy je zásadní pro kraji-
nu a její různá přírodní stanoviště ve 
Schwarzwaldu. V důsledku technické revo-
luce a intenzifikace využívání půdy se hos-
podaření na prudkých svazích stalo neefek-
tivním. Pokud je výnos z intenzifikovaných 
polí v nížinách vyšší než extenzivní 
a komplikované hospodaření na svazích, 
proč by zemědělec měl tato pole využívat? 
Sdružení hledá alternativní způsoby využí-
vání půdy, aby hospodaření na svazích stá-
lo za vynaložené úsilí. Například obnova 
sadů ukazuje vztah mezi využíváním půdy, 
biologickou rozmanitostí a přidanou hodno-
tou pro region. Jedním z příkladů je marke-
ting místních kvalitních produktů (tj. 
jablečné šťávy) v regionu, který podporuje 
práci jeho vlastníků. Místní iniciativa zamě-

řená na přírodní šťávy již vytvořila regio-
nální označení. Rovněž podporuje vysokou 
kvalitu a udržitelnost. Místní lidé, kteří se 
starají o své sady, nyní mohou tímto tra-
dičním systémem využívání zemědělské 
půdy vydělat peníze. Druhově bohaté sady 
jsou zachovány a využívány díky regionál-
nímu marketingu. Lidé sekají trávu pod 
stromy, prostříhávají stromy a sklízejí ovo-
ce, aby dosáhli dalšího příjmu, díky němuž 
to celé má svůj smysl. Tento místní produkt 
kupují nejen turisté, ale také lidé v regionu 
a vytvářejí řetězec přidané hodnoty 
v regionu středního Schwarzwaldu. Ve ve-
řejných výrobních závodech se mohou 
místní lidé a turisté dozvědět o produktu 
a jeho dopadu na krajinu. Sdružení podpo-
ruje výměnu kontaktů a zkušeností v rámci 
sítě a napomáhá podpoře marketingu na 
jedné straně, přičemž na druhé straně na-
bízí poradenství k udržitelnému využívání 
půdy, které je přizpůsobeno lokalitě 
Schwarzwald. 
 

 
Sýr prodávaný místním zemědělcem. Christoph Zie-
chaus 
 

d) Zvyšování informovanosti 

Je velmi důležité zvyšovat informovanost li-
dí a zabývat se vztahem mezi regionální 
krajinou, využíváním půdy a ochranou pří-
rody. Je velmi důležité, aby místní lidé měli 
představu a vnímali, v jaké krajině žijí 
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a jaké jsou zájmy ochrany přírody. Sdruže-
ní proto pořádá veřejné akce, aby vysvětlilo 
souvislost mezi pastvinami, lesy, travinný-
mi porosty, biologickou rozmanitostí, sítí 
Natura 2000, ekosystémovými službami 
a výslednou kvalitou života v regionu. 
 
Školní děti jsou velmi důležitými skupinami, 
které je třeba odborně vzdělávat, neboť 
zvyšování povědomí o jejich domovské kra-
jině má zásadní význam. Sdružení organi-
zuje školní projekty přímo v lokalitách 
s cílem děti odborně vzdělávat. Vytvořili 
různé moduly pro žáky, které jsou konkrét-
ně přizpůsobené jejich věku. Cílem je při-
blížit děti přírodě se všemi přírodními sou-
vislostmi, závislostmi a změnami, vzbudit 
zájem a předávat znalosti formou hry. 
 
 

 
Školní děti zkoumají místní sady. 
Susanne Kopf 

 
 
Společně s marketingovou organizací „echt 
Schwarzwald“ a organizací zemědělců po-
řádá sdružení místní akce, například trhy, 
jejichž prostřednictvím představuje místní 
produkty a prezentuje práci, kterou země-
dělci vykonávají pro zachování (polopřírod-
ních) přírodních stanovišť. Technické poky-
ny a diskuze na témata týkající se ochrany 
krajiny a regionálního rozvoje jsou rovněž 
nabízeny jako veřejná fóra. 
 
Vždy je důležité informovat místní politiky 
a politické činitele o změnách v krajině. 
Sdružení nabízí jednodenní výlety, jejichž 
cílem je vysvětlit konkrétní projekty nebo 
diskutovat o probíhajících záležitostech. 
Spojují všechny zúčastněné strany, aby si 
udělaly představu a získaly přehled o svých 
závazcích a výzvách. 

 
 

Hlavní výsledky a ponaučení 
ze zkušeností 
 
Hlavním úkolem Sdružení pro péči o krajinu 
středního Schwarzwaldu je řídit procesy 
a spojovat zúčastněné strany, zjistit, jaké mají 
obavy a problémy, a hledat společná řešení. 
Cílem je nalézt způsob spolupráce pro podporu 
regionálního udržitelného rozvoje v krajině, 
aniž by ztratila svůj význam pro lidi, potraviny 
a přírodu. 
 
Tato případová studie ukazuje škálu typických 
úkolů, které sdružení pro péči o krajinu prová-
dějí v celém Německu. Většina spolkových ze-
mí v Německu má svá vlastní specifika a je 
zjevné a zásadní, že sdružení pro péči o krajinu 
jsou tomu přizpůsobena. Pokud jde o péči 
o krajinu a její udržitelný rozvoj, jsou tedy 
schopna spolupracovat s ochránci přírody, ze-
mědělci a místními orgány v regionu.  
Je nezbytné mít pochopení pro všechny zú-
častněné strany a trpělivě vysvětlovat politiky 
a programy, protože je často velmi obtížné je 
na první pohled pochopit. Je důležité jednoduše 
popsat cíle a jak jich lze dosáhnout. 
 
Dalším důležitým faktorem je přiblížení předpi-
sů lidem. Pokud lidé pocítí, jak je tento vývoj 
ovlivňuje a co mohou udělat, jsou opatřením 
v oblasti ochrany přírody otevřenější. Je tedy 
nezbytné mít dlouhodobě stejnou kontaktní 
osobu. To vytváří důvěryhodnou síť, v níž se 
žádná ze zúčastněných stran nebojí mluvit 
o problémech a nápadech. 
 
Profesní dohled a řízení ze strany zprostředko-
vatele pro péči o krajinu jsou pro úspěch rov-
něž klíčové. Jenom v případě, že budou opat-
ření a finanční operace prováděny profesionál-
ně, všechny zúčastněné strany budou mít dob-
rý pocit a na sdružení pro péči o krajinu se 
znovu obrátí. Tato sdružení nikdy nejednají 
z vlastní iniciativy, pracují a poskytují poraden-
ství pouze na základě poptávky. 
 
V případě sporů je cílem sdružení pro péči 
o krajinu s lidmi mluvit, skutečně pochopit je-
jich problém a trpělivě hledat společné řešení. 
Je tedy výhodou, že všechna sdružení pro péči 
o krajinu jsou nevládními a neziskovými orga-
nizacemi. Jsou nezávislá a díky tomu pro míst-
ní obyvatele důvěryhodná. 
 
 
 

Odkazy a zdroje informací 
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Případová studie 

 
Péče o vlhké 
louky pro ohro-
žené druhy mo-
křadních motýlů 
a jejich obnova 
v Polsku 
 
 
 
 
 
 

 
Lycaena helle na své hostitelské rostlině Polygonum 
bistorta 
© Archív CMOK 
 
 
 
 

Hlavní stanoviště a druhy 
v rámci sítě Natura 2000 
v Polsku 
 
V Polsku se nachází velký podíl travinných po-
rostů Evropy uznaných jako travinné porosty 
v zájmu Společenství, což zahrnuje přibližně 400 
km2 bezkolencových luk (Molinia spp.) (přírodní 
stanoviště 6410), přibližně 31,1 km2 nivních luk 
(přírodní stanoviště 6440), 7 054 km2 nížinných 
sečených luk (přírodní stanoviště 6510), 
1 200 km2 horských sečených luk (přírodní sta-
noviště 6520) a přibližně 12 km2 vápenitých sla-
tin (přírodní stanoviště 7210) (EEA, 2011a). Od 
svého přistoupení k EU v roce 2004 Polsko vy-
hlásilo celkem pětinu plochy své půdy jako loka-
lity sítě Natura 2000 (EEA, 2011b). 
 
Mnohé z těchto travinných porostů jsou polopři-
rozené vlhké louky, které poskytují přírodní sta-
noviště pro vzácné druhy motýlů, včetně Phen-
garis (Maculinea) teleius (modrásek očkovaný), 
Phengaris nausithous (modrásek bahenní), Ly-
caena helle (ohniváček rdesnový), Lycaena dis-
par (ohniváček černočárný), Coenonympha 
oedippus (okáč žlutooký) a Euphydryas aurinia 
(hnědásek chrastavcový). 
 
Všechny tyto druhy jsou závislé na pokračujícím 
extenzivním udržování vlhkých luk, které podpo-
rují druhy jejich hostitelských rostlin, a dva dru-
hy Phengaris mají zvláště specifické požadavky 
na životní cyklus zahrnující druhy mravenců, 
kteří jsou velmi citliví na změnu. Coenonympha 
oedippus se vyskytuje zejména na bazických 
slatiništích (7230), Lycaena helle na vlhkých 
pcháčových loukách, zatímco ostatní čtyři druhy 
jsou závislé především na bezkolencových lou-
kách (Molinia spp.) (6410). Mezi druhy ptáků 
zvláštního evropského zájmu na vlhkých loukách 
patří jeřáb (Grus grus), čáp bílý (Ciconia cico-
nia), moták pochop (Circus aeruginosus) 
a chřástal polní (Crex crex). 
 
Tato stanoviště byla vytvořena tradiční exten-
zivní péčí s pozdním sečením na seno a nízkou 
intenzitou pastvy po senoseči, které uskutečňují 
malé smíšené zemědělské podniky v Polsku. 
 
 

Zemědělská změna a hrozby 
pro péči o biologicky rozmani-
té vlhké travinné porosty 
 
Ekonomické změny v hospodářství a zemědělství 
venkovských oblastí Polska od konce sovětské 
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éry a přistoupení Polska k EU vedlo k obrovským 
změnám v hospodaření, což vyústilo jak 
v upouštění od zemědělství, tak v jeho intenzifi-
kaci v různých oblastech. 
Na vlhkých travinných porostech vedla intenzifi-
kace k těmto jevům: 

• odvodňování vlhkých travinných porostů 
a rozkladu rašelinových půd, 

• homogenizaci krajiny, například vykácení 
středových křovin, které poskytovaly úto-
čiště před větrem a byly zdrojem nekta-
ru, 

• eutrofizaci v důsledku zvýšeného použí-
vání agrochemických přípravků a hnojiv, 

• brzkému a opakovanému sečení, které 
ničí vajíčka, larvy a hostitelské rostliny 
motýlů, 

• pokusům obdělávat louky jako ornou pů-
du. 

 
Upouštění od extenzivní péče o vlhké louky ved-
lo k těmto jevům: 

• zarůstání křovisky, zejména vrbami 
a břízami, a 

• změnám v dominanci rostlinných druhů 
ve prospěch vysokých, hustých vytrva-
lých druhů trávy a ostřice. 

 
V důsledku těchto změn vymizely hostitelské 
rostliny a druhy hostitelských mravenců těchto 
motýlů. Obhospodařování a odvodňování násle-
dované rozkladem rašeliny vede k významnému 
ochuzování rozmanitosti vegetace.  
 
Dopady opouštění jsou často pomalejší, ale ně-
které louky jsou opuštěny více než desetiletí 
a jsou silně zarostlé. Z tohoto důvodu se popula-
ce těchto motýlů v zájmu Společenství rychle 
snížily (van Swaay a kol., 2010). 
 
Nedostatek podpory pro osvědčené postupy 
hospodaření a nedostatek informací 
a komunikace mezi zúčastněnými stranami 
v rámci lokalit sítě Natura 2000 (např. Grodzin-
ska-Jurczak a Cent, 2011) znamenají, že opat-
ření doposud přijatá pro ochranu motýlů byla 
nedostačující nebo nevhodná. 
 

 
Monitorování motýlů a hostitelských mravenců © Ar-
chív CMOK 

 
Cíle a opatření projektu zamě-
řeného na mokřadní motýly 
 
Projekt LIFE „Mokřadní motýli“ (LIFE06 
NAT/PL/000100) trval tři a půl roku, a to 
v období let 2006 až 20101. Cílem projektu bylo 
zlepšit kvalitu přírodních stanovišť šesti cílových 
druhů motýlů a zajistit nejlepší možný stav sta-
novišť. Cílem projektu bylo rovněž vytvořit 
vhodné agroenvironmentální režimy, které by 
financovaly dlouhodobou péči o stanoviště. 
Hlavní opatření zahrnovala obnovu přírodních 
stanovišť a obnovení dobrého hydrologického 
stavu a řádné péče sečením. Projekt také zahr-
noval informovanost veřejnosti, vzdělávání 
a činnosti odborné přípravy. 
 
Oblasti projektu 
 
Projekt LIFE zahrnoval čtyři oblasti sítě Natura 
2000 (Gatkowski 2010, EEA, 2011b): 

• Lokalita významná pro Společenství 
a zvláště chráněná oblast Puszcza Kam-
pinoska (PLC140001) o celkové rozloze 
380 km2 zahrnuje přírodní stanoviště 
o rozloze 38 km2 sestávající z dun 
a mokřin, které do značné míry kopíruje 
hranice Národního parku Kampinos. Pří-
rodní stanoviště zahrnují bazická slatiniš-
tě (7230), nížinné sečené louky (6510), 
bezkolencové louky (Molinia spp.) 
(6410), jakož i travinné porosty na su-
chých píscích (6120), lesy, bažiny 
a močály. Druhy zvláštního evropského 

                                                
1Viz internetové stránky 
(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project
s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3
219) 
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zájmu zahrnují motýly Phengaris teleius, 
Lycaena dispar a Euphydryas aurinia 
a mnoho druhů ptáků. 

• Lokalita významná pro Společenství Osto-
ja Bagno Całowanie (PLH140001) 
o rozloze 42 km2 má navzdory odvodňo-
vání slatin stále významné plochy vlhkých 
sečených luk (6510) a bezkolencových 
luk (Molinia spp.) (6410). Vyskytují se 
zde populace Lycaena dispar, Lycaena 
helle a Phengaris teleius. Většina půdy je 
v soukromém vlastnictví a její část se na-
chází v krajinném parku. 

• Lokalita významná pro Společenství Tor-
fowiska Chełmskie (PLH60023), oblast 
o rozloze více než 21 km2, zahrnuje tři 
slatiny (Brzeźno, Bagno Serebryskie 
a Roskosz), které tvoří bezkolencové lou-
ky (Molinia spp.) (6410), vápenité slatiny 
(7210) a bazická slatiniště (7230). Plošky 
teplomilných travinných porostů na vá-
pencích (6210) mezi plochami slatin při-
spívají k početnosti a rozmanitosti druhů. 
Vyskytuje se zde jedna z nejcennějších 
populací Euphydryas aurinia v Polsku, ja-
kož i Phengaris teleius, Phengaris nausit-
hous, Lycaena helle a Lycaena dispar. 
Oblast je chráněná částečně jako národní 
přírodní rezervace a částečně jako krajin-
ný park. 

• Lokalita významná pro Společenství Tor-
fowisko Sobowice (PLH060024) o rozloze 
1,7 km2 zahrnuje také bezkolencové louky 
(Molinia spp.) (6410) a bazická slatiniště 
(7230) sousedící s lučními stanovišti 
(6510) s teplomilnými travinnými porosty 
na vápencích (6210). Tato oblast je zvláště 
cenná pro svou populaci Coenonympha 
oedippus a rovněž Phengaris teleius, Phen-
garis nausithous, Lycaena helle, Lycaena 
dispar a Euphydryas aurinia. Část oblasti je 
chráněna jako národní přírodní rezervace. 

 

 
Vlhké louky s Polygonum bistorta, hostitelskou rostli-
nou pro Lycaena helle, v Bagno Całowanie © Archív 
CMOK 
 
 

Hlavní výsledky a ponaučení 
ze zkušeností 
 
Opatření provedená v rámci projektu 
a úspěchy projektu  
 
Partneři projektu a smluvní partneři získali cen-
né zkušenosti a dovednosti v oblasti rozsáhlé 
obnovy přírodního stanoviště (např. Klimkowska 
a kol., 2010a; Klimkowska a kol., 2010b) 
a získali zařízení a zkušenosti s technikami. 

• Křoviny a/nebo výmladky byly odstraně-
ny na 383 ha. Biomasa, zejména větve 
a kmeny stromů, byla na místě podrcena 
na štěpku a odvezena, aby mohla být 
spálena v místních systémech vytápění, 
nebo byla spálena na místě, pokud to by-
lo možné (v závislosti na environmentál-
ním povolení). Výmladky byly odstraněny 
za pomoci mechanických nebo ručních 
sekaček. Větší podnože byly pomlety – 
uříznuty v úrovni země a rozkouskovány, 
aby se zamezilo výmladné činnosti 
a předešlo poškození žacích zařízení. 

• První sečení bylo provedeno na 249 ha 
dlouhodobě opuštěných luk. Obnova se-
čení na loukách, které byly po mnoho let 
opuštěny, je obtížná a pracná z důvodu 
shluků vegetace, mladých keřů 
a nerovného povrchu, který je často vý-
sledkem působení divokých prasat. Před 
nebo po prvním sečení musel být povrch 
často vyrovnán obrácenými bránami (tak, 
aby nerozbily povrch). 

• Správné hydrologické podmínky na lou-
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kách byly obnoveny na 150 ha. Bylo vy-
robeno nebo opraveno zařízení pro pře-
hrazení vody. 

• Intenzivnější opatření obnovy byla prove-
dena na 82 ha, které byly zničeny odvod-
ňováním a hnojením. Hluboká orba byla 
provedena v Bagno Serebryskie. Hluboká 
orba sníží úrodnost půdy, neboť povrcho-
vá vrstva půdy obohacená o živiny se za-
hrabe pod méně úrodné půdní podloží 
a zničí mělkou vrstvu semen, která jsou 
zahrabána příliš hluboko v půdním profilu 
a nemohou začít klíčit. To zlepšuje šance 
na obnovu požadované vegetace. Na sla-
tině Całowanie bylo odstraněno 30–40 cm 
povrchové půdy za pomoci mechanických 
rypadel. V místech, kde byla rašelinová 
půda odvodňována řadu let, se povrchová 
vrstva půdy rozložila z rašeliny na rašeli-
novou zeminu nebo mineralizovanou ra-
šelinu (moorsh). Tato suchá a zničená ra-
šelina ztratila svou charakteristickou 
schopnost pohlcovat a zadržovat vodu, 
což znamená, že prosté zvýšení hladiny 
vody by přírodní stanoviště neobnovilo. 
Jelikož přírodní kolonizace obnovených 
luk rostlinami je velmi pomalá, tyto ob-
novené oblasti byly osety osivem obsahu-
jícím seno, které bylo získáno z míst, 
v nichž je skladba vegetačních druhů 
vhodná pro vývoj populací motýlů. 

• Jiné oblasti s obnovenými loukami byly 
osety místně získaným osivem na pomoc 
kolonizaci druhy rostlin, které jsou potra-
vou pro cílové motýly. Semena byla se-
brána z luk, které jsou v současné době 
nejlepšími stanovišti pro motýly zahrnuté 
do tohoto projektu. 

Zahájení opatření péče o přírodní stano-
viště 
 
Pravidelné sečení bylo zavedeno na celkové plo-
še 428 ha v oblastech sítě Natura 2000 a seno 
dnes odebírají a používají místní zemědělci. 
V lokalitách zahrnutých do projektu byl zřízen 
systém příjmu a využívání biomasy. Alespoň 
15 % louky je každoročně ponecháno neposeče-
ných a na bezkolencových loukách (Molinia spp.) 
se každoročně seče pouze 50 % plochy (viz také 
níže uvedený komentář k monitorování). Každý 
rok se ponechává neposečená jiná část, ale ne-
jefektivnější je ponechávat plochy louky 
s největšími populacemi hostitelských rostlin. 
V žádné z lokalit neprobíhá pastva. 
 

 
Vlhká louka a sečená bezkolencová louka v Bagno 
Całowanie © Archív CMOK 
 
Zavedení agroenvironmentálních režimů 
 
Více než 300 ha je nyní zemědělci obhospodařo-
váno v rámci agroenvironmentálních režimů, 
které jsou vhodné pro požadavky cílových druhů 
motýlů (podrobnosti viz rámeček). Agroenvi-
ronmentální smlouvy se soukromými zemědělci 
jsou pro pokračování péče o slatinu Bagno 
Całowanie zvláště důležité, neboť většina půdy 
je v soukromém vlastnictví. V rámci projektu by-
lo proškoleno 90 agroenvironmentálních poradců 
a byla uspořádána agroenvironmentální školení 
pro 50 zemědělců. Výsledkem bylo uzavření 30 
agroenvironmentálních smluv. 
 
Monitorování motýlů a dopad zavede-
ných agroenvironmentálních režimů 
 
Monitorování populací motýlů v Torfowiska 
Chełmskie prováděl Institut technologií 
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a biologických věd (dříve IMUZ)2, který byl 
partnerem projektu (program ES LIFE+ 2010). 
To zahrnovalo monitorování dopadu agroenvi-
ronmentálních opatření. Monitorování lokality 
Bagno Całowanie zavedla polská nevládní orga-
nizace Centrum pro ochranu mokřadů (CMok)3, 
která byla partnerem projektu, ve spolupráci 
s Fakultou biologie Varšavské univerzity4. Jeli-
kož nejsou v lokalitě Torfowisko Sobowice plá-
nována žádná další ochranná opatření, monito-
rování poskytne základ pro rozhodnutí o tom, 
zda jsou další aktivní ochranná opatření zapo-
třebí. Národní park Kampinoski již zavedl pro-
gram monitorování motýlů a vegetace ve spolu-
práci s Fakultou biologie Varšavské univerzity. 
 
Je důležité poznamenat, že monitorování dopadu 
péče o bezkolencové louky (Molinia spp.) ukazu-
je, že tato přírodní stanoviště stále degradují, 
populace hostitelských rostlin motýlů se zmen-
šují a počet invazních druhů se zvyšuje. Může 
být proto nezbytné louky v červnu posekat, aby 
se zachoval jejich stav, ačkoli to do určité míry 
poškodí larvy motýlů. Takový byl ve skutečnosti 
historický režim péče o některé bezkolencové 
louky (Molinia spp.), například v Čechách (Po-
schlod a kol., 2009). 
 
Zapojení a informovanost místní komu-
nity a přijetí sítě Natura 2000 
 
V rámci projektu byly vytvořeny propagační ma-
teriály, byli proškoleni místní učitelé, uskutečnily 
se školní exkurze a byly vybudovány naučné 
stezky. Místní obyvatelé oblastí kolem uvede-
ných lokalit byli zaměstnáni v rámci opatření na 
ochranu přírody a přípravy infrastruktury nauč-
ných stezek. 
 

Slabiny a omezení projektu 
 
Financování projektu 
 
Projekt byl přijat Evropskou komisí v rámci pro-
gramu LIFE v roce 2006 a získal příspěvek na fi-
nancování plánovaných výdajů ve výši 50 %, 
avšak pokrytí zbývajících 50 % vyžadovalo 
mnohem více úsilí a času, než se očekávalo. To 
způsobilo více než roční zpoždění a zkrátilo čas 
na řízení projektu ze tří let na dva roky. Nakonec 
velkou část nákladů na řízení projektu zajistila 

                                                
2 Viz internetové stránky 

(http://www.itep.edu.pl/english/activities/index.php). 
3 Viz internetové stránky (http://bagna.pl/cmok/). 
4 Dr. Viktor Kotowski, Katedra ekologie rostlin 

a ochrany životního prostředí, Varšavská univerzita. 

polská nadace EcoFund5. Finanční prostředky 
byly rovněž získány z programu malých grantů 
Globálního fondu pro životní prostředí 
a z vlastních zdrojů partnerů, což bylo rozhodu-
jící pro umožnění včasného zahájení projekto-
vých akcí. 
 
Změny partnerů projektu a polský sys-
tém správy v oblasti životního prostředí 
 
Ze sedmi různých organizací zapojených do pro-
jektu se čtyři během prováděcího období projek-
tu změnily. Změny v polském systému správy 
v oblasti ochrany životního prostředí ovlivnily ří-
zení krajinných parků. Kromě toho nastaly změ-
ny v personálním obsazení, které brzdily řízení 
projektu. Projekt byl nicméně úspěšně řízen pol-
skou kanceláří regionální nevládní organizace 
Regionální environmentální centrum pro střední 
a východní Evropu (REC)6. 
 
Výzvy, kterým bylo během obnovy nut-
né čelit 
 
Regulace zmlazování křovin (zejména vrb a bříz) 
byla obtížnější, než se očekávalo. Byly vyzkou-
šeny různé techniky, z nichž nejúspěšnější bylo 
frézování podnoží. Ošetření podnoží na slatině 
Całowanie herbicidy nepřineslo očekávané vý-
sledky, ale provádějí se další zkoušky, rovněž 
s přihlédnutím ke změnám v omezeném použí-
vání glyfosátu. Práce zaměřené na odstraňování 
křovin byly naplánovány na zimní období zmrzlé 
půdy, která by umožnila použití těžkých strojů 
ve vlhkých lokalitách. Bohužel zimy 
v projektovém období byly velmi mírné 
a pracovníci se často museli brodit vodou, aby 
odvedli svou práci, což značně prodlužovalo po-
třebný čas. Práce zpozdilo také vlhké léto roku 
2009. Tyto problémy vyžadovaly vysokou míru 
nasazení ze strany pracovníků, aby byly práce 
dokončeny včas. 
 

                                                
5 Tato nadace byla zřízena za účelem správy finanč-

ních prostředků přidělovaných ze státem garanto-
vaného dluhu pro účely ochrany životního prostředí. 
Financování již bylo ukončeno. Viz internetové 
stránky 
(http://www.ekofundusz.org.pl/us/index.htm). 

6 Viz internetové stránky 
(http://rec.org/office.php?id=12). 
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Odstraňování křovin v Bagno Całowanie © Archív 
CMOK 
 
 

Příležitosti pro širší vliv 
 
Posílená environmentální péče o vlhké 
louky v chráněných oblastech 
 
Partneři projektu získali zkušenosti a dovednosti 
pro péči o přírodní stanoviště motýlů 
a stanoviště s vlhkými loukami jsou obnovována 
a lépe chráněna. Nová regionální ředitelství pro 
ochranu životního prostředí (RDOŚ) v Polsku 
převzala pravomoci nad péčí o krajinné parky 
a RDOŚ ve Varšavě a RDOŚ v Lublinu byla do 
projektu zapojena od svého založení v roce 
2008. Pro lokality významné pro Společenství 
Bagno Całowanie a Torfowiska Sobowice7 byly 
vypracovány plány péče, které budou brzy 
schváleny příslušnými RDOŚ. RDOŚ Lublin nemá 
v úmyslu vytvářet plán péče pro lokalitu vý-
znamnou pro Společenství Torfowiska Chełmskie 
dříve než v roce 2014, ale získalo finanční pro-
středky na další práce obnovy (program ES LI-
FE+ 2010). Centrum pro ochranu mokřadů 
(CMok) provádí agroenvironmentální režimy 
v lokalitě Bagno Całowanie a nadále spolupracu-
je s místními zemědělci a pokračuje 
v monitorování lokalit zahrnutých do projektu 
společně s Fakultou biologie Varšavské univerzi-
ty. 
 

                                                
7 Oba plány byly vypracovány v rámci operačního 

programu „Infrastruktura a životní prostředí“ pol-
ských strukturálních fondů. 

 
Mozaikové sečení v lokalitě Torfowisko Sobowice © 
Archív CMOK 
 
Národní park Kampinoski8, který byl od začátku 
partnerem projektu, přidělil finanční prostředky 
na řádnou péči o obnovené oblasti v rámci parku 
a získal také další projekt LIFE+9 (LI-
FE10NAT/PL/655), který zahrnuje financování 
pro obnovu mokřin, znovuzavedení sečení, regu-
laci činností intenzivního hospodaření, které způ-
sobují znečištění vody, a pro zvyšování povědo-
mí veřejnosti v letech 2011 až 2015. 
 
Obdobný projekt pro tentýž druh mokřadních 
motýlů a jejich přírodní stanoviště je odborně 
prováděn v jihozápadním Polsku a je financován 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
prioritní osy V, operační program „Infrastruktura 
a životní prostředí 2007–2013“, a z Národního 
fondu pro ochranu životního prostředí a vodní 
hospodářství10. Cílem projektu je obnova 
a zavedení péče o motýly na celkové ploše 950 
ha v deseti různých lokalitách sítě Natura 2000 
spojených se třemi krajinnými parky11. 
 
Vliv na plány péče pro další lokality sítě 
Natura 2000 v Polsku 
 
Polsko se rozhodlo, že v příštích třech letech bu-
dou vypracovány zjednodušené plány péče ale-
spoň pro polovinu jeho lokalit sítě Natura 2000 
(EEB, 2011), a CMok jako partner projektu se 
podílí na plánech pro další lokality sítě Natura 
2000, v nichž se vyskytují mokřadní motýli, aby 

                                                
8 Viz internetové stránky (http://kampinoski-

pn.gov.pl/). 
9Viz internetové stránky 

(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Proje
cts/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_i
d=4059). 

10 Viz internetové stránky 
(http://www.motyle.natura2000.pl/). 

11 Bóbr Valley, Rudawski a Przemkowskie. 
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bylo možné zahrnout potřeby motýlů a zajistit 
vhodnou péči o jejich přírodní stanoviště. 
 

Hrozby a výzvy 
 
Pokračující upouštění od extenzivního 
obhospodařování sečených luk 
 
Nízká ekonomická životaschopnost extenzivního 
chovu hospodářských zvířat, vylidňování ven-
kovských oblastí a migrace do měst a zahraničí 
a stárnutí zbývající venkovské populace v Polsku 
neustále vede k opouštění extenzivně obhospo-
dařovaných vlhkých luk, zejména degradujících 
nebo zarostlých oblastí s nízkou produktivitou. 
Lepší využívání a vyšší úroveň přímých plateb, 
agroenvironmentálních plateb a jiných opatření 
může tuto situaci částečně řešit 
a agroenvironmentální režimy již mají významný 
dopad na zemědělskou půdu vysoké přírodní 
hodnoty v Polsku. 
 

 
Vzdělávací informace v lokalitě Torfowiska Chełmskie 
© Archív CMOK 
 
Lepší využívání agroenvironmentálních 
režimů pro péči o vlhké louky 
v oblastech sítě Natura 2000 
 
Do konce června 2012 se přibližně 10 000 ze-
mědělců v Polsku přihlásilo k balíčku 5 „Ochrana 
ohrožených druhů ptáků a přírodních stanovišť 
v oblastech sítě Natura 2000“ (podrobnosti viz 
rámeček), což zahrnuje 108 000 ha v rámci sítě 
Natura 2000. Většina z těchto zemědělců si sice 
zvolila variantu pro ochranu přírodních stanovišť, 

v nichž se rozmnožují ptáci (5.1), nicméně vý-
znamná část zemědělců si zvolila také varianty 
pro péči o polopřirozené vlhké louky (varianta 
5.6) nebo pro péči o polopřirozené středně vlhké 
louky (varianta 5.7). Stejná agroenvironmentální 
opatření jsou pro tato stanoviště dostupná 
i mimo síť Natura 2000 (balíček 4). K režimům 
balíčku 4 se přihlásilo přibližně 10 000 zeměděl-
ců mimo lokality sítě Natura 2000 na obdobné 
ploše, jaká je zahrnuta v rámci sítě Natura 
2000. 
 
Počet zemědělců pečujících o přírodní stanoviště 
s vlhkými loukami je však pro jejich ochranu 
stále nedostačující, uvážíme-li plochu stanoviště, 
která vyžaduje péči, a uvážíme-li, že zemědělci 
v rámci balíčku 4 a 5 představují pouze 9 % 
všech zemědělců v Polsku, kteří jsou zapojeni do 
nějakého typu agroenvironmentálního progra-
mu, a pouze velmi malou část z 1,5 milionu ze-
mědělců v Polsku, kteří přijímají přímé platby. 
V některých regionech sítě Natura 2000, jako 
jsou Národní park Bierbrza a Národní park Ujscie 
Warty, je větší míra zájmu o režim balíčku 5, ale 
celkově je zapojení zemědělců stále omezeno 
malou velikostí zemědělských podniků, nedo-
statkem agroenvironmentálních poradců 
a botaniků a nedostatečnou informovaností ze-
mědělců. Kromě toho je zapotřebí mnohem širší 
propagace agroenvironmentálních režimů 
a odborná příprava a semináře pro zemědělce. 
 
S cílem přimět více zemědělců v Polsku, aby se 
přihlásili k agroenvironmentálním režimům, 
zejména k balíčkům 4 a 5 spojeným s ochranou 
ohrožených a chráněných přírodních stanovišť 
a druhů ptáků, bude nezbytné zjednodušit po-
stup podávání žádostí a vytvořit jednoduchý ba-
líček pro malé zemědělské podniky. V současné 
době musí zemědělci najít odborníka (ornitologa 
nebo botanika), aby provedl soupis na poli 
a připravil dokumentaci, 
a agroenvironmentálního poradce, který připraví 
pětiletý akční plán pro daný zemědělský podnik. 
Na obdržení první platby pak zemědělec musí 
čekat 1,5 roku od podání žádosti. Celý postup je 
finančně lákavý a nákladově efektivní pouze pro 
větší zemědělské podniky (nad 20 ha). Je zapo-
třebí, aby existoval jednoduchý balíček pro malé 
zemědělské podniky, který nebude vyžadovat 
povinný soupis nebo dokumentaci. Rovněž je 
třeba aktualizovat výše plateb tak, aby odrážely 
aktuální náklady a ceny. 
 
Polské ministerstvo zemědělství a rozvoje ven-
kova již otevřelo diskusi o novém agroenviron-
mentálním programu pro období 2014–2020 
a projektový tým je v současné době zapojen do 
konzultací (EK, 2012). Návrh nového agroenvi-
ronmentálního programu se očekává koncem ro-
ku 2012. 
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Nedostatek finančních prostředků na 
obnovu přírodních stanovišť 
 
Řádně financované agroenvironmentální režimy 
mohou podpořit zachování vhodné péče. Obnova 
je však mnohem obtížnější a nákladnější 
a obvykle ji provádějí pouze národní nebo regio-
nální služby ochrany přírody a ekologické ne-
vládní organizace z finančních prostředků vyhra-
zených pro ochranu přírody. Obnova přírodních 
stanovišť tvořených vlhkými loukami s vysokými 
hladinami vody a nízkou produktivitou je ob-
zvláště náročná, takže v těchto přírodních sta-
novištích často dochází k intenzifikaci nebo jsou 
opouštěna. Stejně jako v jiných částech Evropy 
má i Polsko méně lidí ochotných pracovat 
v zemědělství a zemědělci stárnou a mají málo 
peněz a malé povědomí o ochraně biologické 
rozmanitosti. 

 
Odvoz štěpky traktorem s dvojitými koly pro práci ve 
vlhkých oblastech © Archív CMOK 
 
 

Závěry: názorný příklad pro 
další oblasti a země 
 
Téměř pět let spolupráce mezi mnoha organiza-
cemi a institucemi pro ochranu životního pro-
středí vytvořilo cenná přírodní stanoviště pro 
ohrožené druhy motýlů a přineslo zkušenosti, 
jak je chránit. Partneři projektu doufají, že dobré 
kontakty se subjekty pro ochranu přírody, které 
mají velký vliv na plánování ochrany přírody 
v Polsku (např. RDOŚ), a předávání poznatků 
získaných v rámci projektu zajistí, že k motýlům 
se bude při plánování ochranných opatření 
v Polsku přihlížet častěji. 
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RÁMEČEK: POLSKÝ AGROENVIRONMENTÁLNÍ REŽIM PRO PŘÍRODNÍ STANOVIŠTĚ V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 

Zdroje: Příloha 11 polského programu rozvoje venkova na období 2007–2013: Zákonné požadavky na agroenvironmentální program
1
 

a agroenvironmentální nařízení z roku 2009
2
 

 
Balíček 5. Ochrana ohrožených druhů ptáků a přírodních stanovišť v oblastech sítě Natura 2000 (pozn.: v balíčku 4 jsou stejná opatření dostupná 
pro stanoviště mimo oblasti sítě Natura 2000 s nižšími sazbami plateb) 
 
Požadavky 

• Environmentální dokumentace, která stanoví postup pro obnovu nebo zachování vhodného stavu přírodního stanoviště 
• Zákaz orby, válcování, podsévání, vyrovnávání v období od 1. dubna do 1. září 
• Zákaz používání odpadních vod a kalu z odpadních vod 
• Zákaz používání přípravků na ochranu rostlin 
• Zachování oblastí trvalých travinných porostů a krajinných prvků nepoužívaných pro zemědělské účely v oblasti působnosti zemědělské-

ho podniku 
 
Varianta 5.1. Ochrana ohrožených druhů ptáků v oblastech sítě Natura 2000 (Calidris alpina schinzii, Circus pygargus, Vanellus vanellus, Crex 
crex, Gallinago media, Tringa tetanus, Numenius arquata, Gallinago gallinago, Limosa limosa, Acrocephalus paludicola) 

Sečení v období od 1. srpna do 30. září, sečení od vnějšího okraje směrem do středu pole je zakázáno; výška sečení 5–15 cm 
Střídavě 5–10 % půdy musí být ponecháno neposečených (kromě přírodních stanovišť s výskytem Acrocephalus paludicola – 50 %) 
Odstranění nebo nakupení posekané biomasy nejpozději do dvou týdnů od posečení 
Omezené vápnění a omezené používání dusíkatých hnojiv přípustné v určitých dohodnutých případech s výjimkou oblastí hnojených říč-
ními naplaveninami; pastva je omezena; rozdílná intenzita chovu pro pastviny k sečení a pastviny, omezená období pastvy s výjimkou 
určitých polských plemen koní 

 
Varianta 5.2. Malé ostřicovo-mechové komunity (typy přírodních stanovišť 7230 bazická slatiniště, podtyp 7210 komunity Caricion davallianae, 
7140 přechodová rašeliniště a třasoviska, kromě 7150 Rhynchosporion) 

• Pastva zakázána, hnojení zakázáno 
• Sečení v období od poloviny července do konce září, střídavě 50 % půdy musí zůstat každý rok neposečených, sečení celé plochy pouze 

každé dva roky, odstranění nebo nakupení posekané biomasy nejpozději do dvou týdnů od posečení; výška sečení 5–15 cm 
 
Varianta 5.3. Bažiny s porostem vysokých ostřic (zahrnující typ přírodního stanoviště 7210 vápenité slatiny kromě podtypu Caricion davallianae 
a jiná přírodní stanoviště s vysokými ostřicemi Magnocaricion) 

• Pastva – omezená intenzita, omezené období v létě 
• Hnojení zakázáno 
• Sečení v období od poloviny července do konce září, střídavě 80 % půdy musí zůstat každý rok neposečených, odstranění nebo nakupení 

posekané biomasy nejpozději do dvou týdnů od posečení; výška sečení 5–15 cm 
 
Varianta 5.4. Stelivové louky s vegetací typu Molinion a Cnidion (typy přírodních stanovišť 6410 a 6440) 

• Pastva zakázána, hnojení zakázáno 
• Sečení v období od poloviny září do konce října, střídavě 50 % půdy musí zůstat každý rok neposečených, odstranění nebo nakupení po-

sekané biomasy nejpozději do dvou týdnů od posečení; výška sečení 5–15 cm 
 
Varianta 5.5. Xerotermní tráva (Festuco-Brometea) (typy přírodních stanovišť 6120 vápnomilné travinné porosty na suchých píscích, 6210 suché 
vápnomilné travinné porosty, sečené louky podtyp 6510-4 stepní travinné porosty) 

• Pastva – omezená intenzita, omezené období v létě 
• Hnojení zakázáno 
• Sečení jednou v období od poloviny července do konce září, střídavě 15–20 % půdy musí zůstat každý rok neposečených, odstranění 

nebo nakupení posekané biomasy nejpozději do dvou týdnů od posečení; výška sečení 10 cm 
 
Varianta 5.6. Polopřirozené vlhké louky (typ přírodního stanoviště 6510 nebo jiné louky s výskytem Calthion) a varianta 5.7. Polopřirozené středně 
vlhké louky (horské sečené louky 6520, nížinné sečené louky 6510 kromě podtypu 6510-4) 

• Pastva – omezená intenzita a omezené období 
• Sečení v období od poloviny června do konce září, střídavě 10 % půdy musí zůstat každý rok neposečených, odstranění nebo nakupení 

posekané biomasy nejpozději do dvou týdnů od posečení; výška sečení 5–15 cm 
• Sečení z vnějšího okraje směrem do středu pole je zakázáno 
• Hnojení pouze do 60 kg N za rok 

 
Varianta 5.8. Druhově bohaté smilkové (rod Nardus) travinné porosty (6230) 

Hnojení zakázáno 
Povolena pouze pastva, od 1. května do poloviny října v nížinách a od 20. května do 1. října v horských oblastech s omezenou intenzitou 
chovu 

 
Varianta 5.9. Slaniska (1310, 1330, 1340) 

Omezená pastva nebo omezené sečení povoleny 
Období sečení od 1. července 
Odstranění nebo nakupení posekané biomasy nejpozději do dvou týdnů od posečení, zákaz kruhového sečení z vnějšího okraje směrem 
dovnitř 
Hnojení zakázáno 

 
Varianta 5.10. Přírodní plochy (7110, 7120, 7140, 7150, sítiny včetně 7210, některé 7230, 2330, 4030, 4010) 

Zachování přírodních ploch 
Odstraňování odpadu 
Hnojení zakázáno 
Žádné odvodňování, žádné kopání písku nebo těžba rašeliny atd. 

Sečení nebo pastva v souladu s dohodou (je-li to nezbytné) 
                                                
1 Viz internetové stránky (http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18575). 
2
 Nařízení ministra zemědělství a rozvoje venkova ze dne 26. února 2009 o podrobných podmínkách a postupech pro posky-

tování finanční pomoci v rámci opatření „Agroenvironmentální program“, Rozvoj venkovských oblastí programu pro období 
2007–2013 (pouze v polštině), viz internetové stránky (http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-
rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-
wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja).
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Případová studie 

 
Hospodaření še-
trné k populaci 
křečků mezi ze-
mědělci dobře 
přijímané 
 
Ochrana křečka polního  
Cricetus cricetus  
v Nizozemsku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Křeček a nora © Gerard Müskens 
 

Křeček polní neboli křeček 
obecný (Cricetus cricetus) 
v Evropě 
 
 
V Evropě se křeček polní (Cricetus cricetus) vy-
skytuje od Belgie, Nizozemska a severní Francie 
na západě až po Rusko na východě a od sever-
ního Německa, Polska a Ruska na severu až po 
Bulharsko na jihu (IUCN, 2007). Býval rozšířený 
od úrovně moře až do výšky 650 m n. m. na 
hluboké, těžké, dobře odvodňované orné půdě, 
což odpovídá jeho původnímu stepnímu stano-
višti. Ještě před několika desetiletími byl křeček 
v mnoha evropských zemích úmyslně zabíjen 
jako škůdce nebo odchytáván kvůli kožešině. 
 
V západní Evropě je nyní populace křečků velmi 
malá a jejich rozložení je velmi roztříštěné. Kře-
ček je kriticky ohroženým druhem 
v Nizozemsku, Belgii, Francii a Německu 
a subpopulace již vyhynuly (Rada Evropy, 2008; 
Orbicon a kol., 2008). 
 
Ve východní Evropě byl ještě donedávna relativ-
ně rozšířený (IUCN, 2007). Avšak i tady se jeho 
počty v posledních pěti letech výrazně snížily 
a významný nárůst populace je nyní velmi ne-
pravděpodobný (Rada Evropy, 2008; Orbicon 
a kol., 2008). Populace křečků jsou na ústupu 
v jižním Polsku, České republice, na Slovensku, 
ve východním Rakousku, v severovýchodním 
Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku 
a Bulharsku. 
 
Členské státy musí chránit křečka před úmysl-
ným zabíjením, odchytem, prodejem nebo do-
pravou a vyrušováním a chránit místa jeho roz-
množování nebo místa jeho odpočinku, neboť je 
uveden na seznamu přílohy IV směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť pro všechny ze-
mě kromě Maďarska (kde je odchyt křečků po-
volen za předpokladu, že to neovlivňuje jejich 
stav z hlediska ochrany). 
 
Evropská komise zaslala odůvodněné stanovisko 
Německu (v roce 2001), Belgii (v roce 2005) 
a Francii (v roce 2008) z důvodu nezajištění 
řádné ochrany míst rozmnožování tohoto druhu 
podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť.  
Evropský soudní dvůr v roce 2009 rozhodl, že 
Francie nedělá dost pro ochranu míst, kde se 
křečci rozmnožují, a usoudil, že agroenviron-
mentálních opatření Francie nejsou dostačující 
(ESD, 2009). 
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Požadavky na přírodní stano-
viště křečků, klíčové hrozby 
a zemědělská problematika 
 
Křeček žije v oblastech s produktivní ornou pů-
dou. Upřednostňuje plodiny, které mu na jaře 
poskytnou úkryt a píci, zejména ozimé obiloviny 
a vojtěšku (Medicago sativa) (Orbicon a kol., 
2008). Naopak kukuřice a kořenové plodiny mu 
na jaře úkryt neskýtají, a křečci jsou tak vysoce 
zranitelní vůči predátorům. 
 
Trvalé půdopokryvné plodiny zahrnující jetel 
a trávu/luštěniny jsou zvláště důležité, neboť 
nabízejí nepřetržitou dostupnost potravy 
a přístřeší a menší vyrušování a fungují jako 
útočiště, pokud jsou jiná přírodní stanoviště 
zorána. 
 
Okraje polí, krajnice a příkopy jsou někdy obsa-
zeny v časech nouze a nabízejí důležitý zdroj 
úkrytů, bezobratlých živočichů a planě rostou-
cích rostlin. V některých místech se křečci vy-
skytují v zahradách, sadech a parcích. 
 

 
Pásy nesklizených obilovin a vojtěšky  
© Gerard Müskens 
 
 
Křečci jsou velmi zranitelní v červenci a srpnu 
po sklizni, kdy se rodí mláďata, ale samičky za-
tím měly jeden nebo dva vrhy, což k zachování 
populace nestačí. 
 
Jsou rovněž mimořádně zranitelní vůči predáto-
rům a nedostatku potravy na jaře (duben–
květen), kdy se přesunují kvůli páření, 
a v posledních týdnech před hibernací, kdy se 
na většině polí sklízí, ale oni potřebují doplnit 
zásoby na zimu a mláďata potřebují vykopat do-
statečně hluboké nory, aby přežila orbu. 
 
 
Klíčové hrozby pro křečka polního 

 
Mezi klíčové hrozby pro křečka polního patří: 

• úbytek trvalých pícnin1 a úbytek malých 
nekultivovaných ploch půdy jako útočiš-
tě, 

• zjednodušené střídání plodin 
a monokultury, což znamená, že sklizeň 
nebo orba velkých ploch probíhá ve stej-
nou dobu a není ponecháno žádné vhod-
né přírodní stanoviště, 

• vylepšené techniky sklizně, které zane-
chávají kratší strniště a méně potravy na 
zemi, 

• orba strniště ihned po sklizni, čímž se li-
kvidují podzimní zdroje potravy, 
a hluboká orba, která ničí křeččí nory, 

• opouštění orné půdy: křečci se vyskytují 
také na loukách a na úhoru, avšak husto-
ta jejich populace je zde mnohem nižší 
než v orné půdě z důvodu nedostatku 
potravy, 

• ničení a roztříštěnost přírodních stanovišť 
vlivem urbanizace, dopravní infrastruktu-
ry atd. a některé populace ovlivňují pří-
má smrt způsobená dopravním provo-
zem, kočkami a psy atd. 

 
Předpovídané zvýšení tržních cen obilovin 
a dalších zemědělských výrobků by mohlo vyvo-
lat další vlnu intenzifikace v Evropě na úkor 
křečků a jiných volně žijících a planě rostoucích 
druhů spojených se zemědělskými poli. 
V západní Evropě bylo nahrazení pšenice kukuři-
cí v oblastech výskytu křečka jedním z hlavních 
faktorů, který stál za úbytkem tohoto druhu.  
 
Intenzifikace hospodaření na orné půdě v EU-
12, například používání efektivnějších strojů pro 
sklizeň, by mohlo mít na křečky rychle neblahý 
dopad. Zároveň bude pravděpodobně pokračo-
vat úbytek ploch zelené píce – například vý-
chodní Německo přišlo v posledním desetiletí 
o většinu svých ploch, na kterých se pěstovala 
vojtěška. 
 
Klíčová opatření pro ochranu křečka 
polního 
 
Mezi klíčová opatření pro ochranu křečka polního 
patří: 

• trvalé pícniny, jako například vojtěška, 
alespoň na 10 % plochy přírodního sta-
noviště, 

• pozdní sklizeň obilovin, 
                                                
1 V hlavních zemích výskytu křečka nyní tyto důleži-

té plodiny poskytující útočiště představují méně 
než 6 % orné půdy v porovnání s 13–14 % kolem 
roku 1990 (Orbicon a kol., 2008). 
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• ponechání pásů pro přežití – nesklize-
ných pásů obilovin podél okrajů polí 
a uvnitř pole až do října, alespoň 
15 m širokých (pokud možno 20 m), 

• malá pole nebo pásové pěstování, 
• ponechání dlouhého strniště po sklizni, 

pozdní orba, 
• sekání a sklizeň pouze během dne, 
• vyvarování se hluboké orby nebo použí-

vání minimálních kultivačních technik, 
• minimalizace používání agrochemických 

přípravků a zákaz používání rodenticidů, 
• žádné zavlažování, které zaplavuje křeččí 

nory. 
 
 

Opatření k řešení potřeb 
ochrany křečka 
v Nizozemsku: Nizozemský 
experiment s křečky 
 
Nizozemský experiment s křečky nahradil v roce 
2005 první Nizozemský plán ochrany křečka, 
který nezajistil životaschopné populace tohoto 
druhu. Počáteční vypouštění křečků odchova-
ných v zajetí probíhalo od roku 2002, ale pozi-
tivní dopad na jejich populaci se projevil až po 
zavedení Nizozemského experimentu s křečky. 
 
Nizozemský experiment s křečky je financován 
nizozemským Ministerstvem zemědělství 
a provincií Limburg. Počáteční rozpočet projektu 
počítal s 200 ha pro hospodaření šetrné 
k populaci křečků v rezervacích se zemědělskou 
půdou a s 300 ha pro hospodaření šetrné 
k populaci křečků ze strany zemědělců. 
 
Rezervace se zemědělskou půdou byly vytvoře-
ny tak, že stát odkoupil řádně obhospodařova-
nou zemědělskou půdu a poskytl tato pole orga-
nizacím na ochranu přírody. Celkové náklady 
veškerého hospodaření šetrného k populaci 
křečků činily 755 tisíc EUR ročně, což nezahrno-
valo dodatečné náklady na výzkum, postupy 
monitorování nebo odkup zemědělské půdy. 
 
V rámci nizozemského projektu byly vytvořeny 
čtyři balíčky hospodaření šetrného k populaci 
křečků, které zemědělci intenzivně využívali, 
neboť byly dostatečně blízké konvenčnímu hos-
podaření, a zemědělci je tudíž považovali za 
efektivní a snadné. Do konce roku 2009 pode-
psalo dohody o hospodaření šetrném k populaci 
křečků na maximální ploše 300 ha 24 zeměděl-
ců, a zájem jich mělo dokonce víc. Tato opatření 
byla pro populace křečků velmi prospěšná 
a jejich počty se významně zvýšily. 
 

Nizozemské balíčky hospodaření šetrné-
ho k populaci křečků 
 
Jako nejúčinnější opatření na ochranu křečků se 
ukázaly oblasti pěstování obilovin a vojtěšky, 
kde je možné vojtěšku sekat pouze do 
15. června, a pásy obilovin o šířce 20 m se ne-
sklízejí vůbec. 
 
Hnojiva, mrva a herbicidy lze používat jako 
v běžné praxi. Orba je omezena na hloubku mé-
ně než 25 cm. Balíčky stanoví čtyři různé kom-
binace plodin a jejich střídání pro hospodářské 
jednotky o velikosti alespoň 3, 4 nebo 6 ha roz-
dělené na stejně velké části pro každou plodinu, 
se střídáním po šesti až osmi letech a napříč 
jednotkami (v závislosti na balíčku). Kombinace 
plodin zahrnují vojtěšku a jarní a/nebo ozimé 
obiloviny s ředkví setou (Raphanus sativus) ne-
bo s bramborami či řepou nebo kombinaci všech 
těchto plodin. 
 

 
Kombinace plodin © Gerard Müskens 
 
 

Hlavní výsledky a ponaučení 
ze zkušeností 
 
Nadšení zemědělců z úzké spolupráce 
 
V Nizozemsku se zemědělci zdráhali spolupraco-
vat na záchraně křečka, protože měli obavy, že 
přísná právní ochrana by je nutila provádět 
opatření péče, která narušují jejich možnosti 
obvyklého, ziskového hospodaření. Vznikl tak 
negativní začarovaný kruh a došlo k úpadku po-
pulace křečků. Experiment s křečky tedy úzce 
spolupracoval se sdružením zemědělců 
v Limburgu (LLTB). 
 
Zemědělci ve vybraných klíčových oblastech byli 
navštíveni a dotázáni, zda mají zájem o dohodu 
šetrnou ke křečkům. Několik zemědělců se 
o podpisu smlouvy informovalo. 
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V roce 2005 byl zřízen Výbor pro křečka polního, 
který se pravidelně scházel a kterému předsedal 
některý zemědělec a jehož cílem byla výměna 
informací mezi stranami a diskuse 
o problémech, neúspěších a úspěších. Výbor za-
hrnoval všechny příslušné zúčastněné strany 
(výzkumné pracovníky, organizace pro ochranu 
přírody, zemědělce, myslivce, Ministerstvo ze-
mědělství, vládní službu pro hospodaření 
s půdou a vodou (DLG) a provincii Limburg). To 
změnilo atmosféru a nizozemští zemědělci jsou 
nyní obecně nadšení, pokud jde o přistoupení 
k režimům péče, jejichž cílem je ochrana uve-
deného druhu a jeho přírodního stanoviště. 
 
Úloha koordinátora pro křečka polního: 
individuální poradenství a dohled pro 
zemědělce 
 
Přímé a soustavné poradenství a individuální 
podpora pro zemědělce významně zvýšily 
úspěch projektu. Během projektu výzkumní pra-
covníci informovali zemědělce, pomáhali jim 
s řízením plodin a dalšími aspekty spojenými 
s křečky a odpovídali na otázky typu „Můžeme 
už sklízet?“ nebo „Našel jsem noru, co bych měl 
udělat?“. V současné době pomáhá provincii 
Limburg plnit tuto úlohu jeden z výzkumných 
pracovníků zabývajících se křečky.  
 
Koordinátor pro křečka polního také pokračuje 
v monitorování, kontroluje výzvy pro nové do-
hody o péči a kontroluje dodržování opatření pro 
řízení plodin. Během posledního roku sehrál ko-
ordinátor zásadní úlohu, neboť zemědělcům po-
máhal získat platby od státu poté, co adminis-
trativní chyby a zpoždění vedly k tomu, že ze-
mědělcům byly vypláceny příliš nízké částky 
a příliš pozdě. 
 
Ponaučení z počátečního neúspěšného 
režimu péče 
 
Počáteční režim týkající se křečků v roce 2000 
využili pouze tři zemědělci, neboť pro zemědělce 
stanovil příliš mnoho omezení. Omezení země-
dělských postupů, například zákaz používání 
hnojiv a herbicidů, vedlo k rozšíření plodin do 
volného prostranství a explozi nechtěného ple-
vele. Během několika let byla většina polí pro 
křečky nevhodná a plevel musel být likvidován 
tradičními herbicidy. To vyvolalo mezi zemědělci 
obavy, že hospodaření šetrné k populaci křečků 
znamená omezení ochrany plodin a dalších ze-
mědělských činností vedoucí k dlouhodobým 
problémům s plevelem, které nejsou kompenzo-
vány. 
 

Výsledky výzkumu a flexibilní předpisy 
týkající se hospodaření umožnily adap-
tivní péči 
 
Poradenství v oblasti hospodaření se během 
projektu významně změnilo v důsledku získání 
více informací z výzkumu zahrnujícího monito-
rování křečků, který provedl výzkumný ústav Al-
terra, Wageningen & Radboud Universita Nijme-
gen. 
 
Flexibilita hospodaření byla možná, protože pro-
jekt byl oficiálně podle předpisů EU experimen-
tem a zúčastněným stranám umožňoval měnit 
předpisy a pravidla péče. Například pás pro pře-
žití o šířce 20 m byl dohodnut v ročních smlou-
vách, takže každý rok mohli výzkumní pracovní-
ci oslovit zemědělce, kteří měli optimální místo 
přínosné pro křečky. 
 
Vypouštění křečků odchovaných v zajetí 
a dlouhodobé monitorování populace 
 
Vypouštění křečků jak v rezervacích se země-
dělskou půdou, tak na pole zemědělců v rámci 
smlouvy o řízení křečků znamenalo, že místní 
populace v sedmi klíčových oblastech rychle na-
růstaly. 
 

 
Vypouštění křečka mezi úrodu © Gerard Müskens 
 
Používání radiových vysílačů na křečcích umož-
nilo efektivní výzkum dopadů a přežití. Počty 
dosáhly vrcholu v roce 2007, ale v roce 2008 
došlo ke zhroucení populace v důsledku nepříz-
nivého počasí a zvýšenému množství predátorů 
v období duben–květen, kterému předcházelo 
zhroucení populace hraboše obecného. 
 
To ukazuje, jak zranitelné jsou malé populace 
křečků vůči zhroucení; pravděpodobně potřebují 
alespoň 1 500 jedinců (podzimní hustota), aby 
odolali (Kuiters a kol., 2010). Je nezbytné dlou-
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hodobé monitorování a výzkum populace, aby 
se zajistila udržitelnost zlepšení. 
 
Dostatečně velká plocha provádění 
 
Hospodaření šetrné k populaci křečků bylo pod 
vedením tří organizací na ochranu přírody zave-
deno na 300 ha zemědělské půdy a na 106 ha, 
které vytvořily rezervaci se zemědělskou půdou. 
 
To je v rozporu se zkušenostmi v Alsasku 
a Severním Porýní-Vestfálsku, které ukazují, že 
tam, kde byly režimy zavedeny, mají pozitivní 
vliv na hustotu křečků ve velmi místním měřít-
ku, ale že tyto oblasti byly příliš malé na to, aby 
dosáhly měřitelného vlivu na populaci jako celek 
(Orbicon a kol., 2008). 
 
Dostatečná finanční kompenzace 
 
Agroenvironmentální opatření týkající se vysoce 
produktivních orných polí jsou pro zemědělce 
přijatelná pouze v případě, že je finanční kom-
penzace v porovnání s režimy pro jiné zeměděl-
ské systémy vysoká. 
 
Zahrnutí vojtěšky do střídání na úkor vysoce 
hodnotných plodin, pěstování plodin v úzkých 
pásech nebo ponechávání částí obilného pole 
nesklizených vyžadují významnou finanční kom-
penzaci. Například v Nizozemku činí platby 
2 200 nebo 2 300 EUR/ha/rok2. 
 
V Bavorsku (Německo) a ve Francii, kde jsou 
roční platby nižší, je režim také méně využíván, 
údajně pro nedostatečnou úroveň kompenzace 
(Orbicon a spol., 2008). 
 
 
Problémy při provádění agroenvi-
ronmentálních režimů příští gene-
race pro křečky v Nizozemsku 
 
 
Zachování flexibilního hospodaření 
 
Adaptivní a flexibilní hospodaření, které zajistilo 
větší přínos pro křečky v Nizozemsku během ni-
zozemského projektu zaměřeného na křečky, 
nebylo ve smluvních agroenvironmentálních re-
žimech, které byly spuštěny v roce 2010, mož-
né, neboť tyto režimy musely stanovit opatření 
podle jednotlivých polí na dobu šesti let. 

                                                
2 Sazby plateb se každoročně přepočítávají na zá-

kladě ziskovosti modelového zemědělského podni-
ku. Ve Valonsku (Belgie) bylo vyplaceno 2 500 
EUR/ha/rok, ale to pokrývalo pouze 0,5 ha. 

 
Zemědělci se zdráhají zavázat svou ornou půdu 
na takovéto období, a pokud tak učiní, často 
chtějí pásy umístit v nejméně produktivních ob-
lastech, kde mají pro křečky nejmenší přínos. 
Avšak všichni zemědělci, kteří se účastnili expe-
rimentu s křečky, podepsali agroenvironmentál-
ní smlouvy na toto období. 
 
Podle nových agroenvironmentálních dohod mo-
hou zemědělci flexibilně střídat opatření šetrná 
ke křečkům v rámci celého zemědělského pod-
niku. Dohoda například stanoví opatření pro 
10 ha orných polí, která lze v rámci zeměděl-
ského podniku s 20 ha orné půdy střídat. 
 
To je přínosem pro zemědělce, který zachovává 
flexibilitu hospodaření, a rovněž pro křečky, ne-
boť to zajišťuje dobrou zemědělskou kvalitu na 
celé ploše. Agroenvironmentální specifikace jsou 
přísné a koordinátor pro křečka polního je pravi-
delně kontroluje. 
 
Transparentní a efektivní správa plateb 
 
Je kriticky důležité, aby správa plateb byla efek-
tivní, transparentní a správně načasovaná. 
 
V Nizozemsku několik zemědělců uvedlo, že po 
roce 2016 svou agroenvironmentální dohodu 
neprodlouží z důvodu administrativních chyb 
a zpoždění, které způsobily, že zemědělcům byly 
vypláceny příliš nízké částky a příliš pozdě, 
a protože z jejich pohledu jsou papírování 
a administrativa časově příliš náročné, neprů-
hledné a neflexibilní. 
 
 

Závěry: příležitosti pro efek-
tivnější ochranu křečků 
v Evropě 
 
Křeček je v celé Evropě kriticky ohrožený nebo 
jeho počty klesají. Křečci jsou výzvou pro 
ochranu přírody, protože se jim daří ve vysoce 
produktivních zemědělských stanovištích. 
 
To znamená, že ochranná opatření na orné půdě 
mohou vyžadovat relativně vysoké vyrovnávací 
platby a pokrok je neustále ohrožován tržními 
tlaky. Populace východoevropského křečka je 
však mnohem rozsáhlejší a je vystavena men-
šímu tlaku na přežití, protože jejich přírodní sta-
noviště má více útočišť na okrajích polí a na ne-
obhospodařovaných plochách zemědělských 
podniků a je mnohem méně rozděleno silnicemi 
a jinými překážkami. 
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Navíc mají aktivní sezónu pouze čtyři měsíce 
v porovnání se západoevropskou populací, která 
je aktivní až sedm měsíců3. Mělo by tedy být 
možné najít jednodušší a levnější opatření péče, 
která mají významný dopad na populace. 
 
Využití poznatků získaných 
z nizozemského úspěchu pro návrh jed-
nodušších a levnějších agroenvironmen-
tálních režimů 
 
Ačkoli všechny západoevropské země a regiony 
s výskytem křečků zavedly agroenvironmentální 
režimy, nizozemský projekt je první, který uvádí 
pozitivní výsledky pro populaci křečků. Vypláce-
ní více než 1 000 EUR/ha/rok evropským země-
dělcům za péči o půdu šetrnou ke křečkům je 
však udržitelné pouze tam, kde jsou jejich popu-
lace omezeny na velmi malé oblasti. 
 
Agroenvironmentální opatření zaměřená na ten-
to druh v rámci větších oblastí musí mít nižší vy-
rovnávací platby na hektar, a podstatná omeze-
ní pěstování se tedy musí vztahovat pouze na 
části pole, například pásy vojtěšky nebo nesklí-
zené pásy. Ty však musí být dostatečně široké 
a pokrývat dostatečnou část pole. 
 
Zkoušejí se některé nové režimy. Stávající režim 
ve Vlámsku hradí 415–600 EUR/ha/rok a zdá se, 
že vlámští zemědělci mají velký zájem se 
k režimu připojit. 
 
Durynsko v Německu nabízí v oblastech 
s populacemi křečků 350 EUR/ha/rok, takže do-
pad by mohl být potenciálně velmi významný. 
Avšak s ohledem na nizozemské zkušenosti pro-
cento plochy pole s omezením sklizně a/nebo 
šířka pásů sklizně mohou být ve většině němec-
kých režimů příliš malé na to, aby pro populace 
křečků znamenaly významný přínos. 
 
Důležitost zahrnutí výzkumu 
a monitorování do adaptivního hospoda-
ření a udržení flexibility pro inovace 
 
Nizozemský přístup nelze přímo uplatnit 
v zemích s odlišnými zemědělskými metodami, 
odlišným podnebím a jinými ekologickými fakto-
ry, které ovlivňují populace křečků. Je tedy dů-
ležité otestovat, jaký bude dopad ochranných 
opatření před jejich obecným zavedením. 
 

                                                
3 Osobní sdělení Maurice La Haye. Je známo, že zá-

padoevropské a východoevropské populace křečků 
se liší geneticky, ale není známo, proč se liší jejich 
hibernační chování. 

Klíčovým faktorem úspěchu v nizozemském pří-
padě byl intenzivní program výzkumu 
a monitorování, který upozornil na to, kde opat-
ření selhávají, a odrazil se přímo v adaptivním 
hospodaření. 
 
Velmi málo zemí nebo regionů v současné době 
provádí pravidelné monitorování křečků, přesto-
že členské státy mají podle článku 11 směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť povinnost popu-
lace křečků monitorovat a posuzovat. Je tedy 
důležité investovat do výzkumu a pokud možno 
udržet flexibilitu opatření péče. 
 
Nizozemský projektový tým doufá, že ve spolu-
práci s Belgií, Francií a Německem získá finan-
cování v rámci LIFE+ na modelový program pro 
vytvoření inovativních opatření péče šetrné 
k populaci křečků, jejichž provádění je mnohem 
levnější. To by mohlo poskytnout cenné infor-
mace pro východoevropské země. 
 
Důležitost přímého poradenství pro ze-
mědělce a úzká spolupráce se zemědělci 
a rovněž širší komunikace s veřejností 
 
Nizozemský projekt zaměřený na křečky ukázal 
důležitost významných investic do komunikace 
a spolupráce se zemědělci a organizacemi ze-
mědělců. Ve východní Evropě může být úsilí 
zaměřené na ochranu tohoto druhu kontroverzní 
v těch regionech, kde v nepříliš vzdálené minu-
losti propukla hospodářsky významná krize. 
 
Širší komunikace s veřejností je také velmi důle-
žitá pro vytváření pozitivní image druhu a těch, 
kdo se snaží tento druh chránit. Ačkoli křečci 
a zemědělská opatření šetrná k populaci křečků 
nemají přímý potenciál pro agroturistiku (křečky 
je velmi obtížné zahlédnout), pozitivní image by 
nicméně mohla být přínosem pro image regionu, 
a tím zvýšit přijatelnost pro zemědělce. 
 
Úloha koordinátora pro křečka polního je zvláště 
důležitá pro zajištění přímého osobního kontaktu 
se zemědělci, pokračující monitorování, podpis 
dohod o péči s novými zemědělci, kontrolu do-
držování opatření k řízení produkce plodin 
a vyjednávání v případě konfliktů. 
 
Nizozemské zkušenosti také ukazují kritickou 
důležitost efektivní, transparentní 
a nebyrokratické správy dohod a plateb. 
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Případová studie 

 
Péče o přírodní 
louky a pastviny 
v kraji Östergö-
tland  
na základě 
švédského 
programu 
rozvoje venkova  
 
 
 
 
 

Souvislosti 

 
Kraj Östergötland (10 605 km2) sestává ze čtyř 
přírodních geografických regionů: centrální ní-
žina s dlouhou tradicí zemědělství, kterou lze 
sledovat zpětně až k trvalému osídlení z období 
9 000 let př. n. l., kopcovité lesní oblasti 
v severních a jižních částech kraje 
a souostrovní oblast podél pobřeží Baltského 
moře. 
 
V centrální oblasti dnes převládá velkoplošné 
zemědělství, zatímco drobné hospodaření 
(v kombinaci s lesnictvím) je hlavním způso-
bem využívání půdy ve vyvýšených severních 
a jižních částech kraje. Díky své velké rozmani-
tosti přírodních a polopřírodních stanovišť je 
Östergötland jedním z druhově nejbohatších 
krajů ve Švédsku a poskytuje útočiště více než 
1 200 druhům rostlin, z nichž mnohé jsou spo-
jeny s polopřírodními stanovišti, jejichž pokra-
čující existence je závislá na pastvě nebo seče-
ní. 
 
Podle posledních průzkumů provedených 
v období 2002–2004 je 26 547 ha neboli při-
bližně 10 % zemědělské půdy v kraji Östergö-
tland klasifikováno jako polopřírodní stanoviště 
(s velkou převahou pastvin a pouze menšími 
plochami luk). 
 

 
Pastvina porostlá zmlazenými stromy (Kurt Adolfsson)
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Nejdůležitější oblasti (přibližně 170 lokalit) jsou 
chráněny jako přírodní rezervace a/nebo lokali-
ty sítě Natura 2000. Z 5 284 ha zahrnutých 
v kraji Östergötland do sítě Natura 2000 je 
4 112 ha (78 %) klasifikováno jako polopřírod-
ní stanoviště. 
 
Ve Švédsku je ze zákona vyžadováno, aby 
všechny chráněné oblasti, včetně lokalit sítě 
Natura 2000, měly schválené plány péče. Ná-
vrhy plánů péče se konzultují se všemi přísluš-
nými zúčastněnými stranami dříve, než nabu-
dou právní moci, a jsou to často vlastníci půdy, 
kteří mají hlavní odpovědnost za péči o lokality 
na své půdě nebo hrají v této péči aktivní úlo-
hu. 
 
Péče o polopřírodní stanoviště v kraji Östergö-
tland je financována především z regionálního 
programu rozvoje venkova, lokality však také 
mohou využívat finanční podpory z veřejných 
prostředků vyhrazených pro péči o chráněné 
oblasti. Tyto finanční prostředky spravuje kraj-
ská správní rada. 
 
 

Obnova degradujících lokalit 
prostřednictvím programu LI-
FE 
 
Jako jinde v Evropě tradiční pastva a senoseč 
upadají nebo se od nich zcela upustilo. Bez 
těchto opakujících se činností pole brzy zaros-
tou křovinami a invazními travinami a ostřicí 
a nakonec se změní v lesy. Do roku 2007 byl 
stav většiny typů polopřírodních stanovišť ve 
Švédsku, která jsou chráněna podle směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť, z hlediska jejich 
ochrany považován za nepříznivý nebo upada-
jící. Další problémy zahrnují nedostatek zmla-
zených stromů (které poskytují „mini“ stano-
viště pro řadu druhů lišejníků, hub a hmyzu) 
a nedostatečný dorost dubů do kmenoviny na 
loukách s dřevinami.  
 
V roce 2005 správní rada kraje Östergötland 
spustila strategický čtyřletý projekt financova-
ný z programu EU LIFE1 pro obnovu příznivého 
stavu ochrany 41 lokalit sítě Natura 2000 
v rámci svého území. Společně tyto lokality za-
hrnují přibližně čtvrtinu všech polopřírodních 

                                                
1 LIFE05NAT/SE/000108, „Přirozené louky 

a pastviny v kraji Östergötland – obnova 
a zachování“; ROSORIS; 
(http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur
-och-natur/skyddad-
natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx). 

stanovišť zahrnutých do sítě Natura 2000 
v tomto kraji (přibližně 965 ha). 
Projekt se záměrně soustředil na ta prioritní 
stanoviště, která nebyla v dobrém stavu 
z hlediska své ochrany, ale bylo ještě možné je 
obnovit, neboť nebyla zatím příliš zarostlá křo-
vinami. Cílem bylo obnovit je do takové míry, 
aby bylo možné znovu zavést pastvu a sečení 
pro zajištění jejich dlouhodobé ochrany. 
 
Tzv. projekt ROSORIS zahrnoval reprezentativ-
ní výběr níže uvedených polopřírodních stano-
višť vyskytujících se v kraji Östergötland: 
 
• Vlhké louky (především bezkolencové louky 

(Molinia spp.), 6410, 433 ha). Ty se nachá-
zejí zejména podél pobřeží jezera Tåkern 
a jezera Roxen. Patří mezi nejlepší lokality 
pro rozmnožování a migraci mokřadních 
ptáků ve Švédsku. 

 
• Fennoskandinávské pastviny porostlé dře-

vinami a louky s dřevinami (9070 a menší 
plochy 6530, 358 ha) charakteristické vel-
kými, několik set let starými duby. Tyto 
velké a staré stromy poskytují útočiště dru-
hově velmi bohatým komunitám hmyzu, li-
šejníků a hub s několika vzácnými nebo 
ohroženými druhy, jako jsou páchník hnědý 
(Osmoderma eremita), roháč obecný (Lu-
canus cervus) a málo známý štírek Anthre-
nochernes stellae; všechny tyto druhy jsou 
uvedeny v příloze II směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť. Kraj Östergötland je 
hlavní oblastí pro tato stanoviště ve Švéd-
sku. 

 

 
Fennoskandinávské pastviny porostlé dřevinami (typ 
přírodního stanoviště 9070) (Jens Johannesson) 
 
• Suché louky a travinné porosty (6210, 

6230 a 6270, 25 ha), charakteristické dru-
hově bohatými komunitami rostlin 
a motýlů, často na vápenitých podložích. 
V některých lokalitách se vyskytuje až 40 
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druhů cévnatých rostlin na m2 
a v některých výjimečných lokalitách se 
vyskytuje až 35 druhů motýlů. 

• Bazická slatiniště a menší plochy pěnovco-
vých pramenišť (7230 a 7220, 16 ha) na 
vápenitých podložích a převážně v centrální 
a západní části kraje. Pastva nebo sečení 
jsou předpokladem pro dlouhodobé zacho-
vání druhově bohatých komunit rostlin cha-
rakteristických pro toto přírodní stanoviště; 
často s bohatým výskytem orchidejí. 

 

 
Pastva skotu (Annika Forslund) 
 
Lokality projektu se nacházejí v regionu 
s bohatým kulturním dědictvím, které je do 
značné míry provázáno s jeho hodnotami 
v oblasti ochrany přírody. Některé 
z nejdůležitějších lokalit s pastvinami porost-
lými dřevinami jsou spojeny s řadou velkých 
tradičních panských sídel v této oblasti.  
 
Rovněž přírodní hodnoty spojené s vlhkými 
loukami úzce souvisejí s tradičním využíváním 
půdy. Z tohoto důvodu jsou mnohé z lokalit 
projektu velmi přitažlivé pro návštěvníky, 
místní a rovněž turisty. 
 
Většina opatření projektu se uskutečnila na pů-
dě v soukromém vlastnictví a pouze menší plo-
chy byly ve veřejném vlastnictvím nebo patřily 
obchodním společnostem. Úzká spolupráce 
a koordinace s vlastníky půdy a dalšími zúčast-
něnými stranami byla tedy pro úspěšný výsle-
dek projektu nezbytná. Veškerá práce postu-
povala v souladu se zákonně přijatými plány 
péče, a pokud jde o podrobnou projektovou 
práci, byly navrženy plány obnovy zohledňující 
danou lokalitu, které byly projednány 
s vlastníky půdy a dalšími zúčastněnými stra-
nami. 
 
Do skončení projektu bylo dosaženo těchto 
úspěchů: 

• 81 km nového oplocení vybudovaného ve 
33 lokalitách pro snazší opětovné zavedení 
pastvy, 

• odstranění křovin a keřů na 435 ha v rámci 
39 lokalit, 

• pobřežní/příbřežní louky obnoveny na více 
než 252 ha ve čtyřech lokalitách, 

• zmlazování provedeno ve dvou lokalitách, 

• vysazeno 116 mladých dubů ve třech lokali-
tách,  

• systémy pro napájení zvířat instalovány ve 
24 lokalitách, 

• ohrady pro shánění zvířat vybudovány 
v šesti lokalitách.  

 
Byla rovněž provedena různá opatření s cílem 
přilákat návštěvníky a usnadnit přístup do loka-
lit. Průměrné náklady na tuto obnovu činily při-
bližně 2 000 EUR/ha. 
 
 

Podpora zachování 
a opětovného zavedení opa-
kujících se zemědělských po-
stupů 
 
Jakmile byly lokality obnoveny do příznivějšího 
stavu z hlediska jejich ochrany, bylo důležité 
zajistit, aby v tomto stavu zůstaly dlouhodobě. 
Toho lze dosáhnout pouze řádnou péčí, např. 
pastvou, sečením, zmlazováním atd. Byly vy-
tvořeny dva finanční mechanismy na podporu 
zemědělců a jiných správců půdy, kteří 
s prováděním (nebo opětovným zavedením) 
těchto činností souhlasí. 
 
První a nejdůležitější mechanismus podpory má 
podobu speciálního režimu agroenvironmentál-
ních dohod na základě švédského programu 
rozvoje venkova na období 2007–2012. Dru-
hým zdrojem financování jsou státní prostředky 
na zachování přírodních rezervací a lokalit sítě 
Natura 2000 a péči o ně, z nichž je možné hra-
dit doplňková opatření, která nelze uplatnit 
v rámci programu rozvoje venkova. 
 
Agroenvironmentální režim na základě progra-
mu rozvoje venkova byl speciálně vytvořen na 
podporu péče o polopřírodní stanoviště 
a prosazování „biologické rozmanitosti 
a kulturního dědictví na polopřirozených past-
vinách, sečených loukách a mokřadech“. Jeho 
cílem je vyzvat zemědělce a jiné správce půdy, 
aby používali metody zemědělské produkce, 
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které podporují ochranu a zlepšování biologické 
rozmanitosti, krajiny a krajinných prvků. 
 
Program je otevřený všem polopřírodním sta-
novištím, která jsou způsobilá pro podporu – tj. 
přibližně 500 000 ha půdy a přibližně 230 hos-
podářství v horských oblastech (používá se ná-
rodní seznam polopřirozených pastvin 
a sečených luk, který má pomoci při výběru lo-
kalit pro uvedený režim). Není tedy omezen na 
polopřírodní stanoviště v rámci sítě Natura 
2000. Lokalitám sítě Natura 2000 je však vě-
nována zvláštní pozornost, neboť jedním z cílů 
je zajistit, aby 80 % polopřirozených travin-
ných porostů a sečených luk určených v rámci 
sítě Natura 2000 bylo pokryto agroenviron-
mentálními platbami. 
 
Režim stanoví řadu povinností v oblasti péče. 
Tyto povinnosti jsou v zásadě spojeny s péčí 
o pastviny a louky způsobem, který brání hro-
madění škodlivé mrti nebo zarůstání křovinami. 
Režim však nehradí obnovu lokalit, které jsou 
již zarostlé, ani žádné jiné vstupní investiční 
náklady, např. oplocení atd. (a z tohoto důvodu 
byly zahrnuty do projektu LIFE ROSARIS – 
nicméně náklady na udržování oplocení 
a soustavné odstraňování rozrůstající se vege-
tace jsou v nabízené platbě za hektar zohled-
něny). 
 
Režim také nabízí zvláštní platby za doplňková 
opatření spojená se zmlazováním, sečením ko-
sou a pastvou po posečení: 
 

  
Tabulka z „programu rozvoje venkova pro Švédsko – 
období 2007–2013“2 
 

                                                
2Viz internetové stránky 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/3
1/de111eed.pdf). 

Do konce roku 2009 byla péče o 451 519 ha 
polopřírodních stanovišť ve Švédsku zajišťová-
na za pomoci agroenvironmentálních subvencí. 
V rámci sítě Natura 2000 se nacházelo něco 
málo přes 70 000 ha. V kraji Östergötland bylo 
do agroenvironmentálního režimu zahrnuto 
přibližně 55 000 ha polopřírodních stanovišť. To 
zahrnuje velkou část ze 4 122 ha polopřírod-
ních stanovišť chráněných v rámci sítě Natura 
2000 a téměř všechny lokality obnovené 
v rámci projektu ROSARIS. 
V současnosti (leden 2012) činí průměrná výše 
kompenzace za pastvu přibližně 400 EUR/ha 
a za sečení dosahuje výše až 1 000 EUR/ha. 
 
 

Zjištěné přednosti a slabiny 
 
Faktory úspěchu 
 
Přístup uplatněný v této případové studii pou-
kazuje na řadu klíčových faktorů úspěchu, kte-
ré by bylo možné zopakovat i jinde:  
 

Existence speciálního agroenvironmentální-
ho režimu pro péči o polopřírodní stanoviště 
nabízí zemědělcům, kteří vlastní polopří-
rodní stanoviště, nepostradatelné záchran-
né lano. Ačkoli má jejich péče vysokou pří-
rodní i kulturní hodnotu, není již většinou 
ekonomicky životaschopná, a dodatečná 
podpora je tedy zásadní. Režim se nezamě-
řuje výlučně na polopřírodní stanoviště 
v rámci sítě Natura 2000, ale skutečnost, 
že pro ně byl stanoven konkrétní cíl, zajiš-
ťuje, že se jim dostává zvláštní pozornosti. 
Cílem režimu je pokrýt 80 % polopřírodních 
stanovišť, která jsou chráněna v rámci sítě 
Natura 2000 a jsou způsobilá pro agroenvi-
ronmentální platby. To by mělo znamenat 
pokrok při zajišťování vhodné péče o tato 
cenná přírodní stanoviště. 

 
Výše plateb jsou pro přilákání zemědělců 
rovněž dostačující. 

 
Využívání finančních prostředků z programu 
EU LIFE k provádění programu obnovy 
v rámci souboru lokalit sítě Natura 2000 
s cílem přivést je na takovou úroveň, aby 
byly způsobilé pro agroenvironmentální re-
žimy, je velmi účinné. Jejich obnova by ji-
nak byla velmi zdlouhavým procesem, který 
by trval mnoho let. Je celkem pravděpo-
dobné, že při čekání na dostupnost vnitro-
státních finančních prostředků na jejich ob-
novu by se stav několika lokalit zhoršil na-
tolik, že náprava by již nebyla možná. 

 

Platba 

Polopřirozené 
pastviny 

 

1 Polopřirozené pastviny obecné hodnoty 1 100 SEK (122,2 EUR) / ha 

2 Polopřirozené pastviny zvláštní hodnoty 
Doplňková platba za zmlazování na listovou 
píci 

2 500 SEK (277,8 EUR) / ha 
100 SEK (11,1 EUR) každá, 
avšak max. 2 000 SEK (222,2 
EUR) / ha	

3 Lesní pastvina 1 800 SEK (200 EUR) / ha 
4 Vápencová pastvina 850 SEK (94,4 EUR) / ha	
5 Horská pastvina 

Využívané hospodářství v horských oblastech 
700 SEK (66,7 EUR) / ha 
3 000 SEK (333 EUR) / ha	

Sečené louky 6 Sečené louky obecné hodnoty 1 100 SEK (122,2 EUR) / ha 
7 Sečené louky zvláštní hodnoty 

Doplňková platba ** za  
- zmlazování na listovou píci 

 
 
- pastvu po sečení 

 
- kosení 

 

3 500 SEK (277,8 EUR) / ha 
 
- 100 SEK (11,1 EUR) každá, 

avšak max. 2 000 SEK / strom 
(222,2 EUR/ha) 

- 700 SEK 
(77,8 EUR) / ha 

- 7 000 SEK  
(777,8 EUR) / ha 

Mokřady* 8 Mokřad na orné půdy  
 
Doplňková platba za ušlý příjem z důvodu 
ztráty sklizní s vysokým výnosem 

3 000 SEK  
(333,3 EUR) / ha 
1 000 SEK 
(111,1 EUR) / ha 

9 Mokřad na pastvině 1 500 SEK 
(166,7 EUR) / ha 

*Platba za tento typ péče je poskytována také v případě mokřadních oblastí obhospodařovaných jako polopřirozené 
pastviny nebo sečené louky. 
**Uvedené tři typy doplňkových plateb pro sečené louky lze na stejném pozemku kombinovat. 
¤ Oznámení o dorovnání 
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Projekt LIFE rovněž napomohl k zajištění 
dostatečných lidských zdrojů s cílem navá-
zat dobré vztahy s místními soukromými 
vlastníky půdy a vybídnout je, aby se 
k agroenvironmentálnímu režimu připojili. 
Tyto předběžné kontakty a jednání jsou pro 
úspěšné využívání agroenvironmentálního 
programu často nepostradatelné. Předpo-
kladem pro projekt ROSORIS bylo informo-
vání dotčených vlastníků půdy a jejich za-
pojení již během přípravy žádosti. Díky to-
muto proaktivnímu přístupu bylo možné ak-
ce v rámci projektu provést podle plánu. 
Nezbytná spolupráce a koordinace 
s vlastníky půdy probíhala bez vážných 
problémů i po skončení projektu. 

 
Zákonný požadavek na podrobné plány péče 
pro všechny lokality sítě Natura 2000 rovněž 
usnadňuje proces určování typu režimů pas-
tvy/sečení, které by měly být v každé lokalitě 
provedeny, a pomohl naplánovat typ opatření, 
která jsou financována na základě agroenvi-
ronmentálního režimu. 
 
 

Slabiny 
 
Byla však také zjištěna řada slabin. 
 

Podle zkušeností získaných v kraji Östergö-
tland je jedním z hlavních problémů pro-
gramu rozvoje venkova skutečnost, že jeho 
pravidla nejsou dostatečně flexibilní, aby 
mohla být přizpůsobena požadavkům na 
péči o jednotlivé lokality, které se mohou li-
šit z hlediska pastevního tlaku a načasování 
pastvy. Existují například situace, kdy op-
timální pastevní tlak nedosahuje úrovně 
způsobilosti pro subvence. V několika loka-
litách je také zapotřebí pastvu lépe přizpů-
sobit období, kdy kvetou typické druhy 
rostlin daného přírodního stanoviště, tak 
aby pastva začínala až po skončení období 
květu a vysemenění. Předpisy sice pone-
chávají možnost úprav podle stanoviště, ale 
vyžaduje to velmi těžkopádné a časově ná-
ročné administrativní postupy. 

 
Další překážkou efektivní péče o lokality je 
obecné pravidlo týkající se počtu a hustoty 
stromů přípustných na lokalitu, tj. nejvýše 
60 stromů/ha. Toto omezení velmi ztěžuje 
řádnou péči o přírodní stanoviště, například 
pastviny porostlé dřevinami (9070). Aby byl 
vlastník půdy způsobilý pro subvence, může 
být nucen vykácet křoviny a středně vzrost-
lé stromy, což by nejen mohlo velmi ztížit 
dorůstání dubů do kmenoviny (neboť lze 
kácet „mladé“ stromy“ „pouze“ 100 let sta-

ré), ale zároveň to likviduje prvky, které 
jsou důležité pro různé fáze životního cyklu 
druhů charakteristických pro tyto pastviny 
porostlé dřevinami3. 

 
Dlouhodobé vyhlídky pro tato polopřírodní 
stanoviště také zůstávají ohroženy, protože 
péče o ně již není ekonomicky životaschop-
ná, a musí se tedy spoléhat na nepřetržitou 
finanční podporu od státu – ať už prostřed-
nictvím programu rozvoje venkova, nebo 
jiných fondů. Hlavním důvodem je ustupují-
cí ziskovost chovu skotu. 

 
Agroenvironmentální režimy jsou navíc 
dobrovolné, což znamená, že jakékoli změ-
ny stávajících režimů, jakkoli malé, by 
mohly mít vážné důsledky pro přírodní sta-
noviště, pokud by zemědělce odradily od 
(opětovného) podání žádosti. To lze pozo-
rovat již dnes. V souvislosti s narůstající 
složitostí systému programu rozvoje venko-
va a častými změnami v detailech pravidel 
se nyní objevují náznaky toho, že vlastníci 
půdy považují systém za stále méně zají-
mavý, a někteří již uvažují, že po uplynutí 
pěti let nebudou žádost o režim znovu po-
dávat. 

 
Důvodem není to, že by zemědělcům nezá-
leželo na péči o polopřírodní stanoviště na 
jejich půdě, ale administrativa a papírování 
jsou stále složitější a časově náročnější 
a změny předpisů ztěžují jakékoli dlouho-
dobé plánování způsobu hospodaření. 
A vzhledem k menšímu počtu zemědělců, 
kteří chovají méně skotu, bude také stále 
obtížnější organizovat péči o polopřírodní 
stanoviště, která jsou závislá na pokračující 
pastvě, pokud nebudou nalezena nová od-
bytiště nebo mezery na trhu, díky nimž by 
se zemědělské postupy staly ziskovější. 

 
Další důležitou skupinou zúčastněných stran 
jsou podnikatelé, kteří jsou najímáni, aby pro-
váděli různé práce související s obnovou a péčí. 
Projekt ROSORIS stejně jako další projekty 
programu LIFE – Příroda poskytl významný 
zdroj příjmu pro místní podnikatele 
s odpovídající odbornou způsobilostí pro péči 
o polopřírodní stanoviště na místní nebo regio-
nální úrovni. To také napomohlo přijetí projek-

                                                
3 Některé ze vzácných nebo ohrožených druhů 

brouků závislých na velkých stromech mají velmi 
omezený akční rádius, např. pouze několik set 
metrů v případě páchníka hnědého (Osmoderma 
eremita). Z tohoto důvodu může jakékoli odstra-
ňování stromů z pastvin porostlých dřevinami také 
negativně ovlivnit dlouhodobý stav ochrany druhů 
spojených s velkými stromy. 
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tů mezi místními společenstvími. Ovšem 
v důsledku přísnějšího uplatňování pravidel za-
dávacích řízení se dnes stává, že odpovědné 
orgány jsou někdy nuceny najímat smluvní 
partnery odjinud. Díky tomu může být obtíž-
nější zajistit péči o lokality s nejlepší odbornou 
způsobilostí a místními znalostmi a místní spo-
lečnost může přijít o zdroj příjmu. To, co pů-
vodně bylo oboustranně výhodné, jak pro 
ochránce přírody, tak pro místní společnost, 
může nabrat opačný směr. 
 
 

Další vedlejší vlivy sítě Natu-
ra 2000 
 
Koncentrace několika lokalit vysoké přírodní 
a kulturní hodnoty v západní části kraje 
Östergötland, tj. regionu kolem jezer Tåkern 
a Omberg, láká mnoho místních i přijíždějících 
turistů. Neexistují žádné přesné odhady, ale 
posouzení dospělo k závěru, že počet návštěv-
níků každoročně přesahuje 100 000. 
 
Přípravy provedené pro návštěvníky 
v nejlepších přírodních lokalitách a do určité 
míry v rámci projektu ROSORIS v každém pří-
padě pomohly region zatraktivnit a uskutečňují 
se další investice do nového návštěvnického 
centra u jezera Tåkern. Doposud však bylo ob-
tížnější získat dostatek klientů, aby terénní ex-
kurze s průvodcem a související činnosti byly 
ziskové. 
 
 

Hlavní výsledky a ponaučení 
ze zkušeností a výzvy do bu-
doucna 
 
Hodnoty přírodního a kulturního dědictví spoje-
né s různými polopřírodními stanovišti jsou vý-
sledkem tradičního využívání půdy, které se 
vyvíjelo mnoho stovek let. Během 20. století 
však dlouhá a nepřerušovaná tradice pěstování 
náhle skončila. Nicméně pokračující pastva 
a/nebo sečení, přizpůsobené charakteristickým 
rysům přírodního stanoviště a druhů pro kaž-
dou konkrétní lokalitu, je základním předpokla-
dem pro dlouhodobé zachování ohrožených 
hodnot. 
 
Dnes existuje velmi málo ekonomických pobí-
dek nebo odbytišť pro tento druh tradičního 
využívání půdy, pokud není zaveden systém 
subvencí, který je z hlediska práce efektivní 
a umožňuje snadnou správu, aby se zajistilo 
dlouhodobé a udržitelné plánování péče o tyto 
lokality. Je třeba mít také na paměti, že mnozí 

zemědělci vstupující do režimu se domnívají, že 
„ochrana přírody“ je předmětem jejich podni-
kání, a tyto veřejné služby společnosti by měly 
být řádně uznány a podporovány – například 
prostřednictvím subvencí z programu rozvoje 
venkova.  
 
Hlavním a prvořadým problémem je, že polo-
přírodní stanoviště s vysokou ochranou často 
a stále ve větší míře zůstávají malými frag-
menty v krajině. V těchto lokalitách může být 
velmi obtížné dlouhodobě zachovávat přírodní 
hodnoty a bohatost druhů, pokud v okolních 
oblastech již žádné aktivní zemědělství není. To 
se týká jak zachování „zelených koridorů“ mezi 
lokalitami s polopřírodními stanovišti, tak mož-
nosti najít odbornost, například profesionální 
zemědělce a podnikatele, které by bylo možné 
pro péči najmout. 
 
Další významnou výzvou do budoucna je nale-
zení zvířat pro pastvu. Počet zemědělců, kteří 
chovají skot, stabilně klesá a ukazuje se, že je 
nezbytné tento problém řešit. Mohou být na-
příklad uzavřeny dohody mezi vlastníky půdy 
tak, aby se na půdě vlastníků, kteří již od cho-
vu skotu upustili, mohla pást zvířata převezená 
odjinud. 
 
 Aby tyto dohody fungovaly, je často nezbytné 
poskytnout finanční podporu pro různé druhy 
infrastruktury, například oplocení a ohrady. 
Důležitou úlohu při koordinaci kontaktů mezi 
vlastníky půdy a při hledání způsobů financo-
vání různých druhů investic pro zajištění nepře-
tržité péče začínají hrát zejména zaměstnanci 
regionálních orgánů pro ochranu přírody. 
 

 
Pozorování ptáků na obnovených vlhkých loukách 
u jezera Tåkern (Lars Gezelius) 
 
Prozatím lze péči o polopřírodní stanoviště 
v kraji Östergötland organizovat a udržovat na 
přijatelné úrovni, a to i pro lokality projektu 
ROSORIS, ale existují zde určitá omezení, kte-
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rá mohou budoucí a dlouhodobé zachování sta-
vu ochrany ztížit. 
 
Nepřetržitá dobrá spolupráce s vlastníky půdy 
a jinými zúčastněnými stranami by byla snazší, 
pokud by se podařilo zvládnout některá ome-
zení, například: 

• zamezit krátkodobým změnám 
v pravidlech programu rozvoje venkova 
s cílem usnadnit dlouhodobé plánování 
a provádění příslušných opatření péče, 

• snížit míru byrokracie spojenou 
s prováděním opatření programu rozvoje 
venkova, což by mělo pomoci zvýšit nákla-
dovou efektivitu práce jak pro zemědělce, 
tak pro administrativní pracovníky odpo-
vědných místních a regionálních orgánů, 

• umožnit flexibilnější režimy pastvy, které 
budou lépe přizpůsobené potřebám péče 
o jednotlivé lokality pro konkrétní přírodní 
stanoviště a druhy, 

• vyhýbat se neflexibilním pravidlům, napří-
klad maximální počet stromů na pastvinách 
porostlých dřevinami, aby se zamezilo to-
mu, že přírodní stanoviště ze systému pro-
gramu rozvoje venkova vypadnou, 

• uplatňování pravidel zadávacích řízení, kte-
rá uznávají dodavatele odborně nejzpůso-
bilejší pro péči o konkrétní lokalitu 
a přírodní stanoviště u vědomí toho, že to 
často vyžaduje místní znalosti 
a zkušenosti. 

 
Dlouhodobé zajištění příznivého stavu polopří-
rodních stanovišť chráněných podle směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť z hlediska jejich 
ochrany není jen otázkou osvědčených postupů 
a technik péče, ale zejména vyžaduje nalezení 
těch správných pobídek, aby chov skotu byl 
dostatečně atraktivní a zemědělci přinášel sta-
bilní příjem. 
 
 

Odkazy a zdroje dalších in-
formací 
 
Antonsson, K., The Hermit Beetle (Osmoderma 
eremita) – ecology and habitat management, 
Švédská agentura pro ochranu životního pro-
středí, Stockholm, 2002, 26 s.  
 
Ek, T. a Johannesson, T., Multi-purpose ma-
nagement of oak habitats. Examples of best 
practice from the county of Östergötland, 
Sweden. Länsstyrelsen Östergötland, Zpráva 
2005:16, 2005, 104 s. 
 

Länsstyrelsen I Östergötlands län, Ängs- och 
betesmarksinventeringen i Östergötland 2002–
2004. Länsstyrelsen i Östergötlands län, 
Linköping, 2005, 51 s.  
 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Ängar och 
betesmarker i Östergötland. Inventering 2002–
2004, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 
Linköping, 2005, 34 s.  
 
Správní rada kraje Östergötland, Restoration 
and management of Östergötland’s agricultural 
landscape, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 
Linköping, 2009, 16 s.  
 
Various aspects related to the long-term main-
tenance of semi-natural habitats in the per-
spective of the socio-economic aspects of far-
ming, in the „HagmarksMistra“ research pro-
gram, 2001–2008: 
http://www.mistra.org/program/hagmarksmistra/ho
me.4.1091e265129c840f0c88000136610.html 
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Lundgren a Thomas Johansson, Länsstyrelsen 
i Östergötlands län za to, že nám poskytli cel-
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Případová studie 

 
Udržitelná péče 
o vlhké travinné 
porosty pro 
ptáky 
rozmnožující se 
na loukách 
v severním 
Flachgau 
(Salcbursko, 
Rakousko) 
 
 
 
 

Oblast Flachgau 
 
Opatření na obnovu a zachování přírodních 
stanovišť ptáků rozmnožujících se na loukách 
byla provedena v pěti lokalitách sítě Natura 
2000 nacházejících se v oblasti Flachgau na se-
veru Salcburska. Tyto lokality zahrnují vrcho-
viště (pozn.: obnova vrchovišť byla uskutečně-
na, nikoli však se zaměřením na ptáky rozmno-
žující se na loukách, neboť vrchoviště nejsou 
jejich typických přírodním stanovištěm!), slati-
niště, vlhké louky a sečené louky. Někteří 
ohrožení ptáci jsou závislí na zvláštních charak-
teristikách těchto přírodních stanovišť, pokud 
jde o jejich rozmnožování a přežití. 
 
Region je charakteristický zemědělskou kraji-
nou vhodnou pro drobné hospodaření, v níž 
převládá obhospodařování travinných porostů 
a chov mléčného skotu. Dnes je dostupnost 
zemědělské půdy v tomto regionu malá, 
a jelikož se oblast nachází v blízkosti města 
Salcburku, ceny polí jsou značně vysoké. Od 
50. let 20. století se metody hospodaření vý-
znamně změnily. V důsledku narůstající inten-
zifikace a mechanizace hospodaření byly velké 
plochy typických mokřadních luk odvodněny 
a přeměněny na bohaté pastviny nebo hnojené 
louky. Vlhké oblasti, jako jsou bezkolencové 
louky, byly odvodněny, aby se z nich stala orná 
půda. Stelivové louky byly hnojeny 
a intenzivně obhospodařovány, protože jinak 
by došlo k jejich zalesnění. Během těchto zá-
sahů se přirozená vegetace oblasti významně 
změnila, a tím se změnila přírodní stanoviště 
volně žijících druhů, jako jsou bekasina otavní 
(Gallinago gallinago) a chřástal polní (Crex 
crex), které jsou závislé na vlhkých loukách, na 
nichž hledají potravu a hnízdí. Navzdory těmto 
ztrátám oblasti sítě Natura 2000 stále nabízejí 
důležitá přírodní stanoviště řadě volně žijících 
ptáků, 
 

 
Vlhké louky jsou důležitými přírodními stanovišti pro řadu druhů ptáků a slouží jako stanoviště pro rozmnožo-
vání a hledání potravy. Na některých obnovených pozemcích nyní opět roste kosatec sibiřský (Iris sibirica). © 
Land Salzburg Naturschutz 
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ale stav těchto přírodních stanovišť z hlediska 
ochrany se musí zlepšit. 
 

Hlavní stanoviště a druhy 
a jejich souvislost se zeměděl-
stvím  
 
Největší lokalita sítě Natura 2000, Wallersee – 
Wengermoor (300 ha), zahrnuje bohatě struktu-
rovanou mozaiku vrchovišť a slatinišť, stelivo-
vých luk, vlhkých luk a lesů. Říční a jezerní ob-
lasti Wallersee jsou pro tuto oblast rovněž cha-
rakteristické. Oblast je obhospodařována po sta-
letí a používá se také pro lesnictví a těžbu raše-
liny.  
 
Oblast sítě Natura 2000 Oichtenriede (100 ha) 
rovněž představuje důležitou vlhkou oblast 
s rozsáhlými stelivovými loukami a vlhkými lou-
kami, ale některé oblasti byly v 70. letech 
20. století odvodněny. V části lokality se stále 
nacházejí velké rozsáhlé plochy ostřice štíhlé 
(Carex acuta) a šášiny načernalé (Schoenus ni-
gricans). V těchto lokalitách žije velký počet 
druhů ptáků, například chřástal polní (Crex 
crex), koliha velká (Numenius arquata) 
a bekasina otavní (Gallinago gallinago). Vlhké 
louky se stále zemědělsky využívají, ačkoli vý-
sledná sklizeň je špatná a lze ji použít pouze ja-
ko stelivo (namísto slámy).  
 
V oblastech sítě Natura 2000 Weidmoos 
a Bürmooser Moor převládají bývalá rašelinová 
pole na okrajích se stelivovými loukami. Tyto ob-
lasti se považují za zvláště důležité pro některé 
druhy ptáků, například čejku chocholatou (Va-
nellus vanellus) a bekasinu otavní (Gallinago 
gallinago), které žijí na vlhkých loukách. 
 
Jedním z hlavních cílů pro lokality sítě Natura 
2000 byla obnova a rozšíření zemědělsky využí-
vaných oblastí jako přírodních stanovišť pro ptá-
ky rozmnožující se na loukách.  
 
Stávající vlhké louky a stelivové louky byly rozší-
řeny tak, aby vytvořily vhodná hnízdiště pro 
chřástala polního, kolihu velkou a bekasinu ota-
vní. Tyto druhy potřebují vlhké louky z několika 
důvodů: na jedné straně je podloží těchto luk 
celkem měkké, takže ptáci mohou snadno vyrý-
pávat hmyz, larvy a žížaly. Kromě toho se vlhká 
půda na jaře zahřeje později a rostliny začnou 
růst později než na suchém podloží.  
 
Tyto faktory uvedeným druhům ptáků umožňují 
využívat vlhkých luk i v době, kdy jsou nedaleké 
intenzivně obhospodařované louky již pokryty 
hustou vegetací. Kvůli vysoké a husté vegetaci 
je pro druhy rozmnožující se na loukách obtíž-

nější najít potravu a pohybovat se, zejména po-
kud migrují s mláďaty na jiné louky.  
 
Většina ptáků rozmnožujících se na loukách 
upřednostňuje otevřenou krajinu bez stromů, 
protože jim poskytuje dobrý výhled, aby mohli 
rychle zaznamenat potenciální predátory, na-
příklad dravce, kteří používají stromy jako bi-
dla. Jen pár stromů dokáže růst na vlhkých 
loukách a většina z nich zůstane malých, takže 
tyto oblasti poskytují pro uvedené ptáky vhod-
né přírodní stanoviště. 
 
Vlhké louky a stelivové louky také nabízejí 
vhodná přírodní stanoviště třem druhům motý-
lů, které jsou chráněné podle směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť: modrásku ba-
hennímu (Maculinea nausithous), modrásku 
očkovanému (Maculinea teleius) a hnědásku 
chrastavcovému (Euphydryas aurinia). Hou-
senky modráska bahenního a modráska očko-
vaného jsou závislé na jediném zdroji potravy, 
a to krvavci totenu (Sanguisorbia officinalis), 
který roste převážně na vlhkých loukách. Až 
tato rostlina přestane existovat, zmizí i motýli. 
Hnědásek chrastavcový se rovněž vyskytuje 
zejména v přírodních stanovištích s vlhkými 
loukami a svá vajíčka klade pouze na zvláštní 
rostliny, jako jsou čertkus luční (Succisa pra-
tensis) nebo hlaváč fialový (Scabiosa columba-
ria) 
 
Metody obhospodařování používané 
v posledních desetiletích vedly k významnému 
poničení těchto přírodních stanovišť. Systémy 
odvodňování způsobily změny v půdě 
a vegetaci a podloží již není vhodné k tomu, 
aby zde ptáci rozmnožující se na loukách hle-
dali potravu. Kromě toho se na jaře půda za-
hřívá rychleji a růst vegetace začíná dříve. 
V odvodněných oblastech lze také pracovat 
s těžkými stroji, lze je hnojit a častěji sekat. Za 
těchto podmínek se uvedené oblasti stávají pro 
ptáky rozmnožující se na loukách ještě méně 
vhodnými. Kromě toho se při zalesňování pou-
žívají rychle rostoucí druhy stromů, například 
smrk. 
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V oblastech sítě NATURA 2000 byly některé smrkové 
lesy pokáceny a přeměněny na cenná přírodní sta-
noviště pro ptáky rozmnožující se na loukách, jako 
například chřástala polního (Crex crex) nebo bekasi-
nu otavní (Gallinago gallinago) © SAGIS, upraveno 

Opatření provedená k řešení 
potřeb v oblasti ochrany pří-
rody 
 
Byla vytvořena řada opatření na obnovu stano-
višť pro ptáky rozmnožující se na loukách. Tato 
opatření byla financována dvěma projekty LIFE. 
 
První projekt LIFE v lokalitě sítě Natura 2000 
Wallersee-Wengermoor probíhal od roku 1999 
do roku 2004. Projekt realizovaly zemská vláda 
spolkové země Salcbursko (odbor ochrany příro-
dy) společně se sdružením přilehlých obcí Was-
serverband Wallersee. Celkové náklady projektu 
činily 1 644 732 EUR, z čehož 50 % bylo finan-
cováno Evropskou unií, 47 % zemskou vládou 
spolkové země Salcbursko a 3 % spolkovým mi-
nisterstvem zemědělství, lesnictví, životního 
prostředí a vodního hospodářství (BMLFUW).  
 
Druhý projekt LIFE v tomto regionu se uskuteč-
nil v lokalitě sítě NATURA 2000 Weidmoos od ro-
ku 2003 do roku 2007. Projekt realizovaly zem-
ská vláda spolkové země Salcbursko (odbor 
ochrany přírody), dvě přilehlé obce a rovněž 
Sdružení pro obnovu rašelinišť ve Weidmoosu. 
Celkové náklady tohoto projektu LIFE činily 1,21 
mil. EUR. Celkem 50 % této částky bylo financo-
váno z programu LIFE, 44 % financovala zemská 
vláda spolkové země Salcbursko a 3 % spolkové 
ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního 
prostředí a vodního hospodářství (BMLFUW); dvě 
přilehlé obce a Sdružení pro obnovu rašelinišť ve 
Weidmoosu přispěly každý částkou ve výši 1 %.  
 
V hlavní oblasti lokality sítě NATURA 2000 Wall-
ersee-Wengermoor byly některé smrkové lesy 
vykáceny a plocha byla přeměněna na vlhké 
louky a stelivové louky, což vytvořilo další 3,3 ha 

přírodního stanoviště pro ptáky rozmnožující se 
na loukách. Aby byla plocha přístupná žacím 
strojům, podnože musely být odstraněny 
a nasekány lesními frézami až do hloubky 20 
cm. Nasekané dřevo se vmísilo do půdního pod-
loží. Pouze v jedné oblasti nemohly být lesní fré-
zy použity, neboť tato oblast byla příliš vlhká 
a kmeny stromů byly odstraňovány pomocí bag-
ru. Další dosévání nebylo nutné, protože vliv 
blízkých rostlin a přírodní rozptyl pylu byly do-
stačující. Mulčování kmenů stromů zvýšilo 
v prvních několika letech nutriční obsah oblasti, 
ale pravidelným sečením se v nadcházejících le-
tech vrátí do svého přirozeného stavu.  
 
Intenzivní využívání travinných porostů bylo na-
hrazeno metodami extenzivního využívání a byly 
podpořeny metody obhospodařování, které mají 
pozitivnější vliv na ptáky rozmnožující se na lou-
kách. Pole se nehnojí od roku 2001 a louky se se-
čou dvakrát ročně na podporu jejich renaturaliza-
ce. Celková plocha přibližně 1,99 ha byla přemě-
něna na extenzivní využívání půdy, přibližně polo-
vina této plochy byla odkoupena a s vlastníky pů-
dy byly na druhou polovinu uzavřeny dohody 
o užívání půdy. Oblasti, kde byla tato opatření 
provedena, byly vybrány ve spolupráci 
s odborníky s cílem upřednostnit lokality, které 
budou mít na ptáky rozmnožující se na loukách 
největší dopad. 
 
Díky tomu se pokles druhů rozmnožujících se na 
loukách zastavil a populace se stabilizovala 
a v některých případech byl v oblasti zjištěn ná-
růst populace.  
 
V lokalitě sítě Natura 2000 Weidmoos hrozilo ste-
livovým loukám zarůstání křovinami a stromy, což 
by vedlo ke ztrátě jejich funkce jako přírodního 
stanoviště pro dané druhy ptáků. Stelivové louky 
pokrývající plochu 28 ha jsou nyní obdělávány 
způsobem slučitelným s ochranou přírody. Na ob-
novených stelivových loukách byla k podpoře 
růstu vzácných rostlin použita semena květin ze 
sena. Postupy sečení byly v průběhu let přizpůso-
beny tak, aby odpovídaly místním potřebám. Ko-
nala se každoroční „setkání zaměřená na stelivové 
louky“ s cílem diskutovat o opatřeních a tato 
opatření zlepšovat ve spolupráci s místními země-
dělci. 
 
V oblasti sítě Natura 2000 Oichtenriede byla ve 
prospěch ptáků rozmnožujících se na loukách za-
vedena úspěšná opatření. Přírodní stanoviště byla 
vylepšena, navzdory nepříznivým podmínkám, ja-
ko je odvodnění, intenzivní metody a zalesňování. 
Oblasti byly udržitelně zajištěny odkupem nebo 
dohodami o dlouhodobém užívání půdy s jejími 
vlastníky. 
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Používaly se mulčovací nebo pásové traktory, např. 
pro odstraňování křovin a stromků, aby bylo možné 
obnovit přírodní stanoviště pro ptáky rozmnožující 
se na loukách.  
© M. Kumpfmüller 

Závěry. Názorný příklad  
 
Vylepšené vnímání ochrany přírody 
mezi zemědělci 
 
Projekty měly významný dopad na měnící se 
vnímání ochrany přírody v Salcbursku. Jelikož 
byla lokalita sítě Natura 2000 vyhlášena bez 
dohody s vlastníky půdy, na začátku projektu 
byli zemědělci ohledně opatření na ochranu ži-
votního prostředí velmi skeptičtí.  
 
Opatření byla provedena v úzké spolupráci 
s vlastníky půdy, jejichž aktivní účast byla klí-
čem k úspěchu projektu. Místní zemědělci byli 
informováni o charakteristikách a potřebách 
ptáků rozmnožujících se na loukách. Získali ta-
ké poradenství, jak upravit své metody obdělá-
vání pro zlepšení podmínek přírodního stano-
viště pro ptáky.  
 
Uspořádání jednotlivých rozhovorů 
a informačních akcí a zřízení projektového vý-
boru vedlo k významné míře účasti na projektu 
a vlastníci půdy byli motivováni, aby se podíleli 
na přípravě vhodných opatření. Souvislosti 
a účel těchto opatření byly projednávány se 
zemědělci, aby byly cíle více transparentní. 
Jednalo se o dlouhý proces, který trval přibliž-
ně dva roky, ale nakonec se ukázal jako 
úspěšný. 
 
Prostřednictvím těchto činností bylo přijetí mezi 
místními zemědělci výrazně lepší. V konečné 
fázi projektu místní zemědělci prokázali vyso-
kou míru přijetí projektu ochrany přírody 
a s opatřeními se zjevně silně ztotožnili.  
 
Projekt ukázal, že ochrana přírody může být 
uskutečňována dynamicky a angažovaně. Pro-

jekt měl také vliv na ekonomickou situaci ze-
mědělců. Uzavřením dohod o užívání půdy pro 
agroenvironmentální program zemědělci obdr-
želi spravedlivé finanční kompenzace. 
 
Vylepšená veřejná image péče 
o zemědělskou půdu v rámci sítě Natu-
ra 2000 
 
Pro úspěch projektu bylo důležité také pořádání 
pěších túr s průvodcem a obdobných akcí 
v oblastech sítě NATURA 2000, kdy mohla být 
ekologická hodnota oblasti barvitě prezentová-
na zemědělcům i vlastníkům půdy. Při těchto 
příležitostech zemědělci přispěli svým know-
how o metodách obhospodařování a místních 
tradicích. Tyto akce pomohly vybudovat základ 
vzájemné důvěry mezi subjekty zapojenými do 
zemědělství a subjekty zapojenými do ochrany 
přírody.  
 

 
Speciálně vybavená rypadla pro získávání rašeliny 
byla použita pro vytvoření rybníčků a obnovení pří-
rodních stanovišť na některých pozemcích, které ne-
umožňovaly práci s pásovými traktory. © Land Sal-
zburg Naturschutz 
 
 

 
Stelivová louka (bezkolencová louka) se střídavým 
pásem úhoru zlepšujícím přírodní stanoviště pro 
vzácné motýly, například hnědáska chrastavcového 
© Land Salzburg Naturschutz 
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Zajištění budoucí péče o oblasti sítě 
Natura 2000 pro ptáky rozmnožující se 
na loukách 
 
Přežití populací ptáků rozmnožujících se na 
loukách vyžadovalo, aby byla jejich přírodní 
stanoviště v budoucnu dále vylepšena a aby 
byla zajištěna péče o ně. Dlouhodobá péče 
o tyto oblasti byla zajištěna prostřednictvím 
dohod o užívání půdy se zemědělci a odkupem 
půdy. 
V oblastech sítě NATURA 2000 mají zemědělci 
možnost pokračovat a nadále se zapojovat do 
ochrany ptáků rozmnožujících se na loukách. 
V oblasti sítě NATURA 2000 Wallersee-
Wengermoor lze obnovit další přírodní stano-
viště přeměnou smrkových lesů a intenzivně 
obhospodařovaných travinných porostů.  
 
Kromě toho se tzv. „migrující pásy úhoru“, kte-
ré v průměru tvoří pět až deset procent každé 
louky, nechávají stát a nesečou se. Zde lze na-
jít důležité útočiště a místo k hibernaci pro 
housenky hnědáska chrastavcového. Tento 
ekologicky optimalizovaný způsob péče o vlhké 
louky a stelivové louky byl vytvořen v rámci 
projektu LIFE Untersberg-Vorland a nyní se 
uplatňuje na stále více loukách v lokalitách sítě 
Natura 2000 v Salcbursku. Agroenvironmentál-
ní režimy byly speciálně přizpůsobeny tak, aby 
tento nový způsob péče zahrnovaly.  
 

 
Jedinečné žací zařízení pro udržování zvláště vlhkých 
luk © O. Stöhr 
 
Kromě toho bylo v průběhu projektu LIFE za-
koupeno speciální žací zařízení. Toto zařízení 
dokáže v jednom kroku posíct a naložit a vyvíjí 
velmi malý tlak na půdu. S pomocí tohoto žací-
ho zařízení je dlouhodobě zajištěno udržování i 
velmi vlhkých luk. Zemědělci si mohou toto ža-
cí zařízení za přijatelnou cenu pronajmout. 
 
 

Odkazy a zdroje dalších in-
formací 
 
Land Salzburg (o. J.): Europaschutzgebiet 
00003. Weidmoos 
http://service.salzburg.gv.at/natur/Index?cmd
=detail&nokey=ESG00003, staženo 
28. 11. 2011. 
 
www.weidmoos.at 
 
Land Salzburg (o. J.): Europaschutzgebiet 
00005. Wallersee-Wengermoor 
http://service.salzburg.gv.at/natur/Index?cmd
=detail&nokey=ESG00005, staženo 
28. 11. 2011. 
 
Land Salzburg (o. J.): Europaschutzgebiet 
00014. Nordmoor am Mattsee 
http://service.salzburg.gv.at/natur/Index?cmd
=detail&nokey=ESG00014, staženo 
28. 11. 2011. 
 
Land Salzburg (o. J.): Europaschutzgebiet 
00006. Oichtenriede 
http://service.salzburg.gv.at/natur/Index?cmd
=detail&nokey=ESG00006, staženo 
28. 11. 2011. 
 
Land Salzburg (o. J.): Europaschutzgebiet 
00018. Bürmooser Moor 
http://service.salzburg.gv.at/natur/Index?cmd
=detail&nokey=ESG00018, staženo 
28. 11. 2011. 
 
www.untersberg-vorland.at 
 
Land Salzburg Salzburger Geographisches In-
formationssystem – SAGIS, 
http://www.salzburg.gv.at/sagis/, staženo 
28. 11. 2011. 
 
Lebensministerium (2012): 
http://www.lebensministerium.at/umwelt/natur
-artenschutz/life-natur/life-
projekte_abgeschl/wengermoor.html, datum 
přístupu: 22. 5. 2012. 
 
Lebensministerium (2012): 
http://www.lebensministerium.at/umwelt/natur
-artenschutz/life-natur/life-
projekte_abgeschl/weidmoos.html, datum pří-
stupu: 22. 5. 2012. 
 
Lindner, R., Riehl, B. (o.J.), 
http://www.weidmoos.at/, vydavatel a osoba 
odpovědná za obsah: Land Salzburg – Natu-
rschutzabteilung. 
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Případová studie 

 
Zlepšení soužití 
medvědů 
a venkovského 
lidu v pohoří 
Pindos, Řecko 
 

Potřeba řešit střety 
 
Soužití zemědělců a velkých masožravců 
v Evropě, a zejména na Balkáně, je citlivou 
otázkou, která je klíčová po úspěch ochrany 
druhů, jako jsou medvěd nebo vlk, a rovněž 
pro životaschopnost zemědělských činností 
v okrajových venkovských oblastech. Zejména 
predátorské chování masožravců vede ke stře-
tům s lidmi, kteří se často proti těmto druhům 
obracejí nezákonnými prostředky, jako je pyt-
láctví nebo používání otrávených návnad, aby 
si chránili svůj majetek. Smrt způsobená člo-
věkem je hlavní hrozbou pro masožravce 
v Řecku. Ve skutečnosti je používání otráve-
ných návnad nerozvážným opatřením a jako 
takové má ničivé účinky na jiné chráněné dru-
hy, jako jsou dravci a supi, ale také na hospo-
dářská zvířata. 
 
Ačkoli se v mnoha zemích, včetně Řecka, pro-
jevují snahy o obnovu a ochranu přírodních 
stanovišť, aby se zajistilo splnění rozsáhlých 
požadavků na stanoviště velkých masožravců, 
nemůže být žádné takové úsilí úspěšné, pokud 
jde o pozitivní dopad na druhy, zůstane-li otáz-
ka střetu mezi člověkem a masožravcem nevy-
řešena.  
K tomuto typu střetu dochází na celém území 
výskytu velkých masožravců, což zahrnuje 
podhorské a horské oblasti, kde drobné země-
dělství a chov hospodářských zvířat tvoří hlavní 
činnosti zbývajících populací lidí. Provozování 
těchto činností v každém případě ztěžují drsné 
povětrnostní podmínky, geomorfologie 
a omezená podpora trhu, neboť se jedná 
o spíše odlehlé oblasti. 

 
Krajina pohoří Pindos © Callisto 
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Hlavní stanoviště a druhy a 
problematika zemědělství 
dané oblasti 
 
V Řecku se velcí masožravci vyskytují do znač-
né míry ve znevýhodněných oblastech. 
 
Pohoří Pindos má pramálo společného 
s typickým obrazem krajiny, který si většina 
cizinců spojuje s Řeckem: toto nehostinné po-
hoří, které se táhne Řeckem od severozápadu 
na jih, je 250 km dlouhé a jeho nejvyšší vrchol 
dosahuje výšky 2 637 m. Jeho severní část je 
pokryta dobře zachovanými bujnými jehlična-
tými i listnatými lesy, řekami, jezery, loukami 
a skalnatými hřebeny. 
 
Největšími přírodními stanovišti jsou medite-
ránní bory s endemickou borovicí černou, které 
jsou z hlediska ochrany prioritou, a bukové le-
sy. Oblast se vyznačuje velmi bohatou biolo-
gickou rozmanitostí, což zahrnuje medvědy, vl-
ky, divoké kočky, šakaly, srny, kamzíky, vydry, 
mnoho endemických druhů rostlin a dravce; 
poskytuje také důležité environmentální služby, 
například vodu pro dvě třetiny řecké populace. 
 
Za účelem ochrany pozoruhodné biologické 
rozmanitosti této oblasti byly vyhlášeny tři 
velmi důležité chráněné oblasti na národní 
úrovni: Národní les Vikos-Aoos vyhlášený 
v roce 1973 a Národní les Valia-Kalda vyhláše-
ný v roce 1966, zatímco Národní park severní 
Pindos, který zahrnuje oba uvedené národní le-
sy, byl vyhlášen v roce 2005. Národní park se-
verní Pindos zahrnuje jedenáct lokalit sítě Na-
tura 2000 a představuje jednu z největších su-
chozemských chráněných oblastí na Balkáně; 
pokud jde o ekologickou hodnotu, je považo-
ván za jednu z nejdůležitějších oblastí v Řecku. 
 
Severní Pindos je obydlen řídce a jeho obyvate-
lé se zabývají chovem hospodářských zvířat, 
který si stále zachovává svůj kočovný charak-
ter, drobným zemědělstvím, těžbou dřeva 
a poskytováním služeb, například v oblasti ces-
tovního ruchu (se zaměřením na ekoturistiku 
v létě a lyžařskou turistiku v zimě). Kočovné 
pastevectví a extenzivní zemědělství byly his-
toricky hlavními činnostmi venkovských obyva-
tel v tomto drsném terénu. 
 
Po druhé světové válce však začalo významné 
vylidňování venkova, které se zintenzivnilo 
v 70. letech 20. století. To vedlo k opuštění 
mnoha vesnic a stárnutí populace s přímými 
důsledky pro zemědělské postupy. 
 

S ohledem na přítomnost hustých jehličnatých 
a bukových lesů a relativně nízkou míru rušení 
v souvislosti s nehostinným terénem je severní 
Pindos jednou ze dvou oblastí v Řecku, kde se 
stále vyskytují medvědi. V současné době se 
odhaduje, že řecká populace tohoto druhu, kte-
rá je nejjižnější populací v Evropě, má nejméně 
400 jedinců rozdělených do dvou hlavních sub-
populací bez vzájemné spojitosti: severní Pin-
dos, v němž se vyskytuje většina populace, 
a horské pásmo střední Rodopy; dělí je přibliž-
ně 200 km. Populace medvědů se v 19. století 
vyskytovala na celém poloostrově Peloponés, 
ale ve 20. století se jejich počet významně sní-
žil z důvodu degradace přírodního stanoviště, 
ztráty konektivity přírodního stanoviště, rušení 
a zabíjení člověkem. Zabíjení člověkem je spo-
jeno nejen s trofejním lovem, ale především 
s odvetou za škody způsobené na majetku lidí, 
ačkoli existuje režim kompenzací pro zeměděl-
ce vyplácených Národní organizací pro země-
dělské pojištění (ELGA). 
 
Dlouhodobé monitorování v pohoří Pindos uká-
zalo, že za období 1995–2007 se celkový počet 
známých případů pytláctví na medvědech týkal 
více než 5 % celkové minimální populace med-
vědů. Tento údaj je značně alarmující, neboť se 
odhaduje, že pro zajištění životaschopnosti po-
pulace medvědů by úmrtnost neměla přesáh-
nout 4 %. 
 
Medvědi jsou všežravci a jejich zdroje potravy 
se různí: od malých a velkých savců až po ovo-
ce, med, a dokonce rostliny. Jsou oportunistic-
kým druhem, což znamená, že svou chuť 
k jídlu uspokojí jakoukoli potravou, která se jim 
naskytne, a že jsou schopni své návyky, pokud 
jde o potravu, přizpůsobit. V posledních deseti-
letích se však počet zdrojů volně žijící a planě 
rostoucí potravy snížil v důsledku nadměrného 
lovu, degradace a roztříštění přírodního stano-
viště a rovněž v důsledku upouštění od tradič-
ních zemědělských postupů. Medvědi proto při-
způsobili své chování, pokud jde o potravu, 
a stále častěji se spoléhají na domácí zdroje, 
jako jsou plodiny, sady, hospodářská zvířata 
a včelí úly, čímž vyvolávají střety ve třech od-
větvích venkovské činnosti: hospodaření, vče-
lařství a chovu hospodářských zvířat. 
 
Ačkoli ke škodám způsobeným medvědy na 
hospodářských zvířatech, včelích úlech 
a plodinách v horských oblastech s výskytem 
medvědů vždy docházelo, tyto škody se 
v minulosti tolerovaly a považovaly se za sou-
část přirozených rizik těchto činností. Moderní 
zemědělci a vlastníci hospodářských zvířat jsou 
však k těmto incidentům mnohem méně tole-
rantní, zejména v oblastech, kde medvěd vy-
mizel a vrátil se v důsledku přirozených proce-
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sů. Moderní hospodaření vedlo k upuštění od 
některých postupů, které byly v minulosti běž-
né, například přítomnosti pastevce se stádem, 
používání kvalitních pasteveckých psů, ochrany 
nočních přístřešků pro zvířata a instalace 
vhodného oplocení. 
 
 

Opatření provedená k řešení 
potřeb v oblasti ochrany pří-
rody a střetů 
 
S cílem omezit střety mezi medvědy a lidmi 
a zajistit, aby postupy drobného pastevectví 
a zemědělství zůstaly v horských oblastech 
ekonomicky životaschopné, byla vyzkoušena 
a zavedena řada opatření, zejména preventiv-
ních, aby se zaprvé snížil dopad velkých maso-
žravců na majetek lidí a zadruhé omezil nepřá-
telský přístup k velkým predátorům. 
 
Plán péče Národního parku severní Pindos jas-
ně určuje otázku snižování škod, které medvědi 
způsobují v zemědělství, jako prioritu péče. 
 
Všechny preventivní činnosti se začaly prová-
dět zpočátku na pilotní úrovni již koncem 
90. let 20. století z podnětu nevládních organi-
zací, například Arcturos jako první a později 
Callisto, nejdříve v pohoří Pindos a poté 
v druhém horském pásmu s výskytem populací 
medvědů, ve středních Rodopech. Pilotní fáze 
byly financovány zejména prostřednictvím pro-
gramu LIFE a umožnily shromáždění zkušeností 
a jejich doladění. 
 
Pro zajištění udržitelnosti opatření dvě nevládní 
organizace ve spolupráci s dalšími, například 
Birdlife Řecko, uskutečnily rozsáhlé konzultace 
s příslušnými vnitrostátními orgány, a zejména 
s Ministerstvem pro rozvoj venkova, aby mohla 
být finanční podpora opatření zahrnuta do pro-
gramu rozvoje venkova. Bylo dosaženo shody 
a výše uvedené preventivní činnosti byly popr-
vé zahrnuty do programu rozvoje venkova 
v roce 2003. 
 
Podpora řeckého pasteveckého psa, zvláštního 
domácího plemene, které je dobře známo pro 
svou vynikající výkonnost při ochraně hospo-
dářských zvířat, zahrnuje několik kroků. Přede-
vším je třeba získat čistokrevná zvířata, aby 
bylo možné založit kvalitní chov; ve vesnici Ag-
rapidia (Florina) byla zřízena chovná stanice 
(vlastníkem a provozovatelem je nevládní or-
ganizace Arcturos), která má trvale přibližně 
deset psů. Další byla zřízena nedávno v obci 
Deskati (Grevena) a jejím vlastníkem 
a provozovatelem je developerská společnost 

z Greveny; jejím cílem je založení chovu 
o přibližně šesti zvířatech. 
 
Druhým krokem je určení chovatelů hospodář-
ských zvířat, kteří mají zájem pracovat 
s vyšlechtěnými pasteveckými psy; tento krok 
zahrnuje velkou informační kampaň 
o důležitosti kvalitních pasteveckých psů pro 
náležitou ochranu stáda. Následuje školení 
chovatelů hospodářských zvířat, kteří projevili 
zájem, zaměřené na správnou péči o řeckého 
pasteveckého psa a jeho chov. Tito chovatelé 
hospodářských zvířat dostanou štěňata, 
a jakmile jejich psi vrhnou, je jejich povinností 
poskytnout štěňata chovné stanici. 
 
V období 2000–2002 bylo pastevcům v pohoří 
Grammos poskytnuto celkem 38 psů 
s podporou projektu LIFE. Díky nátlaku nevlád-
ních organizací bylo toto opatření od roku 2003 
zahrnuto do programu rozvoje venkova, který 
předpokládal finanční podporu pro chovatele 
hospodářských zvířat na pořízení řeckých pas-
teveckých psů (80 % způsobilých nákladů a až 
400 EUR na pár řeckých pasteveckých psů). Od 
opatření se však po roce 2010 z finančních dů-
vodů upustilo. 
 

 
Pastevecký pes a ovce © Callisto 
 
Instalace elektrického oplocení 
s fotovoltaickým zdrojem je dalším velmi jed-
noduchým, a přesto účinným opatřením, jehož 
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cílem je ochrana majetku lidí, například hospo-
dářských zvířat, plodin a včelích úlů, před úto-
ky medvěda. Toto opatření se ukázalo jako 
100 % účinné proti útokům za předpokladu, že 
jsou plně dodrženy podmínky instalace 
a údržby. Finanční podpora tohoto opatření by-
la zahrnuta do programu rozvoje venkova, kte-
rý předpokládá spolufinancování ve výši 
77,5 % nákladů na pořízení a instalaci pohybu-
jících se v rozmezí 350 až 1 000 EUR 
v závislosti na zvoleném zařízení, a zbývající 
část hradí zúčastnění chovatelé hospodářských 
zvířat. 
 
Program rozvoje venkova tato opatření podpo-
ruje v oblastech, které tvoří přírodní stanoviště 
medvěda, a upřednostňuje chovatele včel 
a pak vlastníky hospodářských zvířat, kteří 
provozují extenzivní pastvu. 
 

 
Medvěd, který je zastrašen elektrickým plotem © 
Callisto  
 
Třetí provedené preventivní opatření zahrnuje 
zvýšení zdrojů potravy pro medvědy. Byla pro-
vedena dvě souběžná opatření. 
 
Prvním je vysazování ovocných stromů. 
V minulosti, kdy byly vesnice v pohoří Gram-
mos více obydlené a ekonomicky aktivnější, 
udržovali zemědělci plané sady v zalesněných 
oblastech. To byl zdroj potravy pro medvědy, 
ale jelikož byly tyto sady postupně opuštěny 
společně s vesnicemi, medvědi ztratili důležitý 
zdroj potravy. Toto opatření zahrnuje přede-
vším určení nejvhodnějších míst v rámci pří-
rodního stanoviště medvěda a následně vysá-
zení ovocných stromů, jako jsou jabloně 
a švestky, naočkování stávajících planě rostou-
cích rostlin a ošetření a prostříhání planě ros-
toucích sadových stromů. 
 
Toto opatření bylo provedeno zejména 
s finanční podporou programu LIFE a provádějí 
je nevládní organizace, například Arcturos 
a Callisto. Druhé souběžné opatření zahrnuje 
poskytnutí pobídek, aby zemědělci nechávali 

10 % své produkce nesklizené (až jeden hek-
tar); tato produkce zároveň nesmí být ošetřena 
chemickými přípravky obsahujícími toxické lát-
ky. Způsobilými plodinami jsou kukuřice, slu-
nečnice, vinná réva, ovocné stromy a zelenina. 
Dlouhodobá udržitelnost tohoto opatření je za-
jištěna jeho zahrnutím do programu rozvoje 
venkova, který předpokládá kompenzaci na 
hektar, jež bude záviset na typu plodiny a také 
na zeměpisné poloze v rámci Řecka. Kompen-
zace na hektar se pohybuje od 31 EUR/ha 
u slunečnice až do 718 EUR/ha u ovocných 
stromů. Tyto částky pokrývají 100 % nákladů 
na nesklizené plodiny. 
 
Doprovodným opatřením, jehož cílem je zajistit 
ekonomickou životaschopnost pastevectví 
a hospodaření v horských oblastech, je zlepšení 
národního systému kompenzací škod způsobe-
ných masožravci. Od 90. let 20. století bylo vy-
víjeno úsilí o zlepšení systému kompenzací; ta-
to zlepšení se týkala použitelných podmínek, 
výše kompenzací a postupů. 
 
Do roku 2008 bylo pokryto 100 % škod způso-
bených medvědy, zatímco pokrytí pro jiná vol-
ně žijící zvířata, včetně vlka, činilo 80 %. Po 
roce 2008 se však systém změnil a nyní kryje 
90 % škod způsobených jakýmkoli volně žijícím 
zvířetem; kromě toho byla zrušena podmínka 
zabití minimálně tří zvířat jako požadavek na 
získání náhrady. Nedávno byla nicméně stano-
vena nová podmínka, podle níž bude kompen-
zace poskytnuta pouze v případě, že hodnota 
škod překročí 200 EUR. 
 
 

Hlavní výsledky a ponaučení 
ze zkušeností 
 
Ukázalo se, že technické provedení preventiv-
ních opatření velmi přímočaře, jednoduše 
a efektivně zamezuje škodám, které masožrav-
ci způsobují v souvislosti s hospodářskými zví-
řaty a zemědělskou produkcí. Praktické zkuše-
nosti nashromážděné od začátku třetího tisíci-
letí umožnily doladění technických parametrů, 
postupů a podmínek všech výše uvedených 
opatření. 
 
Předpokladem pro posouzení dopadu opatření 
je však také dlouhodobé monitorování populací 
masožravců a rozsahu škod, které způsobují. 
To zahrnuje úzkou spolupráci a koordinaci mezi 
Národní organizací pro zemědělské pojištění 
(ELGA), která má údaje o škodách způsobe-
ných masožravci a jejich náhradách, a orgány 
pro ochranu přírody, například nevládními or-
ganizacemi a řídicími orgány národních parků, 
které monitorují populace masožravců. 
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Jako dosti komplikované se ukázalo dlouhodo-
bé financování technických opatření. Ačkoli je-
jich zahrnutí do programu rozvoje venkova 
v roce 2003 lze oslavovat jako významný 
úspěch díky podstatnému úsilí nevládních or-
ganizací, zrušení kritických opatření, například 
podpory řeckého pasteveckého psa od roku 
2010, toto úsilí vrátilo zpět. Kromě toho počet 
příjemců, na které byl program rozvoje venko-
va skutečně zacílen, byl nižší, než se očekávalo 
ve fázi plánování, z důvodu nedostatečné in-
formovanosti potenciálních příjemců a také 
z důvodu nedostatků souvisejících s návrhem 
podmínek účasti. To v určitých případech zna-
menalo, že finanční prostředky přidělené na 
preventivní opatření zůstaly v prvním progra-
movém období programu rozvoje venkova 
(2003–2007) částečně nevyužité. 
 
Zkušenosti také ukázaly, že v oblastech, kde 
byla preventivní opatření provedena, je základ-
ním předpokladem existence bohatých alterna-
tivních zdrojů potravy. Pokud není dostatek pří-
rodní kořisti, může mít účinnější ochrana hos-
podářských zvířat negativní dopad na maso-
žravce z důvodu přímé úmrtnosti (zabití paste-
veckým psem) nebo nepřímé úmrtnosti (ome-
zené zdroje potravy, nižší reprodukční úspěš-
nost). Je tedy důležité, aby provádění preven-
tivních opatření tvořilo součást širší strategie 
ochrany přírody. 
 
Dosavadní úsilí bylo vedeno zejména nevlád-
ními organizacemi se zaměřením na ochranu 
masožravců, zatímco úloha dalších zúčastně-
ných stran je relativně omezená. Například ří-
dicí orgán Národního parku severní Pindos do-
posud do svého plánu péče nezačlenil vhodná 
opatření péče a musí hledat nejvhodnější zdro-
je pro jejich financování. Rovněž existuje jasný 
prostor pro zlepšení, pokud jde o skutečné za-
pojení organizací zemědělců do procesu rozho-
dování. Ačkoli se organizace zemědělců podílejí 
na činnosti správní rady organizace ELGA 
a řídicího orgánu Národního parku severní Pin-
dos, zemědělci z horských oblastí nejsou dosta-
tečně zastoupeni z důvodu jejich omezeného 
počtu a nižšího vzdělání a nižších příjmů. 
 
 

Odkazy a zdroje dalších in-
formací 
 
Internetové stránky projektu Life Pindos-
Grevena LIFE07 NAT/GR/000291 
www.pindoslife.gr/ 
 
Internetové stránky projektu Life Arctos Kasto-
ria http://www.arctoslife.gr 

 
Evropská komise, GŘ pro životní prostředí, 
Compensation for damage caused by bears and 
wolves in the European Union, 1999. 
 
Prefektura Grevena, návrh projektu LIFE – Pří-
roda 2007 (projekt LIFE-
NAT/2007/GR000291), Pindos Grevena, 2007. 
 
Psaroudas Spyros (ed.), Závěrečná zpráva pro-
jektu LIFE RODOPI-GRAMMOS, ARCTUROS, 
2002. 
 
www.callisto.gr (v řečtině a angličtině). 
 
www.arcturos.gr (v řečtině a angličtině). 
 
www.pindosnationalpark.gr (v řečtině, angličti-
ně a němčině). 
 
http://www.angre.gr/ (pouze v řečtině). 
 
www.lifextra.it (v mnoha jazycích). 
 
www.elga.gr (pouze v řečtině). 
 
www.agrotikianaptixi.gr (v řečtině 
a angličtině). 

 
 
 

Případovou studii vypracovala: Mariella Fourli 
(N2K Group) 
 
Poděkování: Spyros Psaroudas (Callisto) 
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Případová studie 

 
Ochrana balt-
ského rákosníka 
ostřicového  
 
Udržitelná péče 
o zemědělskou  
půdu v Litvě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venkovské krajiny v Litvě 
 
Litevská krajina je rovinatá a nízko položená 
s četnými jezery a velkou deltou řeky Němen, 
která tvoří rozsáhlé oblasti mokřadních stano-
višť, jako jsou vrchoviště, rašeliniště, močály 
a zaplavované nivní louky. V mnoha oblastech 
vedlo odvodňování půdy k vytvoření suchých 
kontinentálních luk. Celkem dvě třetiny země 
jsou obhospodařovány jako zemědělská půda 
a většinu zbývající plochy pokrývají jehličnaté 
lesy (Ministerstvo životního prostředí Litevské 
republiky, 2009). Některé velké oblasti přírodní 
krajiny přežívají na východě a jihu a v zónách 
delty směrem na západ a pokrývají 4 % plochy 
půdy (Evropská agentura pro životní prostředí, 
2010; Peepson a kol., 2007). 
 
Přibližně 13 % litevské krajiny je chráněno jako 
součást sítě Natura 2000 napříč 2 013 lokali-
tami (Peepson a kol., 2007). Jako ve většině 
evropských zemí se mnoho přírodních stanovišť 
Litvy vyvíjelo v rámci dlouhé historie zeměděl-
ských postupů. V posledních desetiletích 
(zejména od rozpadu Sovětského svazu) však 
došlo k významnému opouštění zemědělské 
půdy a přibližně 400 000 ha zemědělské půdy 
v současné chvíli není obhospodařováno 
(Ministerstvo životního prostředí Litevské 
republiky, 2009); (Dunford, 2007). Tradiční 
postupy péče, jako je senoseč a extenzivní 
pastva skotu, již nejsou ekonomicky života-
schopné a ve většině oblastí skončily. Některé 
oblasti přešly na intenzivní hospodaření. 
 

 
Krajina lokality projektu Kliosiai v rámci zvláště chráněné oblasti Tyru Pelke © Žymantas Morkvénas 
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Lokality sítě Natura 2000. 
Klíčové prvky a zemědělská 
problematika 
 
Tři chráněné oblasti sítě Natura 2000 v Litvě 
(zvláště chráněná oblast delty řeky Němen, 
zvláště chráněná oblast Tyru Pelke a zvláště 
chráněná oblast Zuvintas) jsou lokalitou pro-
jektu EU LIFE+1, jehož cílem je obnova přírod-
ního stanoviště rákosníka ostřicového (Acro-
cephalus paludicola). Projekt je aktivní také ve 
dvou lokalitách v Lotyšsku. 
 
Rákosník ostřicový je nejvzácnějším stěhova-
vým zpěvným ptákem v Evropě a je klasifiko-
ván jako „zranitelný“ na Červeném seznamu 
celosvětově ohrožených druhů IUCN. Oblast 
jeho rozmnožování je velmi roztříštěná 
a soustředí se do méně než 50 pravidelných 
míst rozmnožování v celé východní Evropě. 
V roce 2007 činil odhadovaný celkový počet 
zbývající populace pouze 24 000 jedinců 
(Mezinárodní svaz ochrany přírody a přírodních 
zdrojů, 2011). 

  
Tento druh je endemický na přírodních stano-
vištích s vlhkými loukami nebo slatiništi pokry-
tých ostřicí a roztroušeně rostoucím rákosím se 
stabilními hladinami nadzemní vody a malým 
množstvím dřevin. To zahrnuje typy přírodních 
stanovišť uvedených v příloze I směrnice 

                                                
1 LIFE09 NAT/LT/00233 Baltský rákosník ostřicový.  
Viz internetové stránky projektu 

(www.meldine.lt/en).  

o ochraně přírodních stanovišť: přechodová ra-
šeliniště a třasoviska (7140), vápenité slatiny 
(7210), bazická slatiniště (7230), bezkolencové 
louky (Molinia spp.) (6410) a louky spojené 
s tvrdými oligo-mesotrofními vodami (3140) 
(Flor, 2011). 
 
Tato přírodní stanoviště byla v Litvě udržována 
tradičními extenzivními zemědělskými postupy 
s využitím sečení s nízkou intenzitou a pastvy 
skotu s nízkou hustotou.  
S rozsáhlým upouštěním od těchto zeměděl-
ských postupů mnohé oblasti, které byly pro 
rákosníka vhodným stanovištěm, zarostly, za-
tímco v jiných oblastech zemědělská intenzifi-
kace často zahrnující odvodňování půdy zničila 
charakteristické prvky přírodního stanoviště.  
V roce 2011 bylo v Litvě zaznamenáno pouze 
90 zpěvných samečků (Morkvenas, 2012). 
 
Cílem projektu LIFE+ je obnova a zachování 
polopřírodních stanovišť rákosníka v rámci šesti 
lokalit, z nichž všechny jsou chráněnými ob-
lastmi sítě Natura 2000: 
 

• Lokalita Kliosiai se nachází ve zvláště 
chráněné oblasti Tyru Pelke a je nejdů-
ležitějším místem rozmnožování rákos-
níka ostřicového v Litvě. Zahrnuje 
528 ha zaplavovaných ostřicových luk 
lemujících Kurský záliv. Oblast byla tra-
dičně využívána pro sklizeň rákosí, ale 
v posledních desetiletích byla většinou 
opuštěna. 

 
• Tulkiarage (455 ha) je jednou ze dvou 

projektových lokalit v rámci zvláště 
chráněné oblasti delty řeky Němen. Ob-
last byla tradičně obhospodařována 
formou senoseče, ale od těchto postupů 
se již upustilo ve většině lokality. Přeží-
vající otevřené plošky ostřice nabízejí 
vhodné přírodní stanoviště pro rákosní-
ka. 

 
• Druhou lokalitou v rámci delty je lokalita 

Sysa (734 ha). Jedná se o druhou nej-
důležitější lokalitu rákosníka ostřicového 
v Litvě. Polovina půdy je v soukromém 
vlastnictví a byla přeměněna na inten-
zivní zemědělství s nevhodnými režimy 
pastvy a sečení. 

 
• Lokalita v rámci biosférické rezervace 

Zuvintas (9 210 ha) je nejstarším zná-
mým místem rozmnožování rákosníka 
ostřicového. Populace rákosníků se 
omezila na 3 zpěvné samečky. 

 
• Poslední dvě projektové lokality se na-

cházejí v Lotyšsku: jezero Pape (30 ha) 

Rákosník ostřicový © Žymantas Morkvénas 
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a jezero Liepaja (200 ha). Ty poskytují 
důležité migrační zastávky pro rákosní-
ka ostřicového, ale byly degradovány 
z důvodu upouštění od pastvy 
a senoseče (Morkvenas, 2012). 

 
 

Ochranná opatření  
Ukázka osvědčených postupů 
 
Opatření obnovy 
 
Obnova opuštěného přírodního stanoviště rá-
kosníka ostřicového zahrnuje obnovu režimů 
vodního hospodářství, odstranění dřevin 
a opětovné zavedení pravidelného sečení pře-
rostlého rákosí a travin (Prieksa, 2005). 
 
Sečení by se mělo provádět na konci vegetač-
ního období a v některých oblastech bude rov-
něž zapotřebí další sečení zkraje léta. V roce 
2011 bylo posekáno více než 150 ha luk 
v lokalitě Tulkiarage opuštěných více než dvě 
desetiletí. Sečení bylo provedeno také 
v lokalitě Sysa a plánuje se pro lokalitu Kliosiai, 
ale zpozdily je vysoké hladiny vody, které 
znemožňují přístup žacích strojů. 
 
Rákosník ostřicový vyžaduje, aby vodní hladina 
na loukách zůstávala přibližně 10 cm nad zemí. 
V některých oblastech bude tedy obnova příz-
nivých podmínek přírodního stanoviště vyžado-
vat obnovu vodohospodářské infrastruktury. 
V lokalitě Tulkiarage byla například instalována 
nová vodní stavidla v opuštěné vodní stanici, 
která kdysi regulovala hladiny vody na loukách 
(Morkvenas, 2012). 
 
Agroenvironmentální opatření 
 
Jelikož rákosník ostřicový je závislý na aktivně 
obhospodařovaných přírodních stanovištích, 
ochrana tohoto druhu v rámci většiny chráně-
ných oblastí sítě Natura 2000 vyžaduje zapoje-
ní zemědělců do zavádění citlivých a pokud 
možno soběstačných zemědělských postupů. 
 
V Evropě jsou agroenvironmentální režimy 
v rámci společné zemědělské politiky klíčovým 
způsobem, jak vybídnout zemědělce, aby přijali 
méně intenzivní postupy péče o půdu, které 
podporují ochranu druhů a přírodních stanovišť 
a které nemusejí být ekonomické životaschop-
né bez vyrovnávacích plateb. 
 
Baltské environmentální fórum (BEF Litva), ne-
vládní organizace, která vede projekt LIFE+, 
vytvořilo zvláštní agroenvironmentální opatření 
pro rákosníka ostřicového, které chce nechat 
zahrnout do litevského programu rozvoje ven-

kova. Při přípravě navrhovaných opatření péče 
(rámeček 1) organizace BEF Litva konzultovala 
jak s vědci, tak s odborníky v oblasti ochrany 
přírody, kteří navrhli vhodná opatření, 
a s místními zemědělci, kteří posoudili, zda bu-
dou schopni tyto postupy na své půdě zavést. 
 
Opatření získalo širokou podporu vnitrostátních 
zúčastněných stran, včetně Ministerstva život-
ního prostředí a Ministerstva zemědělství, 
a nyní je přezkoumává Evropská komise. Zatím 
se zdá, že je přijímáno velmi dobře, ale jednání 
mají pokračovat až do podzimu 2012. Pokud 
bude opatření schváleno, bude provedeno 
nejdříve v roce 2013 a mohlo by být rovněž 
zahrnuto do litevského programu rozvoje ven-
kova na začátku nového finančního období pro 
SZP, které bude probíhat od roku 2014 do roku 
2020. 
 
Agroenvironmentální opatření péče bude uplat-
něno pouze v rámci lokalit sítě Natura 2000 ur-
čených pro ochranu rákosníka a v rámci těchto 
lokalit se bude zaměřovat na oblasti 
s aktuálními nebo historickými záznamy 
o rákosníkovi ostřicovém a oblasti ověřené od-
borníky na ochranu přírody jako potenciální pří-
rodní stanoviště rákosníků. Lokalita Sysa na-
příklad prošla významnou zemědělskou intenzi-
fikací, ale stále podporuje významný počet rá-
kosníků. Projektové činnosti programu LIFE 
v této oblasti se budou snažit vybídnout země-
dělce, aby přijali vhodnější péči na základě ag-
roenvironmentálního režimu. V některých pří-
padech zemědělci nemusí souhlasit s přijetím 
těchto postupů extenzivního hospodaření 
a například v lokalitě Zuvintas partneři projektu 
LIFE+ zváží odkoupení půdy v soukromém 
vlastnictví, aby mohli zajistit náležitou péči 
(Morkvenas, 2012). 
 
 

Rámeček 1. Navrhované požadavky na základě 
agroenvironmentálního opatření pro rákosníka 
ostřicového 
 
Pro nivní zaplavované louky: 

půda musí být sečena dvakrát ročně, 
první sečení by mělo proběhnout v červenci 
a pouze v oblastech, kde správce chráněné 
oblasti potvrdil absenci rákosníků, 
druhé sečení musí proběhnout později 
v sezóně, po 15. srpnu. 

Pro méně produktivní rašeliniště: 
půda musí být kompletně posečena během 
dvou let (tj. polovina první rok, druhá po-
lovina druhý rok), 
sečení musí být pozdrženo až do doby po 
15. srpnu. 

V místech výskytu křovin a rákosí: 
křoviny musí být odstraněny, 
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rákosí nesmí být k 1. říjnu vyšší než 30 cm. 
 
V roce 2020 má být SZP přezkoumána 
a pokračování agroenvironmentálních plateb 
nelze zaručit. Partneři projektu Evropské unie 
LIFE tedy zkoumají možnost ekonomicky udrži-
telnějších režimů na podporu zemědělců na zá-
kladě tržní nabídky a poptávky. 
 
Rozvíjení trhu s biomasou 
 
Tradičně se biomasa získávaná sečením přírod-
ních stanovišť s rašeliništi přeměňovala na se-
no a používala se jako píce a stelivo pro skot. 
Dnes však málo zemědělců v chráněných ob-
lastech chová skot a kromě toho pozdější seče-
ní vyžadované pro ochranu přírodního stanoviš-
tě rákosníka znamená, že rostliny dřevnatí 
a jsou nevhodné jako krmivo pro zvířata. 
V rámci projektu Evropské unie LIFE partneři 
zkoumají potenciál využití této odpadní bioma-
sy na výrobu pevných biopaliv v podobě pelet 
nebo briket (Zadrag a kol., 2012). 
 
Práce se v současné době soustředí na analýzu 
potenciálního trhu s biopalivy a zvážení nej-
vhodnějších zařízení. Aby zemědělci dosáhli 
dostatečného příjmu z tohoto procesu, bude 
rozhodující jejich schopnost vyrábět produkt 
s přidanou hodnotou. Zpracované brikety bu-
dou určovat vyšší cenu než nezpracovaná bio-
masa a mohou se prodávat pod značkou pro-
duktu „šetrného k životnímu prostředí“, 
a profitovat tak z rostoucí poptávky spotřebite-
lů po udržitelném zboží. Výroba biopaliva by 
tedy mohla nabídnout dlouhodobý zdroj příjmu 
pro zemědělce, kteří přijmou postupy hospoda-
ření šetrné k populaci rákosníků. 
 

 
Závod na výrobu briket a brikety © Žymantas 
Morkvénas 
Avšak udržování velkého závodu na výrobu 
briket s určitou kapacitou vyžaduje vstup bio-
masy z plochy nejméně 200 ha půdy. Kromě 
toho, aby byl proces ziskový, doprava biomasy 
z pole do závodu nesmí být na vzdálenost více 
než přibližně 20 km. Dosažení tohoto cíle by 
bylo s ohledem na rozmanité a drobné vlastnic-
tví zemědělské půdy v Litvě náročné a mohlo 
by vést k centralizovanému zpracovávání bio-
masy, což by snížilo cenu, kterou by jednotliví 
zemědělci dostávali. 
 
Nicméně ředitelství biosférické rezervace Zu-
vintas právě kupuje velké zařízení na výrobu 
briket a dojednává smlouvy se zemědělci pro 
zaručení dodávek sena. Pokud jde o ostatní ob-
lasti, partneři projektu LIFE+ zkoumají alterna-
tivní řešení pro malé pozemky, např. zařízení 
na výrobu briket odpovídající velikosti pozemků 
a vhodná pro výrobu z 5 ha půdy, která jsou 
na trhu EU dostupná. 
 
Cílená, koordinovaná péče  
 
Lokality LIFE+ pokrývají velké a rozmanité ob-
lasti (celkem 1 358 ha) a faktory, jako jsou 
tlaky přírodního stanoviště, vlastnictví půdy 
a blízkost potenciálních trhů, se liší. Organizace 
BEF proto zaujímá systematický přístup k péči 
o přírodní stanoviště, v rámci kterého nejsou 
opatření obnovy přijímána „ad hoc“, ale plánují 
se a přizpůsobují podmínkám lokality (viz rá-
meček 2). V některých případech mohou být 
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zapotřebí zvláštní opatření, například obnova 
přístupu opravou silnice může být důležitější 
jako nezbytný předpoklad pro obnovu přírodní-
ho stanoviště než obnova samotného stanoviš-
tě. 
 
Rámeček 2. Hlavní činnosti obnovy v každé lo-
kalitě 

Lokalita Tulkiarage byla opuštěna, takže obno-
va bude zahrnovat opětovné zavedení režimů 
extenzivního sečení a obnovu stavidel / čerpa-
cích stanic pro obnovení hladiny vody (400 ha). 
Sečení bude zavedeno také v opuštěných ob-
lastech lokality Kliosiai (450 ha), lotyšských lo-
kalitách jezera Pape (20 ha) a jezera Liepaja 
(100 ha) a v některých částech lokality Sysa 
(60 ha). 

V jiných částech lokality Sysa je půda 
v soukromém vlastnictví a je degradována in-
tenzivním hospodařením. V těchto oblastech 
budou činnosti vybízet k šetrnému hospodaře-
ní, včetně podpory agroenvironmentálního 
opatření. Část půdy v lokalitě Zuvintas (328 
ha) je rovněž v soukromém vlastnictví 
a většina je opuštěná. Obnova zde pravděpo-
dobně bude zahrnovat odkoupení půdy partne-
ry programu LIFE+, aby bylo možné znovu za-
vést extenzivní hospodaření. Existují také plány 
na výrobu biopaliv. 
Budování vztahů se zemědělci v deltě 
řeky Němen 
 
Ochrana rákosníka ostřicového a jeho přírodní-
ho stanoviště je závislá na zapojení zemědělců, 
kteří obhospodařují půdu v rámci lokalit sítě 
Natura 2000. Navázání kontaktu s těmito zú-
častněnými stranami představovalo důležitou 
výzvu pro projekt LIFE+ z důvodu počtu dotče-
ných zemědělců a různého vlastnictví půdy. 
 
Lokalita Sysa v deltě řeky Němen například za-
hrnuje 700 ha půdy, o kterou se dělí velké 
množství soukromých vlastníků, jejichž podniky 
se svou velikostí pohybují od 1 do 20 ha. Do-
konce i s pomocí místního správce bylo obtížné 
určit, kdo vlastní který pozemek, z důvodu 
omezené dostupnosti přesných vlastnických 
záznamů, a navázat první kontakt 
s příslušnými správci půdy. 
 
Organizace BEF Litva tuto otázku řešila přijetím 
programu osobních návštěv. Dva zaměstnanci 
několik víkendových dnů navštěvovali země-
dělské podniky v oblasti, mluvili se zemědělci 
o rákosníkovi ostřicovém a vhodné péči 
o přírodní stanoviště. 
 
Bylo navázáno přibližně 50 kontaktů, což po-
krývalo téměř 50 % plochy travinných porostů, 
a s těmito zemědělci je udržována pravidelná 

komunikace prostřednictvím dopisů 
a poskytnutím telefonního čísla, na kterém 
mohou BEF kontaktovat přímo. 
 

 
 

Člen projektového týmu BEF Litva mluví s místním 
vlastníkem půdy © Žymantas Morkvénas 
 
V místní škole se také konalo speciální setkání 
(propagované prostřednictvím těchto kontaktů 
a inzerátů v místním tisku), které zemědělcům 
umožnilo poskytnout zpětnou vazbu 
k navrhovanému agroenvironmentálnímu opat-
ření. Jsou plánována další setkání a akce, včet-
ně festivalu v deltě řeky Němen koncem květ-
na, během kterého bude migrující rákosník 
ostřicový přivítán zpět do svého litevského sta-
noviště. 
 
Přímý kontakt se zemědělci probíhal také na 
poli prostřednictvím dobrovolného pozorovatele 
rákosníků. Pokud pozorovatel viděl zemědělce, 
jak začínají sekat plochy, kde hnízdí rákosníci, 
oslovil je a nabídl informace o rákosníkovi 
a telefonní číslo na organizaci BEF Litva, která 
zemědělce přesvědčovala, aby sečení o dva 
týdny odložili. 
 
Reakce byla obecně pozitivní a zemědělci vy-
hověli a organizaci BEF Litva kontaktovali po 
dvou týdnech, aby zjistili, zda mohou začít se-
kat. 
 
 

Ponaučení ze zkušeností 
a názorný příklad pro jiné 
země 

 
Osobní kontakt s vlastníky půdy 
 
Projekt LIFE+ zaměřený na rákosníka ostřico-
vého ukázal hodnotu osobního přístupu ke kon-
zultacím s vlastníky půdy. Přímá jednání bě-
hem osobních návštěv a při kontaktech 
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s dobrovolným pozorovatelem v poli vedla 
k navázání dobrých vztahů mezi partnery pro-
jektu LIFE+ a místními zemědělci a pokračující 
dialog poskytl cenný vstup pro přípravu agro-
environmentálního opatření. 
 
Mezi správci půdy byla reakce na konzultace 
pozitivní a obecně se zdálo, že navrhovaná 
ochranná opatření podporují. 
 
Příprava speciálního agroenvironmen-
tálního opatření založená na spolupráci 
 
Práce na přípravě speciálního agroenvironmen-
tálního opatření zaměřeného na rákosníka 
ostřicového, které má být zahrnuto do litev-
ského programu rozvoje venkova, je inovativ-
ním přístupem k zajištění vhodné péče 
o zemědělskou půdu v rámci chráněných oblas-
tí sítě Natura 2000. Formalizace doporučení 
k péči a poskytnutí vyrovnávacích plateb by 
mělo podpořit intenzivní využívání opatření 
a přimět zemědělce, aby obnovili opuštěnou 
půdu. 
 
Rozvoj trhu pro výrobu biopaliv na 
podporu péče 
 
Snaha o výrobu biopaliv představuje inovativní 
využívání hospodářského trhu k poskytnutí fi-
nanční podpory pro zemědělské postupy citlivé 
k životnímu prostředí. Pokud jsou zemědělci 
schopni vyrábět produkt s přidanou hodnotou, 
pokud možno pod nějakou ekoznačkou, měli by 
být schopni profitovat z rostoucí poptávky po 
udržitelném zboží. Získané peníze pomohou 
pokrýt ušlý příjem zemědělců, kteří přijmou 
opatření šetrná k populaci rákosníků s nízkou 
intenzitou, například pozdější sečení. 
 
Toto tržně založené financování je 
z dlouhodobého hlediska potenciálně ekono-
micky udržitelnější volbou než agroenviron-
mentální subvence. 
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telné  
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Projekt vedený vodárenskou 
společností v severní Anglii 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Louka Croasdale s převahou medyňku vlnatého 
a malým množstvím planě rostoucích květin (Ander-
son a Ross, 2011) 

Zemědělství a ochrana příro-
dy 
 
Souvislosti 
 
United Utilities (UU) Group PLC je největší kóto-
vanou vodárenskou společností ve Spojeném 
království, která dodává vodu a poskytuje služ-
by v oblasti odpadních vod přibližně sedmi mili-
onům lidí na severozápadě Anglie. Je to také 
největší vlastník půdy mezi vodárenskými spo-
lečnostmi s přibližně 57 000 ha, které zahrnují 
významné horské oblasti, z nichž většina leží ve 
zvláštních oblastech ochrany a zvláště chráně-
ných oblastech a/nebo v lokalitách zvláštního 
vědeckého zájmu1. 
 
Ty zahrnují důležitá přírodní stanoviště povr-
chových rašelinišť, horských vřesovišť s polokeři 
a horských kyselých travinných porostů 
a rovněž širokou škálu pastvin (např. sečené 
louky a pastviny s výskytem sítin) 
a zalesněných oblastí. Půda se zemědělcům 
v nájmu pronajímá buď jako zemědělský podnik 
(s hospodářskými budovami), jako holá půda 
(bez hospodářských budov), nebo jako obecní 
pozemek (pro který má právo pastvy více ze-
mědělců). 
 
 

Síť Natura 2000, hlavní sta-
noviště a druhy a zemědělské 
postupy 
 
Společnost UU vlastní celkem devatenáct 
zvláštních oblastí ochrany a devět zvláště chrá-
něných oblastí (McGrath a Smith, 2006). Počá-
teční program udržitelné správy povodí (SCaMP) 
provedený mezi lety 2005 a 2010 zahrnuje ob-
last o rozloze 20 000 ha, z čehož 13 500 ha je 
součástí sítě Natura 2000 v rámci dvou hlavních 
lokalit: Bowlands Fells (zvláště chráněná oblast) 
nacházející se v Bowland Estate v hrabství 
Lancashire a South Pennine Moors (zvláště 
chráněná oblast / zvláštní oblast ochrany) 
v oblasti Southern Estate společnosti United Uti-
lities, převážně v Derbyshire. Lokality se pře-
krývají s národně vyhlášenými lokalitami 
zvláštního vědeckého zájmu, které zahrnují 
stejnou oblast (P. Wilson, osobní sdělení)2. 

                                                
1 Lokalita zvláštního vědeckého zájmu je národním 

označením týkajícím se ochrany přírody ve Spoje-
ném království, které označuje oblast chráněnou 
z důvodu biologického nebo geologického zájmu. 

2 Pete Wilson je ve společnosti United Utilities odpo-
vědný za biologickou rozmanitost. 
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Bowland Fells byla vyhlášena zvláště chráněnou 
oblastí díky přítomnosti nejméně 1,3 % chovné 
populace motáka pilicha (Circus cyaneus) ve 
Velké Británii a 1,5 % chovné populace dřemlí-
ka tundrového (Falco columbarius) ve Velké Bri-
tánii. Stanoviště je charakteristické rozsáhlým 
povrchovým rašeliništěm a vřesovištěm, která 
poskytují vhodné stanoviště pro rozmanitou 
škálu ptáků rozmnožujících se v hornatém teré-
nu. South Pennine Moors byla vyhlášena zvláště 
chráněnou oblastí / zvláštní oblastí ochrany 
především díky povrchovým rašeliništím (7130), 
evropským suchým vřesovištím (4030) 
a starým zakrslým doubravám s druhy rodů Ilex 
a Blechnum na Britských ostrovech (91A0). Dal-
ší stanoviště fungují jako kvalifikační prvky, ale 
nikoli jako primární důvod pro vyhlášení lokali-
ty, například severoatlantská vlhká vřesoviště 
s Erica tetralix (4010) a přechodová rašeliniště 
a třasoviska (7140). 
 
Lokality jsou vystaveny mnoha tlakům, které 
mají dopad na jejich hodnotu biologické rozma-
nitosti. V období 50. až 70. let 20. století vládní 
politika Spojeného království podporovala od-
vodňování horských povrchových rašelinišť 
s cílem zabezpečit více potravin, což mělo vý-
znamné neblahé dopady na stav stanoviště. 
V oblasti Southern Estate je mnoho přírodních 
stanovišť ve špatném stavu v důsledku historic-
kého znečištění ovzduší, vysokého pastevního 
tlaku a přírodních požárů. V posledních letech 
přetrvávající tlaky z nadměrné pastvy 
a znečištění ovzduší bránily účinné obnově ve-
getace (Anderson a Ross, 2011). 
 
V důsledku špatné kvality vegetace a související 
eroze půdy a rašeliny v mokřadech se voda za-
čala více zabarvovat působením horských zdrojů 
ve Spojeném království, což zvyšuje náklady na 
úpravu vody (McGrath a Smith, 2006). 
 
 

Opatření provedená k řešení 
potřeb v oblasti ochrany pří-
rody 
 
Popis režimu: SCaMP I 
 
V roce 2005 zahájila společnost UU nový inova-
tivní režim ve snaze zajistit udržitelnou péči 
o tyto dvě klíčové lokality. Hlavní hybnou silou 
projektu byl cíl vlády Spojeného království 
uvést 95 % lokalit zvláštního vědeckého zájmu 
v zemi do roku 2010 do příznivého nebo zlepšu-
jícího se nepříznivého stavu. Další cíle zahrno-
valy udržení příjmů zemědělců v nájmu, zlepše-

ní kvality vody, zvýšení míry ukládání uhlíku 
a zajištění lepší schopnosti zadržovat vodu. 
 
Veškeré výdaje musely být schváleny vodáren-
ským regulačním orgánem Ofwat, a proto zajiš-
tění ochoty zákazníků platit bylo důležitým zá-
kladním předpokladem pro zahájení projektu3. 
V letech 2005 až 2010 bylo na celý projekt 
SCaMP I vynaloženo 10,6 milionu GBP4. 
 
Opatření zavedená režimem 
 
Úkolem projektu bylo obnovit odvodněné, vypá-
lené a nadmíru spasené vřesoviště a velmi de-
gradované povrchové rašeliniště a zvýšit roz-
manitost sečených luk / pastvin s výskytem sí-
tin a zalesněných oblastí. Uplatněná opatření 
obnovy zahrnovala: 

• zavodnění povrchového rašeliniště zablo-
kováním stružek a odvodňovacích koryt, 

• obnovení vegetace na erodované obnaže-
né rašelině pro obnovu vegetace povrcho-
vého rašeliniště (např. použitím vápna, 
osiva a hnojiva), 

• vytvoření a zlepšení zalesněných oblastí 
(vysázením stromů, oplocením výběhu pro 
hospodářská zvířata a odstraněním nepů-
vodních stromů), 

• snížení pastevního tlaku omezením počtu 
hospodářských zvířat, vyloučení sezónních 
změn, 

• novou infrastrukturu zemědělského podni-
ku (například budovy pro přezimování). 

 
 

 
Louka Croasdale vykazuje po třech letech tradiční pé-
če o sečenou louku kratší trávník bohatý na planě 
rostoucí květiny 
(Anderson a Ross, 2011). 

                                                
3 Na základě průzkumu mezi zákazníky, který měl 

ověřit ochotu zákazníků platit za biologickou roz-
manitost.  

4 Osobní sdělení, Phil Austin, manažer projektu 
SCaMP společnosti United Utilities. 
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Vztahy se zemědělci a výběr zeměděl-
ského podniku 
 
Aby program fungoval, vyžadoval aktivní doho-
du a účast zemědělců, kteří si půdu v rámci 
projektové oblasti pronajali. Společnost United 
Utilities hledala způsoby, jak přimět zemědělce 
k účasti, zajištěním vzájemných výhod pro ze-
mědělce. Toho bylo dosaženo zejména usnad-
něním vstupu do agroenvironmentálního režimu 
Higher Level Stewardship (HLS), který je scho-
pen významně podpořit příjem zemědělského 
podniku5. Ze zákona zřízená agentura (Natural 
England) určila pro vstup do režimu oblasti se 
zvláštním významem pro biologickou rozmani-
tost a stanovila kroky, které je pro dosažení 
vstupu nutno provést. Jelikož režim HLS pokrý-
vá pouze polovinu nákladů na kapitálové inves-
tice, společnost United Utilities nabídla, že 
uhradí část nebo plnou výši počátečních nákladů 
(např. budova, oplocení, úzké odvodňovací pří-
kopy) s cílem usnadnit vstup zemědělce do re-
žimu. 
 
Zemědělcům, kteří nebyli pro režim HLS způso-
bilí, společnost United Utilities nabídla určitá 
zvýhodnění (např. výstavbu budovy pro přezi-
mování nebo prodloužení dohody o nájmu), aby 
bylo jejich podnikání životaschopnější, výměnou 
za zemědělské postupy šetrnější k biologické 
rozmanitosti. 
 
Po vstupu do režimu se opatření vztahovala na 
veškerou půdu, na které zemědělec hospodaří, 
včetně půdy, která není ve vlastnictví společ-
nosti United Utilities. Nakonec projekt SCaMP 
I zahrnoval 38 zemědělských pozemků: sedm-
náct v Bowland Estate a 21 v Southern Estate. 
 
Propojení s ostatními režimy 
 
Přibližně 20–25 % investičních nákladů bylo zís-
káno zpět prostřednictvím grantové podpory 
poskytované organizací Natural England (pro-
střednictvím režimu HLS) nebo Komisí pro les-
nictví (Forestry Commission) (např. grantový 
režim Woodland Grant Scheme). Poslední uve-
dený režim vyplácí 80 % grantu předem jako 
příspěvek na investiční náklady a 20 % po pěti 
letech. 
 

                                                
5 Dohody v rámci režimu HLS se uzavírají na deset 

let a jejich cílem je zajistit významný přínos pro ži-
votní prostředí v prioritních oblastech, což často 
zahrnuje komplexní environmentální řízení 
s podporou a poradenstvím ze strany místních ze-
mědělských poradců. 

Zemědělec také obdrží platbu za hektar 
v závislosti na hodnotě biologické rozmanitosti. 
Jelikož pozdější výplata grantu může některé 
zemědělce od vstupu odradit, společnost United 
Utilities poskytla platby na investiční náklady 
předem s cílem zajistit naplnění cílů biologické 
rozmanitosti. 
 
Vytváření, monitorování a hodnocení 
režimu 
 
Byla najata firma zabývající se odborným eko-
logickým poradenstvím, aby navrhla 
a prováděla roční monitorování zvolených bota-
nických a hydrologických parametrů za účelem 
zjištění dopadu opatření obnovy. K dispozici 
jsou nyní údaje za pět let, neboť výchozím ro-
kem byl rok 2005. 
 
Popis druhého režimu SCaMP II 
 
SCaMP II je rozšířením přístupu SCaMP I na 
zbývající pozemky ve vlastnictví společnosti 
United Utilities (přibližně 30 000 ha). Z důvodu 
nižšího podílu chráněných oblastí v daném místě 
(4 000 ha lokalit zvláštního vědeckého zájmu) 
se projekt soustředí na zlepšování kvality vody 
jako svůj primární cíl, avšak snaží se také zlep-
šit biologickou rozmanitost a ukládání uhlíku 
a zvýšit příjmy zemědělců v nájmu. 
 
Zahrnuje celkem 53 projektů, z nichž šest je na 
obecních pozemcích. Společnost United Utilities 
navrhuje vynaložit 11,6 milionu GBP v letech 
2010 až 2015. Přijatá opatření jsou obdobná ja-
ko v případě SCaMP I s důrazem na ta, která 
mají přínos z hlediska kvality vody. 
 
 

Faktory úspěchu, omezení, 
příležitosti a hrozby 
 
Hlavní výsledky 
 
Do roku 2010 byly všechny investiční práce pro 
SCaMP I dokončeny. Nezávislý přezkum režimu 
(Anderson a Ross, 2011) zjistil, že opatření ob-
novy a péče přispěla k významnému zlepšení 
v chráněných oblastech; všechny lokality sítě 
Natura 2000 v Southern Estate a většina lokalit 
v Bowland jsou nyní v příznivém stavu nebo 
v nepříznivém stavu, který se však zlepšuje 
(což zahrnuje 98,6 % vyhlášených povrchových 
rašelinišť). 
 
Kromě toho bylo vytvořeno 273 ha nových list-
natých lesů s autochtonními dřevinami; na 23 
ha degradovaných horských sečených luk byla 
zavedena příznivá péče, 10 ha horských slatin 
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bylo obnoveno a bylo vytvořeno 9,3 km nových 
živých plotů s využitím autochtonních druhů 
(United Utilities, 2011). 
 
Navíc obnovení vegetace vedlo k odpovídajícímu 
snížení usazenin, které se dostávají do toků. 
Eliminace pasoucích se hospodářských zvířat 
zřejmě měla největší dopad na stabilizaci obna-
žené rašeliny na povrchovém rašeliništi, což 
umožnilo vegetativní rekolonizaci suchopýru úz-
kolistého a šichy černé. 
 
Objevují se první známky ustupující převahy 
trávy v travinných porostech obhospodařova-
ných na seno s následnou pastvou skotu při za-
chování nebo rozšíření rozmanitosti (viz foto-
grafie louky Croasdale) (Anderson a Ross, 
2011). 
 
Projekt měl významný dopad na měnící se kul-
turu v rámci vodohospodářství. Úspěšné prove-
dení projektu SCaMP I přimělo Ofwat požado-
vat, aby vodárenské společnosti zkoumaly po-
tenciál správy povodí jako opatření ke zlepšení 
kvality vody u zdroje dříve, než budou schvále-
ny kapitálové investice do tvrdé infrastruktury. 
 
V Anglii nyní probíhá 105 programů nebo prů-
zkumů správy povodí. 
 

 
Rokle „Quiet Shepherd“ v roce 2007 (United Utilities, 
2011) 
 

 
Rokle „Quiet Shepherd“ v roce 2009 (United Utilities, 
2011) 

Hlavní faktory úspěchu 
 
Úspěšné zapojení zúčastněných stran 
a zemědělců 
 
Pevně navázané vztahy se zemědělci 
a agenturami a nevládními organizacemi, které 
působí v oblasti ochrany přírody, byly klíčovým 
faktorem úspěchu projektu. Společnost United 
Utilities již tyto vztahy dále rozvinula prostřed-
nictvím svých týmů pro správu povodí tvoře-
ných zástupci pro pozemkové záležitosti (kteří 
jednali se zemědělci v nájmu), referentem od-
povědným za biologickou rozmanitost 
a referentem odpovědným za lesy. Projekt usi-
loval o naplnění cílů a potřeb svých místních zú-
častněných stran, což zajistilo vysokou úroveň 
podpory a spolupráce. 
 
Silná podpora ze strany agentur zříze-
ných ze zákona a národních regulačních 
orgánů 
 
Ze zákona zřízená agentura odpovědná za po-
skytování agroenvironmentálních režimů Natu-
ral England ukázala při spolupráci se společností 
United Utilities vysokou míru zájmu a flexibility. 
Obdobně národní vodohospodářský regulační 
orgán schválil soubor opatření, která tradičně 
nejsou spojována s působností vodárenské spo-
lečnosti, a od té doby poznatky z režimu rozšířil 
do své obecné praxe.  
 
Činnost na úrovni krajiny 
 
Výhodou režimu je, že funguje na úrovni povo-
dí, nikoli pouze na úrovni jednoho zemědělské-
ho podniku, a může tedy znamenat přínos 
v mnohem větším měřítku na větším území.  
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Zjištěné slabiny a zjištěná omezení 
 
Režim je závislý na zájmu vlastníka půdy 
o režim; projekt SCaMP fungoval mimořádně 
dobře, neboť vodárenská společnost vlastnila 
půdu přímo; pokud zemědělci vlastní půdu 
v rámci povodí, je proces komplikovanější. 
V případě obecních pozemků je vyjednávání do-
hod mimořádně komplikované a zájem země-
dělců maximalizovat intenzitu chovu je 
v přímém rozporu se zájmem organizace Natu-
ral England snižovat počty hospodářských zvířat 
pro ochranu biologické rozmanitosti. Pokud jde 
o časově vymezené dohody, zemědělci se mo-
hou domnívat, že není v jejich zájmu se připojit, 
pokud se trhy změní a bude výhodnější uplat-
ňovat jiné postupy péče. 
 
Existuje potenciální střet zájmu mezi kvalitou vo-
dy a ochranou přírody. Společnost United Utilities 
má zavedenu politiku snižování výskytu prvoků 
Cryptosporidium u zdroje omezováním pastvy 
skotu6 a nesouhlasí s rozšiřováním pastvy skotu 
tam, kde v současné době neprobíhá, ačkoli se 
jedná o opatření na travinných porostech v rámci 
režimu HLS. Navzdory zdokumentovanému po-
stupnému zlepšování vegetačního pokryvu může 
navíc trvat dvacet let, než bude zaznamenáno 
významné zlepšení kvality vody v nádržích, 
zejména pokud jde o zbarvení. 
 
Příležitosti pro rozšířený režim 
 
Existuje příležitost rozšířit režim na další vodá-
renské společnosti a pozemky, které uvedená 
společnost nevlastní, a to změnou postupů fi-
nančního výkaznictví. Všechny výdaje musí být 
vykazovány buď jako „výnosy“, což znamená, 
že jsou začleněny do roční účetní závěrky 
a ovlivňují ziskovou marži daného roku, nebo 
jako „investiční náklady“ na výdaje, které před-
stavují dlouhodobou investici, jejíž náklady se 
rozloží do delšího období. Jelikož společnost 
United Utilities vlastnila pozemky, na kterých 
byla práce prováděna, regulační orgán Ofwat 
projekt usnadnil tím, že společnosti Unities Utili-
ties umožnil vykázat výdaje jako „investiční ná-
klady“ s vědomím, že představují dlouhodobou 
investici, což jim umožnilo rozložit náklady do-
hody do několika desetiletí. 
 
Naopak jakékoli výdaje za práce na pozemcích, 
které nejsou ve vlastnictví dané společnosti, se 
v současné době vykazují jako „výnosy“, které 
ovlivňují ziskovou marži, což představuje pře-
kážku dalšího rozšiřování. Nicméně regulační 
                                                
6 Pozn.: Mnoho jiných společností se v souvislosti 

s likvidací prvoka Cryptosoridium spoléhá na své 
systémy úpravy vody. 

orgán Ofwat nedávno umožnil, aby se podepsa-
ná dohoda mezi vodárenskou společností 
a sousedním zemědělcem stala majetkem, což 
znamená, že náklady lze vykazovat jako „inves-
tiční náklady“. Možné budoucí zobecnění této 
praxe představuje příležitost rozšířit tento druh 
programu na pozemky, které nejsou ve vlast-
nictví vodárenské společnosti7. 
 
SCaMP II představuje posun od práce zaměřené 
na chráněné oblasti k oblastem s potenciálem 
pro zlepšení kvality vody. Je pravděpodobné, že 
zaměření těchto prací může být rozšířeno, aby 
se naplnily cíle stanovené rámcovou směrnicí 
o vodě. 
Agentura pro ochranu životního prostředí 
o tomto modelu již uvažuje jako o prostředku 
pro naplnění cílů stanovených směrnicí, ačkoli 
zatím není jasné, kdo opatření zaplatí. 
 
Hrozby a výzvy, kterým režimy čelí 
 
Hrozí nebezpečí, že platby, které mají omezit 
znečišťující chování v rámci povodí, budou ze-
mědělce motivovat k uplatňování znečišťujících 
postupů, aby byli způsobilí pro uvedené platby.  
 
Rovněž univerzita v Durhamu (Durham Uni-
versity), která projektu poskytuje vědeckou 
podporu, upozorňuje, že pravděpodobné pro-
gnózy změny klimatu představují vážnou hrozbu 
pro dotčená přírodní stanoviště (zejména 
Sphagnum spp.) a režimy jako SCaMP mohou 
pouze zpomalit rychlost degradace spíše než 
nastolit dlouhodobě pozitivní trendy.  
 
 

Závěry: názorný příklad pro 
další oblasti a země 
 
SCaMP je často oslavován jako vlajkový projekt, 
neboť úspěšně přináší řadu výhod pro různé zú-
častněné strany a slouží jako zajímavý příklad 
„plateb za ekosystémové služby“, které financu-
jí ochranu přírody. 
 
Pro různé aktéry z něj vyplývají užitečná pona-
učení. Ze zákona zřizovaným agenturám odpo-
vědným za agroenvironmentální režimy ukazuje 
důležitost rozvíjení vztahů s různými typy vel-
kých vlastníků půdy, včetně soukromých spo-
lečností, a důležitost flexibility při koncipování 
režimů. 
 
                                                
7 Vodárenská společnost se například může rozhod-

nout koupit nový systém pro sousedního zeměděl-
ce, aby omezil používání pesticidů, což by mohlo 
uspořit náklady na úpravu vody několikrát vyšší, 
než jsou počáteční náklady projektu. 
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Národní vodohospodářské regulační orgány mo-
hou hrát důležitou úlohu tím, že budou požado-
vat, aby vodárenské společnosti před udělením 
povolení pro velké infrastrukturní investice 
zkoumaly způsob nakládání se zdroji znečišťo-
vání vody, na základě postupů správy povodí, 
což může mít významný kladný dopad na biolo-
gickou rozmanitost. 
 
Pokud jde o vodárenské společnosti, projekt 
ukazuje, že může být ekonomicky prospěšné 
investovat do určitých opatření na ochranu bio-
logické rozmanitosti jako způsob řešení zhoršu-
jící se kvality vody a zvyšujících se nákladů. 
 
Režim má potenciál být rozšířen na pozemky, 
které nejsou ve vlastnictví vodárenské společ-
nosti, na základě partnerských přístupů, pokud 
existují oboustranně výhodné příležitosti (např. 
přínosy v oblasti kvality vody nebo biologické 
rozmanitosti), nebo na základě smluv se sou-
sedními zemědělskými podniky s cílem zastavit 
znečišťující postupy. 
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Případová studie 

 
Péče o vlhké tra-
vinné porosty 
pro chřástala 
polního ve Slo-
vinsku 
 
 
 

Souvislosti 
 
Z důvodu obecně kopcovité krajiny mnoho ze-
mědělských oblastí ve Slovinsku stále extenziv-
ně obhospodařují malé zemědělské podniky. 
Slovinsko si tak udrželo významný podíl travin-
ných porostů s vysokou biologickou rozmanitos-
tí. 
 
Stejně jako jinde jsou však tradiční postupy ex-
tenzivního hospodaření stále obtížněji ekono-
micky životaschopné, což vede k tomu, že 
mnoho malých zemědělských podniků buď 
opouští svou půdu, nebo (je-li to možné) pře-
chází na intenzivnější zemědělské postupy. 
 
Tento posun v zemědělských postupech je 
zvláště znatelný v nížinách, kde je intenzifikace 
zemědělské půdy mnohem rozšířenější. Jen 
v posledních dvaceti letech byly značné plochy 
vlhkých luk degradovány nebo zmizely úplně. 
Pouze malé procento vlhkých travinných poros-
tů vysoké přírodní hodnoty dnes zůstává. Větši-
na těchto travinných porostů je nyní chráněna 
v rámci sítě Natura 2000. 
 
Více než pětina zemědělské půdy ve Slovinsku 
(přibližně 30 000 ha) je součástí sítě Natura 
2000, a proto se slovinská vláda rozhodla, že 
nejúčinnějším způsobem zajištění její ochrany 
je přidělení odpovědnosti za péči o tuto půdu 
orgánům z různých odvětví (včetně lesů, země-
dělství a vody). 
 

 
 Jezero Cerkniško – jedno z největších nestálých jezer v Evropě a hlavní stanoviště pro chřástala polního ve 
Slovinsku.  
 Fotografie: DOPPS – Birdlife Slovinsko  
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V roce 2006 tedy přijala strategický operační 
program pro síť Natura 2000, který stanoví cíle 
a opatření ochrany, které mají být provedeny 
pro každou lokalitu, a rovněž odvětví odpovědná 
za jejich provádění. 
 
Tento strategický a vysoce integrovaný přístup 
nejen přinesl společnou odpovědnost za řízení 
sítě Natura 2000 ve Slovinsku, ale pomohl také 
zajistit další financování pro síť Natura 2000 
v rámci programů různých odvětví. V důsledku 
toho slovinský program rozvoje venkova (2007–
2013) nyní obsahuje tři skupiny agroenviron-
mentálních režimů (zahrnujících celkem 23 díl-
čích opatření), které jsou koncipovány 
s ohledem na podporu extenzivních zeměděl-
ských postupů na travinných porostech 
s vysokou biologickou rozmanitostí a krajinnou 
hodnotou. 
 
 

Ochrana vlhkých luk a jejich 
cenného ptactva 
 
Jedním z nejsymboličtějších druhů ptáků, kte-
rým se daří na extenzivně obhospodařovaných 
vlhkých loukách, je chřástal polní (Crex crex). 
Ve Slovinsku však populace chřástala polního 
v posledních dvaceti letech poklesla o více než 
50 %. Důvodem je především ničení 
a degradace přírodních stanovišť (např. odvod-
ňování nebo přechod na intenzivní chov hospo-
dářských zvířat nebo přeměna na ornou půdu) 
a opouštění půdy. 
 

 
 
Chřástal polní. Fotografie: Hrvoje Oršanič 
 
Zbývající populace chřástalů polních (přibližně 
250 ptáků) je nyní v zásadě omezena na osm 
klíčových oblastí po celé zemi: Ljubljansko barje, 
Cerkniško jezero, Reka, Planinsko polje, Breginj-
ski Stol – Planja, Nanoščica, Snežnik – Pivka 
a Kozjansko – Dobrava – Jovsi. 
 
Historicky tři z těchto oblastí (Ljubljansko barje, 
Cerkniško jezero a Nanoščica) zahrnovaly velké 

plochy vlhkých travinných porostů, které byly 
obhospodařovány tak, aby poskytovaly píci pro 
hospodářská zvířata a seno pro místní zeměděl-
ce. Jelikož však až do roku 2004 nebyly zahrnu-
ty do chráněných oblastí, nebyla přijata žádná 
opatření, která by zajistila nepřetržité řízení je-
jich ochrany, a v průběhu doby oblasti s vlhkými 
travinnými porosty zmizely do té míry, že pouze 
malá část je i nadále obhospodařována jako dří-
ve. 
 
 

Využití finančních prostředků 
programu LIFE pro nastarto-
vání dlouhodobé péče 
 
Po přistoupení k EU byly spuštěny dva projekty 
LIFE, které měly pomoci nalézt dlouhodobá ře-
šení pro ochranu těchto zbývajících oblastí 
s vlhkými travinnými porosty a jejich ohrože-
ných druhů. V té době již bylo všech osm lokalit 
vyhlášeno jako lokality sítě Natura 2000. 
 
První projekt (2004–2006) provedla organizace 
DOPPS, která je slovinským partnerem organiza-
ce Birdlife, a jeho hlavním cílem bylo vytvořit 
a nasadit nástroje ochrany pro dlouhodobě účin-
nou ochranu chřástala polního ve Slovinsku. 
 
Jedním z klíčových výsledků projektu byla pří-
prava národního akčního plánu pro ochranu 
chřástala polního. Tento plán shrnul všechny na-
byté poznatky a zjištění za dobu trvání projektu 
a stanovil desetiletý (2005–2015) právní rámec 
pro provádění opatření na ochranu chřástala 
polního v souladu s požadavky směrnice EU 
o ochraně volně žijících ptáků. 
 
Kromě toho projekt obnovil řadu přerostlých 
a degradovaných oblastí s vlhkými loukami 
a vyzkoušel různé postupy péče šetrné k ptákům 
pro extenzivní vlhké louky v pilotní oblasti Lju-
bljansko Barje (lokalita se později stala důležitou 
ukázkovou oblastí pro zemědělce). 
 
Organizace DOPPS také velmi úzce spolupraco-
vala s místními zemědělci, zemědělskými porad-
ci a vlastníky půdy s cílem zvýšit jejich informo-
vanost o postupech hospodaření šetrných 
k ptákům a vybídnout je, aby zaváděli opatření 
péče šetrná k chřástalovi polnímu ve všech třech 
projektových oblastech výměnou za finanční 
odměnu za tuto péči. Zpočátku zemědělci neměli 
zájem, ale po mnoha setkáních a individuálních 
jednáních byla tato opatření nakonec přijata 
a úspěšně uplatněna v terénu (celkem přibližně 
na 180 ha). 
 
Vynikající komunikace a spolupráce byla navá-
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zána také s odpovědnými veřejnými institucemi 
v oblasti zemědělství a rozvoje venkova 
a zvláště s organizacemi poskytujícími poraden-
ství pro zemědělce a s místními zemědělci. To 
mimo jiné vedlo k vytvoření národních pokynů 
pro péči o extenzivní vlhké louky vysoké ornito-
logické hodnoty a jejich ochranu. 
 

 
Ljubljansko barje: jedna z osmi zbývajících klíčových 
lokalit chřástala polního. Jednalo se o stěžejní oblast 
pro projekt LIFE řízený organizací DOPPS. 
 
Do skončení projektu se organizaci DOPPS poda-
řilo nejen lépe začlenit opatření na ochranu 
chřástala polního do slovinského operačního 
programu pro řízení sítě Natura 2000 (2007–
2013), ale také podpořit zavedení nového agro-
environmentálního režimu pro ochranu chřástala 
polního a jiných ohrožených ptáků vlhkých tra-
vinných porostů v prioritních lokalitách sítě Na-
tura 2000 (viz níže). 
 
Druhý projekt LIFE (2005–2007) začal o rok 
později a byl řízen Institutem Slovinské republi-
ky pro ochranu přírody. Jeho cílem bylo poskyt-
nout místním správám oficiální pokyny pro pří-
pravu plánů péče pro lokality sítě Natura 2000 
ve Slovinsku v souladu s nedávno přijatým ná-
rodním programem pro péči o lokality sítě Natu-
ra 2000 (2007–2013). Zahrnoval také důležitý 
praktický prvek koncipovaný tak, aby ověřil 
vhodnost a proveditelnost pokynů na pěti pilot-
ních lokalitách sítě Natura 2000. 
 

Jednou z pěti lokalit sítě Natura 2000 byla ex-
tenzivní záplavová oblast Jovsi v jihovýchodní 
části Slovinska, na hranicích s Chorvatskem. Ob-
last je tvořena otevřenými vlhkými loukami 
s mozaikou břehů porostlých vegetací, houšti-
nami a osamoceně rostoucími vrbami, duby 
a olšemi. Na pozdě sečených loukách v centrální 
části Jovsi se vyskytuje jedna z posledních vý-
znamných chovných populací chřástala polního 
v panonské části Slovinska. V polovině roku 
2000 se počet zpěvných samečků pohyboval 
v rozmezí 14 až 28, neboli přibližně 5 % slovin-
ské populace. 
 
V minulosti se objevily různé nápady, jak „zlep-
šit“ vlhké louky v oblasti Jovsi. Nejvážnějším 
z nich bylo vybudování rybníků pro komerční vy-
užití, ale k realizaci tohoto nápadu naštěstí nikdy 
nedošlo. Dnes je intenzifikace využívání půdy do 
určité míry přítomna pouze ve východní části, 
která je mírně vyšší než zbytek oblasti. Většina 
zbývající oblasti se však stále potýká s problémy 
záplav, což vede k zarůstání a opouštění půdy. 
 
Pro řešení těchto problémů byl pro uvedenou lo-
kalitu vypracován podrobný plán péče sítě Natu-
ra 2000 a byla přijata opatření pro zlepšení hyd-
rologických podmínek v Jovsi. Kromě provádění 
praktických opatření v terénu byl zahájen inten-
zivní proces jednání s místními vlastníky půdy 
(většinou formou osobních návštěv) s cílem zís-
kat jejich souhlas se změnami hydrologického 
režimu v rámci lokality. 
 
S místními zemědělci a vlastníky půdy byly rov-
něž podepsány smlouvy o péči, které měly po-
moci s odstraňováním přerostlé vegetace 
z vlhkých luk a s následným opětovným zavede-
ním technik sečení šetrných ke chřástalovi pol-
nímu (celkem přibližně na 165 ha). 
 
Za dva roky trvání projektu byly smlouvy o péči 
podepsány s více než 70 vlastníky půdy, z nichž 
každý obdržel za svou práci platby (v průměru 
190 EUR/ha). Stejně jako projekt DOPPS LIFE 
byly tyto dohody a smlouvy o péči určitým dru-
hem pilotního agroenvironmentálního režimu, 
který byl vyzkoušen a místně nabízen všem ze-
mědělcům, kteří obhospodařují vlhké louky 
a projevili zájem. 
 
 

Zavedení nového agroenvi-
ronmentálního opatření 
 
Oba projekty LIFE napomohly k zahrnutí nového 
agroenvironmentálního opatření do slovinského 
programu rozvoje venkova (2007–2013) pro 
ochranu druhově bohatých travinných porostů, 
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důležitého také pro ptactvo travinných porostů 
v lokalitách sítě Natura 2000. 
 

 
Porečje Nanoščice – klíčová lokalita pro chřástala pol-
ního, která nutně vyžaduje obnovu. Fotografie: 
DOPPS – Birdlife Slovinsko 
 
 
Celkem jsou prosazovány tři agroenvironmentál-
ní režimy, z nichž každý obsahuje řadu konkrét-
ních dílčích opatření. V rámci skupiny III – „za-
chování chráněných oblastí“ se předpokládá šest 
dílčích opatření: 

1. Chov zvířat v centrální oblasti výskytu vel-
kých masožravců (214 – III/1) 

2. Zachování zvláštních travinných stanovišť 
(214 – III/2) 

3. Zachování travinných stanovišť motýlů (214 
– III/3) 

4. Zachování stelivových luk (214 – III/4) 

5. Ochrana ptáků na vlhkých extenzivních lou-
kách v lokalitách sítě Natura 2000 (214 – 
III/5) 

6. Trvalý zelený porost na loukách s ochranou 
vody (214 – III/6) 

 
Tři z nich mají zvláštní význam pro chřástala 
polního a jeho přírodní stanoviště (ačkoli 
je nelze vzájemně kombinovat): 
 

Dílčí opatření 214 – III/5 (VTR): Cílem toho-
to opatření je zajistit příznivý stav populace 
ohrožených druhů ptáků, jako jsou chřástal 
polní, koliha a bekasina otavní, a vlhkých ex-
tenzivních luk. Opatření uznává, že pro dlou-
hodobé zachování populací ekologicky nároč-
ných druhů ptáků na vlhkých loukách (např. 
chřástala polního) je nezbytné zajistit další 
péči o půdu v oblastech, které jsou 
z ekonomického hlediska méně zajímavé 
z důvodu obtížných podmínek pro hospoda-
ření. 

 

Hlavní opatření zahrnují první sečení až po 
1. srpnu, sečení se musí provádět od středu 
louky směrem ven, pastva není možná. Kro-
mě toho se doporučuje používat lištovou se-
kačku při nízké rychlosti, sekat v minimální 
výšce 10 cm nad zemí, nechávat neposečené 
pásy o šířce 3–5 m, ponechávat a udržovat 
osamoceně rostoucí keře a stromy na šířku 
5–15 m. 
 
Opatření je dostupné pouze v lokalitách sítě 
Natura 2000 vyznačených v mapě, která je 
součástí programu rozvoje venkova (příloha 
12), a cíl, kterého má být dosaženo, byl sta-
noven na 1 000 ha. Míra čerpání prostředků 
na platby se počítá podle ušlého příjmu na 
základě skutečnosti, že louka se seče pouze 
jednou a seno má nižší kvalitu. Přihlíží se ta-
ké k dodatečným nákladům na strojní 
i manuální práci a rovněž k času strávenému 
odbornou přípravou, vedením záznamů atd. 

 
Dílčí opatření 214 – III/2 (HAB): Toto opat-
ření je širší než výše uvedený režim 
a zaměřuje se na ekologicky důležité oblasti 
(tj. širší než Natura 2000). Jeho cílem je za-
chovat a rozšířit oblast travinných porostů 
pro ohrožené druhy rostlin a živočichů (or-
chideje, mečík bahenní, ladoňku luční, oboj-
živelníky a hmyz, kteří jsou potravou pro čá-
pa bílého, ťuhýka menšího a ťuhýka obecné-
ho). Je rovněž zaměřeno na hnízdění ohro-
žených druhů ptáků travinných porostů, jako 
je chřástal polní. 

 
Je zapotřebí provést širokou škálu činností, 
které vyžadují úpravu sečení a pastvy tak, 
aby odpovídaly požadavkům výše uvedených 
druhů: tj. pastva nebo sečení a odklízení se 
musí provádět po vykvetení trav a vyvedení 
mláďat ohrožených ptáků (tj. po 15. červen-
ci). Zelený porost není rovněž přípustný před 
vykvetením a vyvedením mláďat (tj. před 
15. červencem). Hustota chovu by se měla 
pohybovat v rozmezí 0,2 až 1,9 VDJ/ha vyu-
žívané zemědělské půdy. Opatření je do-
stupné pro oblasti určené v bodě 11.1 přílohy 
II programu rozvoje venkova (příloha II) 
a cíl, kterého je třeba dosáhnout, je stano-
ven na 1 000 ha. 
 
Dílčí opatření 214 – III/4 (STE): Toto opat-
ření je z hlediska cílů obdobné jako výše 
uvedené opatření a jeho cílem je zacho-
vání stelivových luk v rámci ekologicky důle-
žitých oblastí a pro ekologicky náročné dru-
hy. Tyto louky se sečou jednou ročně na 
konci léta nebo na podzim (tj. nikoli před 25. 
srpnem) a posečená tráva se používá jako 
stelivo pro zvířata. Všechny stávající hraniční 
pásy a živé ploty se stříhají a prořezávají 
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každý druhý rok. Hustota chovu by měla být 
v rozmezí 0,2 až 1,9 VDJ/ha využívané ze-
mědělské půdy. Opatření je dostupné pro ob-
lasti určené v bodě  11.3 přílohy II programu 
rozvoje venkova a cíl,  kterého má být do-
saženo, je stanoven na 200 ha. 

 

Zkušenosti 
s agroenvironmentálním reži-
mem  
 
Odhaduje se, že pokud budou tato tři opatření 
provedena v plném rozsahu, mohla by být po-
tenciálně přínosná pro 70–80 % slovinské popu-
lace chřástala polního, pokud budou náležitě 
koncipována a podpořena. Avšak navzdory 
úspěchu těchto opatření na základě programu 
LIFE bylo následné využívání výše uvedených 
agroenvironmentálních opatření významně nižší, 
než se očekávalo. 
 
Zájem zemědělců o provádění agroenvironmen-
tálních opatření v posledních několika letech 
pomalu opadal. V roce 2012 činila celková plo-
cha zahrnutá do opatření HAB přibližně 460 ha, 
což je pouze 46 % cílové plochy (1 000 ha). 
O něco horší je zapojení do opatření VTR – při-
bližně 342 ha představuje pouze 34 % cílové 
plochy (1 000 ha). Nejhorší situace je u opatření 
STE, kde cíl byl naplněn pouze z 12 %. 
 
Může to mít několik důvodů: 
 

Omezení možného kombinování různých re-
žimů mohlo mnoho zemědělců odradit, neboť 
se mohou rozhodnout pouze pro jedno nebo 
druhé opatření (a v tomto případě se prav-
děpodobněji rozhodnou pro jednodušší opat-
ření, které vyžaduje méně úsilí). 

 
Režimy nebyly široce propagovány, a tak 
mnoho zemědělců stále neví, že by mohli mít 
nárok podat pro tato opatření žádost. Může 
být vyžadována zvláštní odborná příprava 
pro poradenské služby, které hrají nejdůleži-
tější úlohu při utváření postojů zemědělce 
a ovlivňují využívání agroenvironmentálního 
opatření. 

 
Požadavky na péči jsou některými považová-
ny v porovnání s nabízenými finančními 
kompenzacemi za nepatřičně omezující. 

 
Panují také nejasnosti ohledně pravidla 50 
stromů, které podle všeho vyžaduje, aby 
zemědělci odstranili osamoceně rostoucí 
stromy a keře, aby dosáhli na jednotnou 
platbu na plochu. Některé oblasti jsou 
z agroenvironmentálního opatření vyloučeny, 

neboť mají příliš mnoho stromů nebo křovin 
nebo jiných krajinných prvků (například ka-
menů), což znamená, že nejsou považovány 
za obhospodařovanou využívanou zeměděl-
skou půdu. 

 
Intenzita chovu pro pastvu je považována za 
zbytečně nízkou, což opět mohlo mnoho ze-
mědělců odradit. Existuje také problém sluči-
telnosti s režimem udržitelného chovu zvířat, 
který vyžaduje, aby intenzita chovu činila 
1,9 VDJ na zemědělský podnik. Nerozlišuje 
se mezi částmi zemědělského podniku, které 
jsou vlhkými travinnými porosty, kde musí 
být intenzita chovu mnohem nižší. To tedy 
vedlo k nadměrnému spásání vlhkých travin-
ných porostů. 

 
Kromě toho flexibilita stávajících pravidel pro 
přeměnu trvalých travinných porostů podle vše-
ho umožňuje ničení stanovišť s vlhkými travin-
nými porosty bez sankce. 
 

 
Prostřednictvím agroenvironmentálního režimu jsou 
zemědělcům vypláceny částky za zavedení technik se-
čení šetrných ke chřástalovi polnímu. Fotografie: 
DOPPS – Birdlife Slovinsko 
 

Přednosti a slabiny 
 
V rámci přístupu zvoleného v této případové 
studii lze nicméně určit řadu významných před-
ností: 
 

Strategický přístup vlády k síti Natura 2000 
zajistil, že k péči o lokality musí přispívat jiné 
politiky a že tyto požadavky na péči jsou za-
členěny do jejich příslušných politik 
a programů financování. 

 
Díky operačnímu programu pro síť Natura 
2000 a systematické přípravě plánů péče 
pro jednotlivé lokality jsou všechny strany 
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dobře informovány, pokud jde o potřeby pé-
če různých lokalit sítě Natura 2000 a o to, 
„kdo dělá co“. 

 
Zejména v případě chřástala polního oba 
projekty LIFE napomohly přilákat pozornost 
k tíživé situaci tohoto druhu a k nastartování 
nezbytných ochranných opatření. Vytvořily 
nejen důležitý záznam vědeckých poznatků 
a praktických zkušeností s postupy péče 
o extenzivní vlhké louky šetrnými k ptákům, 
ale vytvořily také řadu dokumentů, které 
stanoví rámec pro zachování druhů na celé 
desetiletí. 

 
Jedním z mnoha úspěchů obou projektů bylo, 
že umožnily zavedení řady zvláštních agro-
environmentálních opatření, která jsou kon-
krétně zaměřena na zlepšování stavu ohro-
žených druhů a přírodních stanovišť v rámci 
sítě Natura 2000 z hlediska jejich ochrany. 
Projekty rovněž jasně ukázaly přínosy 
a důležitost nastolení silného dialogu a úzké 
spolupráce s místními zemědělci a rovněž 
s místními orgány a Ministerstvem zeměděl-
ství. To pomohlo nejen zajistit, že nové ag-
roenvironmentální opatření zaměřené na 
ptáky vlhkých luk bylo pro zemědělce přija-
telné, ale zvýšilo to také obecnou úro-
veň zájmu o tíživou situaci druhu a hodnotu 
těchto zbývajících extenzivně obhospodařo-
vaných vlhkých luk (i kulturně a z pohledu 
cestovního ruchu). Skutečnost, že zájem 
o režim šetrný ke chřástalovi polnímu po 
skončení projektů LIFE opadl, dokazuje důle-
žitost nepřetržitého dialogu zúčastněných 
stran a poskytování účinných poradenských 
služeb. To se v rámci samotného agroenvi-
ronmentálního režimu nestalo. 

 
Díky projektům LIFE byly přiděleny dostateč-
né zdroje a dostatečný čas, aby mohli být 
zemědělci osloveni a mohli jim být vysvětle-
ny dotyčné záležitosti a opatření dostupná 
pro jejich řešení. Míra využívání předchozího 
agroenvironmentální režimu pro zvláštní tra-
vinná stanoviště (na základě programu roz-
voje venkova 2006) se během trvání projek-
tu zvýšila o 300 %, což je naprosto odlišné 
od využívání na základě stávajícího progra-
mu rozvoje venkova, který nedoprovází žád-
ná účinná poradenská služba nebo opatření 
pro zajištění dialogu se zemědělci. 

 
Byla zjištěna také řada slabin, zejména pokud 
jde o provádění a využívání agroenvironmentál-
ních opatření. 
 
Dosavadní malé využívání by mohlo být napra-
veno těmito kroky: 
 

lepší propagací dostupných dílčích opatření 
a větší odbornou přípravou pro poradenské 
služby pro zemědělce, aby se zajistilo, že 
budou o opatřeních dobře informovány, 
a budou připraveny zemědělcům pomoci 
v přístupu k opatřením, 

 
snížením administrativní zátěže pro zeměděl-
ce, kteří chtějí tato opatření uplatnit, 
a vyřešením veškerých nejasností nebo spo-
rů (např. intenzita chovu nebo „pravidlo 50 
stromů“), které brání jejich širšímu využívá-
ní, 

 
zvýšením sazby plateb na opatření tak, aby 
plně odrážela dodatečné úsilí a ušlý příjem, 
a byla tak pro zemědělce přitažlivější, 

 
zavedením větší flexibility do jednotlivých 
akcí, které mají být provedeny v rámci opat-
ření, s přihlédnutím k místním podmínkám. 

 

 
Na základě projektu LIFE byli místní komunity 
a zemědělci informováni o chřástalovi polním a jeho 
potřebách péče. Fotografie: DOPPS – Birdlife Slovin-
sko 
 
 
Kromě toho navzdory již tak silnému důrazu na 
začlenění potřeb péče sítě Natura 2000 do politik 
dalších odvětví může být zapotřebí více shody 
a dialogu na vysoké úrovni, aby se tento přístup 
mohl realizovat v praxi. 
 
Pokud jde o budoucnost, všechna představená 
opatření budou zahrnuta do budoucího programu 
rozvoje venkova na období 2014–2020. Před-
chozí zkušenosti budou využity k lepšímu prová-
dění těchto (a jiných) opatření. Z této zkušenosti 
zřetelně vyplynula dvě jasná poselství: je ne-
zbytné zajistit silnou komunikaci a podporu 
opatření a zvýšit úroveň vyrovnávacích plateb. 
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Pokud jde o tíživou situaci chřástala polního, ač-
koli se jeho populace v některých lokalitách sítě 
Natura 2000, například Ljubljansko barje, Pla-
ninsko polje a Nanoščica, zvýšily, celkový trend 
v rámci všech osmi lokalit za období 1999–2012 
a 2004–2012 ukazuje mírný pokles. 
 
Skutečnost, že pokles je pouze mírný, a nikoli 
závažný, lze považovat za určitou malou útěchu, 
že doposud přijatá opatření pomohla míru pokle-
su alespoň zbrzdit. Je však jasně zapotřebí pro-
vést další kroky, aby se zajistilo, že populace 
chřástala polního ve Slovinsku dosáhne 
z hlediska ochrany příznivějšího a stabilnějšího 
stavu. Všechny nástroje jsou k dispozici a nyní 
přichází náročný úkol tyto nástroje co nejefek-
tivněji a nejúčinněji zavést. 
 
 
 

Odkazy 
 
Projekt LIFE, LIFE03 NAT/SLO/000077 Zavedení 
dlouhodobé ochrany druhu Crex crex ve Slovin-
sku, DOPPSBirdLife Slovinsko,  http://www.life-
kosec.org 
 
Projekt LIFE, LIFE04/NAT/SI/000240 – Natura 
2000 ve Slovinsku – modely péče a informace. 
Zpráva pro laickou veřejnost. 
http://www.zrsyn.si/life 
 
Národní program rozvoje venkova na období 
2007–2013. 
 
Národní akční plán pro ochranu chřástala polního 
pro Slovinsko 
http://www.life-kosec.org/index.php?idv=129 
 
http://www.zrsvn.si/life/dokumenti/43/2/2008/
NU_Jovsi_2008-01-16_632.pdf 
 
http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2010/Zvik
art_2231.pdf 
 
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.g
ov.si/pageuploads/PRP/Porocilo_MTE1.pdf 
 
http://ptice.si/simarine-natura/wp con-
tent/uploads/2012/11/Monitoring_IBA_2012_KD
.pdf 
 
 
 
Případovou studii vypracovala: Kerstin Sund-
seth, Ecosystems LTD, Brusel 
 
Poděkování: Mateja Zvikart, Institut Slovinské 
republiky pro ochranu přírody 
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Případová studie 

 
Péče o půdu 
obilných stepí 
pro ptactvo 
v jižním Portu-
galsku 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drop malý (Gabriel Sierra a Juan M. Simón) 
 

Souvislosti 
 
Pevninské Portugalsko je téměř celé (86 %) kla-
sifikováno jako venkovské s velmi nízkou husto-
tou zalidnění (41 obyvatel na km2), což je vý-
znamně méně, než je průměr v EU. Biologická 
rozmanitost obecně (a rozmanitost druhů ptáků 
zejména) je v portugalských venkovských oblas-
tech velmi vysoká. 
 
Od přistoupení Portugalska k EU bylo vyvíjeno 
značné úsilí o modernizaci zemědělských podni-
ků a podniků v zemědělsko-potravinářském od-
větví prostřednictvím rozvoje a zlepšování in-
frastruktury s důrazem na zavlažovanou půdu. 
 
To se odráží také v portugalském programu roz-
voje venkova, neboť jedním z jeho hlavních cílů 
je zlepšit konkurenceschopnost v odvětvích ze-
mědělství a lesnictví. Z tohoto důvodu byl nej-
větší podíl investic z EZFRV doposud vyčleněn na 
intenzifikaci zemědělských a lesnických činností. 
 
Portugalský program rozvoje venkova však také 
uznává skutečnost, že síť Natura 2000 předsta-
vuje 16 % veškeré zemědělské půdy 
a obhospodařovaného lesa. 
 
Program rozvoje venkova je koncepčně 
v souladu s Národní strategií pro ochranu přírody 
a biologické rozmanitosti, zejména pokud jde 
o čtyři strategické směry, které jsou společné 
pro oba dokumenty: 

• zajistit ochranu sítě Natura 2000, 

• vypracovat konkrétní opatření pro péči 
o cílové druhy, přírodní stanoviště a krajiny 
a jejich ochranu, 

• začlenit politiky ochrany přírody do politik 
a plánování jiných odvětví a 

• podporovat vzdělávání a odbornou přípravu 
v otázkách týkajících se ochrany přírody 
a biologické rozmanitosti. 

 
Přesto bylo v praxi doposud vytvořeno nebo 
provedeno velmi málo agroenvironmentálních 
režimů na podporu hospodaření šetrného 
k životnímu prostředí v lokalitách sítě Natura 
2000. 
 
Tato případová studie zkoumá jednu z mála ini-
ciativ, která existuje pro zachování kvality pří-
rodního stanoviště pro stepní ptactvo 
v Portugalsku. 
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Síť Natura 2000, hlavní stano-
viště a druhy a problematika 
zemědělství 
 
Zvláště chráněná oblast 
Mourão/Moura/Barrancos nacházející se v jižním 
Portugalsku leží v regionu, který je charakteris-
tický chudými půdami a suchými klimatickými 
podmínkami. To vedlo k převládnutí extenzivních 
zemědělských systémů založených na střídavém 
pěstování obilovin. Toto přírodní stanoviště, 
známé jako obilná step nebo pseudostep, je pro 
Pyrenejský poloostrov typické. 
 
Vyznačuje se mozaikou přírodních stanovišť, 
která zahrnují obilné oblasti (zejména oves 
a pšenici), strniska, úhor, nezavlažované plochy 
luštěnin a pastviny a pokrývá více než 
33 900 ha, přibližně 40 % plochy zvláště chrá-
něné oblasti. 
 

 
Obilná step v regionu Alentejo (SPEA/LIFESisão) 
 
 
Oblast má mimořádný význam pro stepní ptac-
tvo. Mezi jinými druhy se zde vyskytují důležité 
populace dropa malého, dropa velkého, tiplice 
bahenní, stepokura písečného a dytíka úhorního. 
Tito ptáci jsou závislí na zachování otevřeného 
extenzivního systému pěstování obilí založeného 
na režimech střídání plodin, udržování tradičních 
olivových hájů a zachování a obnově oblastí 
s korkovými a dubovými háji. 
 
Avšak stejně jako jinde jsou tyto činnosti stále 
více ohroženy kombinovaným účinkem opouště-
ní půdy a intenzifikace zemědělství. Stejně jako 
v jiných vnitrozemských oblastech pevninského 
Portugalska je hustota zalidnění nízká: pouhých 
7,62 obyvatele na km2 v porovnání s národním 
průměrem 113,20 obyvatel/km2. Vysoký podíl 
populace se věnuje zemědělství, ale většina ze-

mědělců (63,63 %) je starších 55 let a mnozí 
opouštějí své tradiční postupy. 
V roce 1999 žilo v uvedené zvláště chráněné ob-
lasti 4 602 rodin věnujících se tradičnímu hospo-
daření. Při posledním sčítání v oblasti zeměděl-
ství, které se uskutečnilo v roce 2009, se tento 
počet snížil na 3 830. 
 
Od přistoupení Portugalska k EU v roce 1986 za-
čal být vývoj zemědělské krajiny závislý také na 
programech společné zemědělské politiky (SZP), 
které směřovaly k podpoře zpětné přeměny ex-
tenzivních pseudostepních systémů na produk-
tivnější využití, konkrétně zavlažováním oblastí 
s produktivnějším potenciálem, znovuzalesňová-
ním méně produktivní půdy a zakládáním trva-
lých kultur, jako jsou vinice a olivové háje. Ač-
koli byly olivové háje tradiční kulturou, byly 
omezeny na malé plochy a začleněny do CHOP 
(chráněného označení původu) „Azeite de Mou-
ra“. Současným trendem však je, že velké spo-
lečnosti skupují velké pozemkové parcely 
a zakládají intenzivní olivové háje. 
 
V poslední době tento trend podpořila výstavba 
přehrady Alqueva, která je největším umělým 
jezerem v Evropě a základem plánu zavlažování 
regionu Alentejo, jehož cílem je dosažení eko-
nomického rozvoje regionu podporou zeměděl-
ství a cestovního ruchu. Ačkoli celý komplex 
přehrady Alqueva bude dokončen až v roce 
2025, v únoru 2002 se začala nádrž plnit a od té 
doby vzniklo několik zavlažovacích projektů, kte-
ré rázně změnily tradiční zemědělské postupy 
a silně ovlivnily volně žijící a planě rostoucí dru-
hy obecně, a stepní ptáky zejména. 
 
Jelikož na agroenvironmentální opatření je 
k dispozici pouze malá část finančních prostřed-
ků SZP, nemohou vyvážit negativní dopady, kte-
ré na volně žijící a planě rostoucí druhy mají 
ostatní opatření programu rozvoje venkova, jež 
se využívají k financování produktivnějších ze-
mědělských systémů. 
 
 

Projekt LIFE, jehož cílem je 
nalézt způsoby zachování tra-
dičních zemědělských postupů 
 
V letech 2002 až 2006 bylo zřízeno partnerství 
mezi SPEA (Portugalskou společností pro studi-
um ptactva, partnerem organizace BirdLife 
v Portugalsku), vládní agenturou odpovědnou za 
ochranu přírody (ICNB – Institut pro ochranu 
přírody a biologické rozmanitosti) a dvěma svazy 
místních zemědělců (AACM – Sdružení zeměděl-
ců města Mourão a AJAM – Sdružení mladých 
zemědělců města Moura). 
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Toto partnerství spustilo projekt financovaný 
z programu Life – Příroda zaměřený na ochranu 
dropa malého v regionu Alentejo prováděním 
akčního plánu pro daný druh a experimentálního 
plánu péče o půdu, který byl vytvořen společně 
s místními zemědělci tak, aby byl přínosem pro 
dropa malého a zároveň byly zachovány příjmy 
zemědělců. 
 
V rámci tohoto projektu byl vytvořen a ověřen 
pilotní agroenvironmentální režim pro otevřenou 
zemědělskou půdu v oblasti 
Mourão/Moura/Barrancos. Jeho cílem bylo pod-
pořit tradiční zemědělce, kteří stále obhospoda-
řují půdu způsobem, který zachovává stepní pří-
rodní stanoviště. 
 
Navrhovaný režim zahrnoval tyto prvky: 

• střídavé hospodaření: udržovat strukturu pří-
rodního stanoviště, hospodaření na zeměděl-
ské půdě mělo zahrnovat prahová procenta 
čtyř plodin: suché obiloviny, suché luštěniny, 
stálé pastviny a úhor, 

• zachování úhorů: vyžadovalo se minimální 
procento úhoru na každém zemědělském po-
zemku a během období rozmnožování měly 
být prováděny nezemědělské zásahy, aby se 
zaručila dostupnost bezpečných hnízdišť, 

• luštěniny: byl doporučen seznam druhů 
a odrůd luštěnin přednostně zahrnující ty, 
které využívají ptáci jako potravu, například 
tolice vojtěška, hrách setý a cizrna beraní. 

 

 

Úroda luštěnin (SPEA/LIFESisão) 
 
Pilotní režim se u zemědělců ukázal jako velmi 
oblíbený. Během čtyř let trvání projektu LIFE by-
lo podepsáno celkem 127 smluv se 45 různými 
zemědělci v rámci dané zvláště chráněné oblasti. 
Celková plocha činila 3 241 ha, tj. přibližně 

12 % zemědělské plochy zvláště chráněné ob-
lasti. 
 
Zemědělci obdrželi dohodnutou částku na hek-
tar, která se lišila podle konkrétních opatření 
provedených v každém jednotlivém případě. 
V rámci projektu byl také vytvořen seznam je-
dinců dropa malého, kteří se rozmnožují 
a přezimují v regionu, s cílem určit klíčové popu-
lace, na které by se měl nový agroenvironmen-
tální režim zaměřit. 
 
Kromě toho byla připravena a uskutečněna in-
formační kampaň, která měla informovat rozho-
dující činitele, zemědělce a širokou veřejnost 
o potřebě zachovat dropa malého a jiné ptactvo 
suchých travinných porostů v regionu Alentejo, 
a ve spolupráci se zemědělci a místní a ústřední 
správou byl vypracován regionální akční plán pro 
dropa malého. Vypracování akčního plánu začalo 
uspořádáním semináře za účasti 36 odborníků 
na zemědělství a ochranu přírody ze sdružení 
zemědělců, environmentálních nevládních orga-
nizací, správ a univerzit v Portugalsku 
a Španělsku. 
 
Akční plán určil tyto konkrétní cíle pro ochranu 
dropa malého v regionu Alentejo: 

• zachovat vhodné přírodní stanoviště v období 
rozmnožování, po období rozmnožování 
a v období přezimování v celé oblasti výsky-
tu, 

• zajistit dostatečně vysokou míru přežití 
umožňující zachovat aktuální rozložení druhu 
a vyšší hustoty v nejdůležitějších oblastech, 

• doplnit mezery ve znalostech týkajících se 
biologie druhu, 

• zvýšit informovanost veřejnosti o ochraně 
tohoto druhu. 

 
Než projekt Life v prosinci 2006 skončil, věci do-
staly spád a místním zemědělcům, kteří byli spo-
lečně s nevládní organizací pověřeni koordinací 
projektu, se podařilo ovlivnit příslušné orgány, 
aby jejich pilotní agroenvironmentální režim za-
hrnuly do příštího programu rozvoje venkova. 
 
 

Nový agroenvironmentální re-
žim zaměřený na podporu ex-
tenzivního střídavého pěsto-
vání obilovin 
 
Nový agroenvironmentální režim byl koncipován 
na podporu zachování režimu střídání suchých 

131



 
Péče o zemědělskou půdu v rámci sítě Natura 2000 – Případové studie 
 

 

obilovin a úhoru, jak bylo navrženo v rámci pro-
jektu Life. 
 
Aby byli zemědělci pro toto opatření způsobilí, 
museli vykázat celkovou plochu otevřené půdy 
svého zemědělského podniku (s výjimkou inten-
zivních zavlažovaných oblastí), která musí být 
větší než 5 ha a musí mít méně než 10 stromů 
na hektar. 
 
Zemědělci musí souhlasit, že budou zachovávat 
podmínky způsobilosti, udržovat celou plochu 
otevřené půdy bez křovin, vést záznamy o ploše 
pokryté každou jednotlivou plodinou a o všech 
provedených zemědělských zásazích. Kromě to-
ho celková intenzita chovu nesmí překročit 
0,7 VDJ/ha (velké dobytčí jednotky na hektar 
krmné plochy) + 10 % plochy musí obsahovat 
drobnozrnné obiloviny. 
 
Musí být zaveden režim střídání schválený místní 
podpůrnou strukturou pro program rozvoje ven-
kova, který každý rok zaručí alespoň: 
 
• 20–50 % plochy otevřené půdy pokryté 

drobnozrnnými obilovinami, 

• 10–30 % plochy otevřené půdy ponechané 
jako úhor, 

• 5–10 % výše uvedené plochy musí ležet la-
dem po dobu dvou nebo více let (u těch ze-
mědělských podniků, kde na začátku 
smlouvy žádný úhor není, je stanoveno ob-
dobí dvou let, aby začal být tento kompro-
mis naplňován). 

 
Minimální plocha obilovin stanovená místní pod-
půrnou strukturou nesmí být sklizena na krmivo, 
kromě výjimečných klimatických situací, které 
rovněž stanoví tato podpůrná struktura. 
 
Zemědělský kalendář a soubor přípustných ze-
mědělských technik každoročně stanoví místní 
podpůrná struktura, ale od 15. března do 
30. června jsou pastva, sklizeň na krmivo 
a mobilizace půdy omezeny alespoň na 20 % 
úhoru (v závislosti na zemědělských 
a klimatických podmínkách v každém jednotli-
vém roce, pastvu nebo sklizeň na píci může 
místní podpůrná jednotka schválit až do 
31. března). 
 
V příznivých podmínkách, kdy nehrozí žádné ri-
ziko eroze, může místní podpůrná struktura sta-
novit, že část úhoru (vždy méně než 10 %) by 
měla být do 15. března mobilizována, aby se vy-
tvořily plochy holé půdy příznivé pro stepní ptá-
ky. Je povolena pouze jedna mobilizace půdy 
ročně a způsob jejího provádění je dán rizikem 
eroze. 
 

Pozemky, na kterých se provádí chemické od-
plevelení, musí zahrnovat neošetřené pásy 
o velikosti odpovídající 5 % pozemku nebo větší. 
 
Zemědělské podniky větší než 50 ha musí mít 
jedno přístupné místo s vodou na 100 ha 
a specifické plodiny pro živočichy (např. vignu 
čínskou, cizrnu beraní, vikev, hrachor setý) 
v poměru 1:50, rozložené na nespojitých plo-
chách o velikosti do jednoho hektaru. 
 
Oplocení, vysázení stromových živých plotů, ma-
lých lesů nebo zvýšení korunového zápoje není 
možné bez předchozího souhlasu místní podpůr-
né struktury. 
V neposlední řadě musí být zachovány stávající 
dočasné rybníky a musí kolem nich být pone-
chán ochranný pás o šířce 20 m bez mobilizace 
půdy nebo využívání pro hospodářská zvířata. 
 

 
Setba (SPEA/LIFESisão) 
 
 

Faktory úspěchu a získané po-
znatky 
 
Zapojení vládní agentury odpovědné za země-
dělství během pilotního projektu bylo zásadní 
pro následné vytvoření konkrétních agroenvi-
ronmentálních opatření úpravou návrhů předlo-
žených v rámci projektu, nejdříve pro zvláště 
chráněnou oblast Mourão/Moura/Barrancos 
a později pro zbývající nedávno vyhlášené zvláš-
tě chráněné oblasti1. 
 
Ačkoli byl nový agroenvironmentální režim navr-
žen v roce 2006 bezprostředně po skončení pro-
jektu LIFE, v rámci programu rozvoje venkova 
byl schválen až v prosinci 2010. To vedlo 

                                                
1 Hlavním úspěchem tohoto projektu bylo také vyhlá-
šení nových zvláště chráněných oblastí pro stepní 
ptactvo v roce 2008. 
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k významné ztrátě dynamiky a zájmu na straně 
zemědělců, kteří zpočátku režim velmi podporo-
vali. 
 
Konečná verze se také ukázala být mnohem slo-
žitější než počáteční návrh předložený v rámci 
projektu LIFE a na rozdíl od počátečního návrhu 
nebyla konečná verze se zemědělci projednává-
na. V důsledku toho je využívání tohoto opatření 
neuspokojivě slabé. 
 
Mezi některé další důvody tohoto nedostatečné-
ho využívání zdůrazňované nevládními organiza-
cemi patří: 

opatření nebylo dostatečně propagováno, 

úroveň plateb je příliš nízká v porovnání 
s vysokou úrovní povinností a dodatečných 
činností v oblasti hospodaření, jimiž jsou ze-
mědělci vázáni, 

celkový rozpočet přidělený na toto opatření je 
příliš omezený a nepokryje ani ty nejdůleži-
tější oblasti v rámci sítě Natura 2000. 

 
Zemědělci, kteří opatření přijmou, využívají 
technické podpory pro jeho provádění poskyto-
vané místními podpůrnými strukturami, které 
jsou dobře organizované a zahrnují zástupce ne-
vládních organizací, kteří s komunitou zeměděl-
ců udržují dobré komunikační kanály. Tyto 
struktury však mají nedostatečné finanční pro-
středky, což omezuje jejich schopnost zasáh-
nout. 
 
Pro dosažení lepších výsledků by bylo důležité: 

náležitě propagovat nová opatření, 

učinit opatření přitažlivějšími zvýšením sub-
vencí, 

snížit administrativní zátěž spojenou 
s režimem, 

zaručit místním podpůrným strukturám ne-
zbytné finanční prostředky pro náležitou 
podporu zemědělců při provádění nových 
opatření, 

dokončit a schválit plány péče pro zvláště 
chráněnou oblast s cílem zajistit, aby agro-
environmentální opatření byla zacílena na 
nejdůležitější oblasti pro ptactvo a přírodní 
stanoviště celounijní důležitosti. 

 
Důležitým poznatkem získaným v této případové 
studii je skutečnost, že navrhnout a provést 
úspěšný agroenvironmentální režim je možné, 
ale kromě počátečního času a úsilí investované-
ho prostřednictvím tohoto projektu LIFE jsou ta-
ké zapotřebí dlouhodobé akce. Tento příklad 
ukazuje, že pokud chybí kontinuita a dlouhodobý 
závazek ze strany příslušných odpovědných or-

gánů, cenná opatření prováděná v zemědělských 
oblastech v rámci sítě Natura 2000 mohou být 
do značené míry ztracena. 
 
V této chvíli bylo 45 % rozpočtu určeného na ag-
roenvironmentální opatření v Portugalsku přidě-
leno na zachování krajiny v regionu vinic kolem 
řeky Douro, s maximální podporou 900 EUR/ha. 
Tento region není součástí sítě Natura 2000 
a představuje 10 % plochy, na kterou se opat-
ření vztahují. Na druhé straně všechny zbývající 
regiony zahrnuté do sítě Natura 2000, které 
představují 90 % plochy, získaly 55 % rozpočtu, 
ale maximální sazba podpory činí pouze 90 
EUR/ha. 
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Případová studie 

 
Péče o nivní  
travinné porosty 
v záplavovém 
území řeky Mo-
ravy na Sloven-
sku a jejich ob-
nova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Záplavové území řeky Moravy 
 
Záplavové území řeky Moravy je důležitým mo-
křadem v pohraniční oblasti Slovenska, Rakous-
ka a České republiky. Na slovenské straně se 
vyskytují dobře zachované lužní lesy a druhově 
bohaté louky v komplexu lokalit, které byly vy-
hlášeny lokalitami sítě Natura 2000 jak pro svá 
přírodní stanoviště, tak pro druhy ptáků. 
 
Kromě toho je oblast pokrývající přibližně 
1 900 ha travinných stanovišť považována za 
největší dobře zachovaný komplex nivních luk 
s vegetací typu Cnidion venosi ve střední Evro-
pě. Tato případová studie přezkoumává různé 
zkušenosti týkající se její rozsáhlé obnovy 
a zabývá se používáním politických nástrojů pro 
zajištění pokračujícího extenzivního hospodaření 
v oblasti. 
 
Z důvodu pravidelného zaplavování jsou travin-
né porosty přirozeně vysoce produktivní 
a poskytují vynikající seno pro místní zemědělce 
(Lasák a kol., 1999). Louky byly tradičně sečeny 
dvakrát nebo třikrát ročně, většinou bez použití 
jakýchkoli dalších hnojiv nebo následné pastvy. 
Spásané pastviny se vyskytují pouze na malé 
ploše z důvodu pravidelných záplav. 
 
V minulém století železná opona na 40 let uza-
vřela veřejný přístup k záplavovému území řeky 
Moravy. Omezený přístup v kombinaci 
s extenzivním hospodařením vytvořily jedinečné 
podmínky pro zachování důležitých přírodních 
stanovišť a druhů.

 
Pravidelné záplavy silně ovlivňují dynamiku travinných ekosystémů v záplavovém území řeky Moravy  
(DAPHNE) 
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Tuto oblast však také ovlivnily trendy směřující 
k intenzifikaci zemědělství v 70. letech – přibliž-
ně 15 % bylo intenzifikováno používáním mine-
rálních hnojiv a/nebo dosevem a přibližně 20 % 
bylo přeměněno na intenzivní ornou půdu. 
 
Dnes je hlavním problémem záplavového území 
řeky Moravy opouštění půdy, stejně jako všude 
na Slovensku. Opouštění půdy je zčásti důsled-
kem nedostatečné socioekonomické života-
schopnosti extenzivního hospodaření v obtížných 
environmentálních podmínkách (např. pravidelné 
záplavy) a zčásti výsledkem snížení zemědělské 
produkce a počtu zemědělců po politických změ-
nách v 90. letech a po přistoupení k EU v roce 
2004. 
 
V 90. letech využívalo záplavové území řeky Mo-
ravy řady projektů zaměřených na ochranu 
a obnovu přírodních stanovišť a rovněž na inicia-
tivy na podporu rozvoje venkova a cestovního 
ruchu. Tyto projekty byly v té době jediným 
zdrojem financování pro revitalizaci a extenzivní 
obhospodařování vlhkých travinných porostů. Do 
roku 2004 byl zřízen národní režim agroenvi-
ronmentálního programu a nyní využívá agroen-
vironmentálních plateb téměř celá oblast řeky 
Moravy. 
 
 

Síť Natura 2000, hlavní stano-
viště a druhy a problematika 
zemědělství  
 
Lokalita sítě Natura 2000 se nachází v severní 
části Panonské pánve a představuje typickou 
panonskou záplavovou krajinu silně ovlivněnou 
pravidelnými záplavami. Je tvořena mozaikou 
mokřadů, nivních travinných porostů, přírodních 
stanovišť lužních lesů a vodních ploch (ostré zá-
kruty, bývalé říční meandry atd.). Aktivně využí-
vaná orná půda se vyskytuje pouze na malých 
plochách ve vyšších polohách. 
 
Lokalita sítě 2000 zahrnuje 1 913 ha travinných 
stanovišť (Šeffer a Stanová, 1999), včetně tří 
přírodních stanovišť podle přílohy 1, která jsou 
silně závislá na zemědělských činnostech (6440, 
6510, 6410). Nivní louky s vegetací Cnidion 
(6440) (Cnidion venosi, Bal.–Tul., 1965) jsou 
klíčovým travinným stanovištěm pokrývajícím 
nejdůležitější část lokality. 
 
Hlavním cílem ochrany pro tuto lokalitu je za-
chování a obnova polopřírodních a přírodních 
stanovišť extenzivním hospodařením. Péče 
o stanoviště je kombinována se zvláštní péčí 
o konkrétní živočišné druhy, jako je mozaikové 
sečení (např. pro ptactvo nebo motýly). 

 
Louky se sečou dvakrát ročně (koncem května / 
začátkem června a září/říjen); historické odkazy 
zmiňují také výjimečné třetí sečení (Šeffer 
a kol., 1999) nebo pastvu na malých plochách. 
 

 
Travinné porosty se sečou dvakrát ročně (s částečnou 
pastvou), neboť jsou považovány za vysoce kvalitní 
píci, zejména pro krmení koní (DAPHNE) 
 
V nivních travinných porostech se vyskytuje ně-
kolik druhů uvedených v přílohách směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť a směrnice 
o ochraně volně žijících ptáků. Druhy motýlů 
Maculinea teleius, M. nausithous a Lycaena dis-
par jsou úzce spjaty s tradičně využívanými niv-
ními loukami (Růžičková a kol., 2007). Tyto dru-
hy byly přizpůsobeny tradičnímu mozaikovému 
sečení, neboť lokalita nebyla nikdy sečena celá 
najednou. 
 
Mozaiková péče je také důležitá pro druh Crex 
crex, zejména v letech s kratšími obdobími zá-
plav. Naopak jiné druhy ptáků evropského vý-
znamu, jako jsou Lanius collurio nebo Ciconia 
nigra, mohou mít prospěch z velkoplošného se-
čení, neboť čerstvě posekaná tráva je velmi při-
tažlivým zdrojem potravy. 
 
Tyto příklady ukazují, že nalezení rovnováhy 
mezi různými požadavky na péči jak pro druhy, 
tak pro přírodní stanoviště v dané lokalitě je 
velmi složité. 
 
 

Nalezení způsobů podpory po-
stupů extenzivního hospoda-
ření šetrného k přírodě 
v záplavovém území řeky Mo-
ravy 
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Orná půda a opuštěné travinné porosty 
v záplavovém území řeky Moravy způsobily řadu 
environmentálních a ekologických problémů. 
V roce 1997 vypracoval institut DAPHNE seznam 
travinných porostů pro tuto oblast a stanovil 
plán obnovy pro revitalizaci moravských přírod-
ních stanovišť. Hlavní zkušenosti získané 
z přeměny orné půdy na druhově bohaté travin-
né porosty a z hledání dlouhodobé finanční pod-
pory pro extenzivní hospodaření v této oblasti 
lze shrnout takto: 
 
Obnova – intenzivní konzultace se ze-
mědělci a správci lokalit 
 
V 90. letech se hlavní opatření v regionu řeky 
Moravy soustředila na rozsáhlou obnovu zápla-
vových luk. Konkrétní ochranná opatření byla fi-
nancována z celosvětových (GEF/WB) 
a evropských (PHARE) fondů v kombinaci se 
stávajícími zemědělskými subvencemi. 
 
Celý proces plánování pro záplavové území řeky 
Moravy (zahájený v roce 1997), včetně vymeze-
ní oblasti navržené pro obnovu, zemědělských 
postupů a technik obnovy, jakož i následné pé-
če, provedli odborníci na základě podrobné kon-
zultace s místními zemědělci a správci lokalit. 
 
Na začátku procesu měli zemědělci velmi nega-
tivní nebo lhostejný přístup často spojený 
s negativními zkušenostmi z předchozích iniciativ 
v oblasti ochrany přírody. 
 
Zástupci institutu DAPHNE zahájili proces vyjed-
návání se zemědělci, aby vysvětlili přínosy ex-
tenzivního hospodaření jak pro zemědělství, tak 
pro ochranu přírody. Po několika osobních se-
tkáních začali někteří zemědělci přehodnocovat 
svůj postoj a čtyři z jedenácti velkých zeměděl-
ských podniků souhlasily s účastí v režimech ob-
novy. Celý proces byl podpořen „tradičními“ ná-
stroji pro vztahy s veřejností a komunikaci, na-
příklad brožurou o uvážlivém využívání travin-
ných porostů, letáky a tematickými semináři. 
 
V důsledku toho začala v roce 1999 obnova 
103 ha orné půdy. Opuštěná půda měla pionýr-
skou ruderální vegetaci s těžkým zamořením in-
vazní rostlinou Aster-novi belgii agg. Půda byla 
oseta místními semeny sebranými z druhově 
bohatých luk a přenosem drnů z travinných po-
rostů s vysokou biologickou rozmanitostí byly 
vytvořeny ostrůvky s vysokou rozmanitostí. 
Všechny obnovené oblasti byly řádně sečeny 
alespoň jednou ročně. 
 
Institut DAPHNE tudíž hledal udržitelnou podpo-
ru pro extenzivní hospodaření na obnovené plo-
še a pro všechny druhově bohaté louky 

v záplavovém území řeky Moravy. Jelikož nee-
xistoval žádný národní program poskytující fi-
nancování pro extenzivní hospodaření, úsilí se 
soustředilo na ovlivňování procesu přistoupení 
k EU a přijetí společné zemědělské politiky. 

 
Nivní travinné porosty dvanáct let po obnově na orné 
půdě v blízkosti vesnice Suchohrad (DAPHNE). Moni-
torování ukázalo pozitivní vývoj skladby druhů 
 
Podpůrná úloha nevládní organizace 
umožnila lepší agroenvironmentální poli-
tiku 
 
Během předvstupního procesu bylo hlavním poli-
tickým cílem environmentální nevládní organiza-
ce nalézt podporu pro hospodaření na travinných 
porostech šetrné k přírodě. S využitím zkušenos-
tí z obnovy v záplavovém území řeky Moravy in-
stitut DAPHNE vyvíjel nátlak, aby byla konkrétní 
opatření péče o přírodní stanoviště zahrnuta do 
nadcházejícího národního agroenvironmentálního 
programu. 
 
Agroenvironmentální opatření bylo považováno 
za inovativní a „revoluční“ politický nástroj, kte-
rý by zemědělci na Slovensku stěží odmítli. Po-
prvé v historii poskytovala zemědělská politika 
zemědělcům kompenzace na méně produktivní 
systém hospodaření. Projekt v lokalitě řeky Mo-
ravy tedy přinesl cenné praktické zkušenosti se 
zaváděním extenzivního hospodaření 
a s rozvíjením účinné komunikace se zemědělci 
s cílem získat jejich důvěru. 
 
Důležité však je, že Ministerstvo zemědělství vy-
užilo tyto zkušenosti a výsledky konzultací při 
přípravě Národního agroenvironmentálního pro-
gramu na období 2004–2007 (a později na ob-
dobí 2007–2013). Institut DAPHNE fungoval jako 
zprostředkovatel nejen mezi Ministerstvem ze-
mědělství a zemědělci, ale také mezi Minister-
stvem zemědělství a Ministerstvem životního 
prostředí a překročil „striktní hranici“ mezi ze-
mědělstvím a přírodou. 
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Pravidelná bilaterální setkání a lepší pochopení 
složitých otázek, jako je ochrana přírody na ze-
mědělské půdě, do určité míry pomohla najít 
konsenzus a harmonizovat priority. 
Konkrétní opatření pro moravské travin-
né porosty – pozitivní příklad pro národ-
ní agroenvironmentální program 
 
Původně ministerstvo plánovalo, že agroenvi-
ronmentální opatření bude horizontálním pro-
gramem nabízejícím společná opatření pro celou 
zemi bez ohledu na typy travinných porostů. Vý-
sledky v lokalitě řeky Moravy však významně 
přispěly k ovlivnění agroenvironmentálního opat-
ření směrem k cílenějším opatřením péče 
o konkrétní stanoviště. Projekt také poskytl dů-
ležité údaje, které by mohly být využity 
k vymezení zemědělských postupů pro středně 
vlhké a vlhké travinné porosty. 
 
V roce 2004 Slovensko přijalo nový agroenvi-
ronmentální program, který vymezil konkrétní 
zemědělské postupy pro čtyři (a později pro 
sedm) různých ekologických skupin (travinné 
typy stanovišť). Tyto typy stanovišť byly vyme-
zeny na národní úrovni podle Národního sezna-
mu travinných porostů (Šeffer a kol., 2002) 
a byly výsledkem úzké spolupráce mezi institu-
tem DAPHNE, Státní ochranou přírody 
a Ministerstvem zemědělství. 
 
Dnes je agroenvironmentální opatření nejdůleži-
tějším finančním nástrojem, pokud jde 
o podporu extenzivního hospodaření na travin-
ných porostech na Slovensku. V současné době 
agroenvironmentální opatření pro polopřirozené 
travinné porosty podporuje pouze oblasti 
s uznanou minimální hodnotou biologické roz-
manitosti (vysokou přírodní hodnotou), včetně 
lokalit sítě Natura 2000. 
 
Jak již bylo uvedeno, péče o travinné porosty je 
vymezena podle konkrétních typů stanovišť se-
skupených do sedmi kategorií: suché travinné 
porosty, středně vlhké travinné porosty, horské 
sečené louky, vlhké travinné porosty v nižších 
polohách, nivní travinné porosty s vegetací typu 
Cnidion, vlhké travinné porosty ve vyšších polo-
hách, bažinaté a bezkolencové (Molinia spp.) 
louky a vysokohorské travinné porosty. 
 
Záplavová území řeky Moravy tedy mají pro-
spěch z těchto opatření, která jsou zaměřena na 
mozaikové a vlhké travinné porosty v nízkých 
polohách a která podporují režimy pastvy 
a pravidla sečení, které jsou v souladu s cíli 
ochrany přírody. To zahrnuje předpisy týkající se 
přesných termínů a technik sečení. Je třeba zmí-
nit, že agroenvironmentální opatření nepokrývá 

konkrétní potřeby každé lokality sítě Natura 
2000. Zvláštní pozornost je tedy třeba věnovat 
ochraně druhů v regionu řeky Moravy uvedených 
v příloze (např. motýlů). 
 
Zemědělské postupy v rámci agroenvironmen-
tálního opatření, které byly vymezeny pro různé 
ekologické skupiny přírodních stanovišť, se uká-
zaly jako velmi účinné při začleňování prvků bio-
logické rozmanitosti do agroenvironmentálních 
režimů. Zemědělci systém přijali a pojem „bio-
top“ je nyní mezi zemědělci často používán. Jeli-
kož je však agroenvironmentální opatření uplat-
ňováno celostátně, aniž by se zohledňovaly regi-
onální rozdíly, vyskytují se v některých částech 
Slovenska v péči o travinné porosty stále nedo-
statky. Rovněž administrativní postupy pro ag-
roenvironmentální opatření na období 2004–
2007 byly velmi náročné. 
 
Navzdory tomu bylo 50 % státního rozpočtu na 
agroenvironmentální opatření vynaloženo na pé-
či o travinné porosty, neboť zemědělské postupy 
a platby na základě tohoto režimu přilákaly zá-
jem zemědělců. To se týká rovněž záplavového 
území řeky Moravy, kde z tohoto režimu měla 
prospěch téměř celá oblast. 
 
Administrativní postupy pro agroenvironmentální 
opatření byly v následujícím období 2007–2013 
znatelně zjednodušeny, ale kontrolní systém stá-
le relativně zaostává. V konečném důsledku není 
významná část travinných porostů náležitě ob-
hospodařována (poslední odhad činí přibližně 
22 %). 
 
 

Faktory úspěchu a získané po-
znatky 
 
Záplavové území řeky Moravy je typickou ukáz-
kou péče o záplavové území v zemi – obdobný 
projekt probíhá například ve východní části Slo-
venska v záplavovém území řek Laborec – Uh. 
 
Po velmi dobrém začátku je péče o travinné po-
rosty v záplavovém území ovlivněna snížením 
zemědělských plateb a socioekonomickým vývo-
jem. Navzdory těmto tlakům obnova travinných 
porostů a regulace invazních druhů pokračuje 
a extenzivní hospodaření je stále podporováno 
prostřednictvím agroenvironmentálního opatření. 
 
Dále jsou shrnuty některé poznatky získané 
z této případové studie: 
 
• Intenzivní komunikace a konzultace se 

zemědělci je klíčová 
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Rozsáhlý projekt obnovy uspěl díky intenzivní 
komunikaci a vyjednávání se zemědělci. Osobní 
setkání se zdají být mnohem účinnější než jaké-
koli jiné komunikační prostředky. Zemědělci mají 
často předsudky a jejich názor je ovlivněn jinými 
zemědělci nebo zúčastněnými stranami. Je proto 
důležité podrobně vysvětlit všechny aspekty 
opatření ochrany přírody. 
 
Slovensko však stále nemá žádný účinný pora-
denský systém, který by zemědělcům poskyto-
val dostatečné informace týkající se péče 
o lokality sítě Natura 2000 a dostupných sub-
vencí. To v oblastech sítě Natura 2000 přispívá 
k nevhodnému hospodaření. 
 
• Dobře cílené agroenvironmentální režimy 

vyžadují, aby vycházely z monitorování 
a výzkumu 
 

Dobře cílený agroenvironmentální program Slo-
venska se svými zemědělskými opatřeními pro 
konkrétní stanoviště na základě údajů 
z Národního seznamu travinných porostů posky-
tuje dobrý základ pro provádění dlouhodobých 
extenzivních postupů hospodaření v oblastech 
sítě Natura 2000. 
 
• Agroenvironmentální režimy musí zahr-

novat drobné zemědělce 
 
Mnoho oblastí sítě Natura 2000 na Slovensku 
obhospodařují drobní zemědělci. Tito zemědělci 
často nespadají do administrativního, účetního 
a kontrolního systému pro platby v rámci spo-
lečné zemědělské politiky a nedostávají žádné 
subvence, nebo dostávají pouze jednotné platby 
na plochu. Tato situace je typická pro okrajové 
a horské oblasti sítě Natura 2000.  
 
Drobní zemědělci jsou často odrazeni už od po-
dání žádosti o podporu nepřitažlivými platbami 
v kombinaci s relativně komplikovanými admi-
nistrativními postupy, nebo pouze nemají dosta-
tek vhodných informací. Stávající agroenviron-
mentální systém je příznivější pro velká druž-
stva. 
 
Jelikož drobní zemědělci jsou pro hospodaření 
v lokalitách sítě Natura 2000 důležití, způsob, 
jakým budou působit v budoucnu, může mít vý-
znamný dopad na péči o travinné porosty. Agro-
environmentální režimy a jiná opatření pro roz-
voj venkova musí být pro tuto skupinu zeměděl-
ců přístupné, a to pokud jde o zemědělské 
i administrativní postupy. 
 
Řešením je umožnit zemědělským družstvům 
nebo sdružením zemědělců podepsat společnou 
agroenvironmentální dohodu spíše než podepi-

sovat dohody s jednotlivými zemědělci. Zásadní 
úlohu při spojování zemědělců a jejich seznamo-
vání s cíli ochrany často hrají organizace pro 
ochranu, například nevládní organizace. 
 
• Přístup k agroenvironmentálním režimům 

na úrovni regionu, krajiny 
 
Agroenvironmentální režimy pro lokality sítě Na-
tura 2000 by měly být koncipovány a prováděny 
tak, aby byly přínosné pro biologickou rozmani-
tost na regionální úrovni, nejen na malých plo-
chách v krajině. Vymezení regionálních cílů ve 
spojení s kolektivním přístupem poskytne pro-
stor pro soudržnější akce na úrovni krajiny 
a zvýší dopad agroenvironmentálního opatření 
na životní prostředí a rovněž přispěje ke zjedno-
dušení administrativního postupu s cílem pobíd-
nout drobné zemědělce k účasti. 
 
Zemědělci v oblastech sítě Natura 2000 by měli 
být vybízeni k tomu, aby agroenvironmentální 
opatření uplatnili na celý zemědělský podnik. 
Z tohoto důvodu existuje iniciativa pro vytváření 
„plánů zemědělských podniků“ sestávajících 
z konkrétních agroenvironmentálních požadavků 
pro zemědělské podniky, které provozují svou 
činnost v oblastech sítě Natura 2000. Avšak na-
vzdory značnému přínosu plánů zemědělských 
podniků a kolektivního přístupu existuje řada 
administrativních, technických a sociálních 
aspektů, s nimiž je třeba se vypořádat nejdříve. 
 
 

Vyhlídky záplavového území 
řeky Moravy do budoucna 
 
Navzdory agroenvironmentálnímu programu, 
který podporuje extenzivní hospodaření 
v záplavovém území řeky Moravy, se zeměděl-
ská produkce snižuje a opouštění půdy zůstává 
hlavní hrozbou pro druhově bohaté louky. 
 
Místní nevládní organizace hledají řešení pro 
udržení obhospodařovaných travinných porostů, 
například rozvojem agroturistiky v regionu 
a podporou alternativních zdrojů energie využí-
vajících seno z druhově bohatých luk. 
 
Trilaterální strategický akční plán pro oblast pod-
le Ramsarské úmluvy (zahrnující všechny lokali-
ty sítě Natura 2000) pro přeshraniční záplavové 
území řek Moravy a Dyje byl vytvořen ve spolu-
práci se zúčastněnými stranami ze všech tří ze-
mí. Vymezuje konkrétní opatření pro zachování 
travinných porostů, která mimo jiné zahrnují 
podporu extenzivního hospodaření, zvláštní pro-
gram pro druhově bohaté travinné porosty nebo 
zavedení pastvy velkých býložravců. 
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Případová studie 

 
Péče o tradiční 
venkovské kra-
jiny ve Finsku 
 
 
Spolupráce více zúčastně-
ných subjektů v údolí řeky 
Rekijokilaakso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradiční venkovské krajiny 
ve Finsku 
 
Tradiční venkovské krajiny ve Finsku sestávají 
z luk a travinných porostů s dřevinami, které 
se za uplynulá století vytvořily v důsledku ex-
tenzivního chovu hospodářských zvířat. Tyto 
krajiny jsou ve Finsku velmi rozšířené, od po-
břežních luk na jižním pobřeží Baltského moře 
až po alpínská vřesoviště v severním Lapon-
sku. 
 
Tradiční krajiny mají z hlediska biologické 
rozmanitosti vysokou hodnotu: přibližně třeti-
na všech ohrožených druhů ve Finsku tyto 
krajiny využívá jako svá primární stanoviště 
a obdobná část tradičních venkovských krajin, 
celkem 500 lokalit a 6 000 ha půdy, je chrá-
něna v rámci sítě Natura 2000. 
 
Tradičních venkovských krajin od konce 
19. století soustavně ubývá kvůli změnám re-
žimů hospodaření na zemědělské půdě. Ex-
tenzivní chov hospodářských zvířat nyní na-
hradila intenzivní produkce mléka a masa 
spojená s významnými změnami systémů 
produkce (např. používání umělých hnojiv). 
Tento vývoj pak vedl k přeměně luk na obdě-
lávaná pole a/nebo k úplnému opuštění pře-
dešlých postupů hospodaření (projekt Trinet, 
2010). 
 
 

 

Pohled na Rekijokilaakso (Eija Hagelberg) 
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Vzhledem k výše uvedeným hrozbám před-
stavuje soustavná péče o tradiční zemědělské 
biotopy a ostatní ekologicky cenné oblasti 
zemědělské půdy jeden z klíčových národních 
cílů týkajících se zachování biologické rozma-
nitosti. 
 
 

Lokalita sítě Natura 2000 
Rekijokilaakso: úvod 
a hlavní charakteristiky  
 
Lokalita sítě Natura 2000 Rekijokilaakso je 
rozsáhlý (1 209 ha) komplex polopřirozených 
travinných porostů a pastvin porostlých dře-
vinami (nacházející se v údolí řeky Rekijoki 
mezi městy Somero a Salo v jihozápadním 
Finsku. 
 
Oblast nabízí celou škálu přírodních stanovišť 
pro různé druhy živočichů a rostlin a pro 
mnoho druhů představuje i ekologický koridor 
regionálního rozsahu. 
 
K hlavním cílům ochrany v této lokalitě patří: 

zvýšit počet vhodným způsobem obhos-
podařovaných luk a pastvin porostlých 
dřevinami, 

zvýšit počet dohod o ochraně přírody tý-
kajících se lesů bohatých na byliny, 

zlepšit účinnost postupů hospodaření, 

chránit určité vlajkové druhy a zvýšit je-
jich počet, 

podporovat ekosystémové služby spojené 
s lokalitou, zejména cestovní ruch, rekre-
aci a rozvoj udržitelných produktů 
s přidanou hodnotou, 

informovat o hodnotách a přínosech sou-
visejících se sítí Natura 2000. 

 
Přírodní stanoviště a druhy významné 
pro Společenství 
 
Lokalitu sítě Natura 2000 Rekijokilaakso tvoří 
téměř výhradně stanoviště chráněná na zá-
kladě směrnice o ochraně přírodních stano-
višť. K nejčastějším přírodním stanovištím 
patří sečené/spásané nížinné louky (6510)1 

                                                
1  Hospodaření na sečených loukách formou sečení 

v období od 40. do 70. let 20. století ustávalo 
a v současné době je hlavní metodou hospodaření 
pastva. Další diskuse viz též „budoucí dlouhodobá 
péče“. 

a lesy s bohatou bylinnou vegetací (9050). 
Pro lokalitu jsou charakteristické i jiné louky, 
například středně vlhké a tužebníkové louky 
(6270 a 6430). A konečně lze v této oblasti 
nalézt i určitá poříční a stará lesní přírodní 
stanoviště. 
 
Lokalita Rekijokilaakso je domovem několika 
významných druhů závislých na travinných 
porostech a pastvě, včetně cévnatých rostlin, 
ptáků, brouků a motýlů. 
 
K druhům významným pro Společenství patří 
poletuška slovanská (Pteromys volans) 
a jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosy-
ne). Kromě toho se v lokalitě Rekijokilaakso 
vyskytuje i celá řada druhů chráněných na 
základě směrnice o ochraně volně žijících ptá-
ků. 
 

 
Různé typy přírodních stanovišť v lokalitě Rekijoki-
laakso: sečené nížinné louky (6510, nahoře) 
a potok s trouchnivějícími dřevinami (9050, dole). 
Ochrana druhé oblasti je zajišťována prostřednic-
tvím dobrovolného programu Metso. (Eija Hagel-
berg a Iiro Ikonen) 

 

 
Obecně je 93 % tradičních venkovských kra-
jin ve Finsku klasifikováno jako ohrožené. 
Není překvapením, že několik přírodních sta-
novišť a druhů vyskytujících se v lokalitě 
Rekijokilaakso je ohroženo nebo kriticky 
ohroženo a stav všech těchto stanovišť 
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a druhů je z hlediska ochrany nadále nepříz-
nivý. 
 
Socioekonomická úloha, stav a trendy  
 
Tradiční postupy péče již v lokalitě Rekijoki-
laakso neexistují, a místní přírodní stanoviště 
a druhy jsou tak zranitelné vůči změnám. 
Každoroční tradiční režim sečení a následné 
pastvy téměř ustal, neboť již není rentabilní, 
a ústup od hospodaření na travinných poros-
tech představuje v oblasti zásadní hrozbu pro 
biologickou rozmanitost. V důsledku toho je 
v této oblasti hlavním úkolem nalézt způsoby, 
jak udržet (a pokud možno navýšit) postupy 
extenzivního hospodaření v rámci intenzivně 
obdělávané krajiny. 
 
Na druhé straně má lokalita sítě Natura 2000 
Rekijokilaakso výjimečnou estetickou, krajin-
nou a kulturní hodnotu a odhadem každé léto 
přivítá přibližně 5 000 návštěvníků. To vytváří 
významné příležitosti v oblasti cestovního ru-
chu, rekreace a vzdělávání včetně souvisejících 
podnikatelských příležitostí (např. Ikonen, 
2002; Luoto a kol., 2002; Heikkinen a kol., 
2007). Lokalita rovněž slouží jako přirozený 
ochranný pás mezi řekou a okolní krajinou, 
který zachycuje odtok ze zemědělských oblastí. 
Louky nabízejí důležitá přírodní stanoviště pro 
hmyz, který rovněž opyluje ovocné stromy 
a květiny v širší krajině. Tyto přínosy však do-
sud nebyly podrobně zkoumány. 
 
V neposlední řadě je také oblast Rekijokilaak-
so ideální pro produkci skotu, jehož maso lze 
uvádět na trh jako maso zvířat z udržitelné 
pastvy nenarušující biologickou rozmanitost, 
které podporuje péči o tradiční venkovské 
krajiny (tedy tzv. „maso z luk“). Ačkoli někte-
ří zemědělci se této příležitosti úspěšně chopi-
li, je přesto zapotřebí tuto praxi obecně pro-
sazovat a budovat kapacity zemědělců, aby 
byli schopni přidávat svým produktům větší 
hodnotu (viz též „dlouhodobá péče“). 
 
 

Činnosti péče – prokazování 
osvědčených postupů 
 
Hlavní opatření péče  
 
Cenná přírodní stanoviště v lokalitě Rekijoki-
laakso do značné míry udržují majitelé půdy 
(zemědělci a lesníci) souběžně s prováděním 
ostatních zemědělských postupů jakožto sou-
část agroenvironmentálních režimů v rámci 
programů EU pro rozvoj venkova. Tyto režimy 
vycházejí ze schválených plánů péče, které 

kryjí náklady na pastvu a sečení cílových sta-
novišť za účelem zlepšení krajinné a druhové 
biologické rozmanitosti. Alternativně v řadě 
míst koordinují a provádějí činnosti péče 
místní a regionální organizace, zejména míst-
ní sdružení ochrany přírody. 
 
K hlavním opatřením péče v lokalitě Rekijoki-
laakso patří extenzivní sečení a pastva. Tyto 
činnosti pravidelně zajišťují zemědělci 
(v rámci agroenvironmentálních režimů), růz-
né organizace a dobrovolníci (viz níže) s cílem 
obnovovat i udržovat luční přírodní stanoviš-
tě. Jedním z hlavních cílů do budoucna je 
zlepšení kvality péče opětovným zaváděním 
sečení a následné pastvy v řadě klíčových ob-
lastí v rámci lokality. 
 
Pastva je hlavní průběžnou činností péče 
v lokalitě. Zajišťuje ji skot (hovězí dobytek 
a jalovice, jakož i určitý počet ovcí 
a náhorního skotu) a pastva se provádí ro-
tačně, tj. skot spase porost na jednom místě 
a pak je přemístěn na místo další. Typické 
období pastvy trvá od začátku června do 
pozdního podzimu. Rotační pastva se ukázala 
jako vhodná pro jasoně dymnivkového, neboť 
zajišťuje, aby jeho larvy a kukly nebyly bě-
hem jara rušeny. Některým druhům však 
zjevně prospívá průběžný a o něco intenziv-
nější režim pastvy. Takový režim (jedna do-
bytčí jednotka na hektar) v současné době 
existuje v některých oblastech v rámci lokali-
ty a plánuje se jeho další nárůst. 
 
Sečení je v současné době méně častou čin-
ností péče. Provádí se za pomoci speciálního 
strojního vybavení ve dvou menších oblastech 
stanovišť za účasti Sdružení pro tradiční ven-
kovské krajiny. Strojní sečení také pomáhá 
rozrušovat povrch půdy a usnadňuje klíčení 
osiva. Cílem je zavést a udržovat průběžný 
režim péče založený na sečení a monitorovat 
jeho dlouhodobé dopady na druhovou skladbu 
na suchých a příkrých ploškách stanovišť po-
dél říčního údolí. 
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Sečení v údolí potoka Nikkalanoja. Díky včasnému 
sečení zaznamenala v oblasti velké rozšíření Cen-
taurea phrygia (Eija Hagelberg) 
 
Obecně představuje sečení tradiční metodu 
hospodaření v oblasti a je také uznáváno jako 
upřednostňovaná metoda péče o nížinné se-
čené louky (6510) (Airaksinen a Karttunen, 
2001). Dopad sečení na druhovou skladbu 
a dynamiku je oproti pastvě odlišný. Integro-
vaný režim, který kombinuje pastvu a sečení, 
tudíž vede k optimální metodě, jak zlepšovat 
biologickou rozmanitost a předcházet lokální-
mu vymírání druhů. Kromě toho je nedílnou 
součástí zachovávání kulturního dědictví 
v oblasti Rekijokilaakso snaha podporovat 
tradiční sečení kosou. 
 
Předpokládá se, že obnovu biologické rozma-
nitosti v oblasti Rekijokilaakso v budoucnu 
podpoří opětovné vysazování druhů. Na 
základě slibných výsledků z jižního Finska se 
na rok 2012 plánuje opětovné vysazení jaso-
ně dymnivkového v oblasti Rekijokilaakso. 
 
Úloha a zapojení zúčastněných sub-
jektů  
 
Péče o lokalitu Rekijokilaakso je zajišťována 
se zapojením celé škály zúčastněných subjek-
tů. Patří k nim místní a regionální orgány, 
zemědělci a lesníci, podnikatelé a místní pod-
niky, vědci a odborníci a místní sdružení 
(např. místní vesnická sdružení v obcích 
v oblasti Somero, finská sdružení pro krajinu, 
sdružení ochrany přírody a sdružení zaměřená 
na vzácné druhy, jako jsou motýli a vážky). 
 
Příprava plánu péče se zúčastněnými 
subjekty 
 
Plán péče pro lokalitu Rekijokilaakso byl vy-
pracován na základě kombinace informací 
z dotazníků, které vyplňovaly zúčastněné 
subjekty, a ekologických a historických studií 

s cílem dosáhnout zapojení všech 83 země-
dělských podniků v oblasti. Plán v konečné 
podobě byl rozeslán všem zemědělcům 
a majitelům půdy, což úspěšně podpořilo vy-
užívání agroenvironmentálních dohod v rámci 
lokality (např. počet a kvalitu dohod). 
 
Uzavírání dohod o ochraně přírody 
s majiteli půdy 
 
Na základě úzké spolupráce s majiteli půdy 
(viz výše) bylo uzavřeno celkem 184 agroen-
vironmentálních dohod týkajících se plochy 
o rozloze 390 ha. 
 
Tyto dohody jsou uzavřeny na dobu pěti až 
deseti let a zaměřují se na dosažení cílů 
v oblasti ochrany přírody. Většina těchto do-
hod byla uzavřena v rámci národních agroen-
vironmentálních režimů. Kromě toho je cel-
kem 54 ha lesních ploch chráněno dobrovol-
nými dohodami, které byly uzavřeny v rámci 
programu METSO, národního programu pro 
biologickou rozmanitost lesů. 
 
Dobrovolná opatření 
 
Odpovědnost za provádění některých prací při 
sečení v lokalitě Rekijokilaakso, konkrétně 
v oblastech v okolí obce Rekijoki a potoka 
Nikkalanoja, nese regionální sdružení pro tra-
diční venkovskou krajinu. 
 
Financování 
 
Péči o lokalitu sítě Natura 2000 Rekijokilaakso 
financuje řada veřejných a soukromých zdro-
jů. Tyto zdroje zahrnují: 
 

Agroenvironmentální režimy v rámci pro-
gramů EU v oblasti rozvoje venkova, 
včetně režimů na základní a vysoké úrov-
ni, které kryjí a/nebo kompenzují náklady 
zemědělců na sečení a pastvu. (Viz „zís-
kané poznatky“ níže). 

Financování z programu LIFE včetně fi-
nancování určeného k opětovnému vysa-
zování jasoně dymnivkového na některých 
starých přírodních stanovištích. 

Evropský fond pro regionální rozvoj (EF-
RR) (Interreg IIA) na podporu činností 
v oblasti budování kapacit (Ikonen a kol., 
2001). 

Financování ze strany nevládních organi-
zací a místních sdružení včetně financová-
ní určeného k budování turistických ste-
zek, přípravě pokynů v oblasti péče 
a provádění činností péče. 
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Veřejné financování ze strany orgánů 
ochrany životního prostředí, které má fi-
nancovat část opatření péče a koordinaci 
činností v oblasti ochrany přírody. 

Vnitrostátní programy veřejného financo-
vání, včetně národních kompenzačních 
programů pro síť Natura 2000 a národního 
programu pro biologickou rozmanitost le-
sů METSO 2008–2016, který je určen 
k financování (dobrovolné) ochrany zales-
něných oblastí v jižním Finsku. 

 
 

Hlavní zjištění a získané po-
znatky 
 
Údolí řeky Rekijokilaakso je jednou 
z nejrozsáhlejších a nejznámějších tradičních 
venkovských krajin ve Finsku. Nabízí proto 
cenný „ukázkový“ příklad pro zřizování 
úspěšných režimů péče pro polopřírodní loka-
lity sítě Natura 2000. Oblast je velmi typická 
pro jižní Finsko, kde tradiční biotopy přežívají 
pouze v příkrých a nepřístupných říčních údo-
lích. 
 
Plocha s vhodnou péčí (tj. extenzivním seče-
ním a pastvou) se v rámci lokality sítě Natura 
2000 Rekijokilaakso soustavně rozšiřuje, což 
vede k lepší biologické rozmanitosti v oblasti. 
Kromě toho byla zřízena řada soukromých 
chráněných oblastí (pastvin porostlých dřevi-
nami i lesů se starým porostem). Na úrovni 
druhů zvýšená péče účinně podpořila ochranu 
jasoně dymnivkového. Níže jsou uvedeny 
nejdůležitější osvědčené postupy a získané 
poznatky. 
 
Integrovaná péče jako klíč k úspěchu 
 
Agroenvironmentální režimy EU umožňují ze-
mědělcům začleňovat péči o polopřirozené 
travinné porosty do jejich běžných zeměděl-
ských činností. To produktům zajišťuje jedi-
nečné aspekty z hlediska marketingu 
a prodeje, např. tzv. „maso z luk“ ze skotu 
chovaného metodou udržitelné pastvy. 
 
Péče o lokalitu a její ochrana (včetně návrhu 
a provádění činností) se uskutečňuje partici-
pačním a inovačním způsobem za úzké spolu-
práce s orgány v oblasti ochrany životního 
prostředí a zemědělství/lesnictví a se sou-
kromými majiteli půdy. 
 
Aktivní úlohu plní i nevládní organizace a další 
zúčastněné subjekty. Vědecké studie prove-
dené ve spolupráci s výzkumnými pracovníky 

a správci lokality pomohly vypracovat 
a přijmout nejvhodnější opatření péče. 
 
Spolupráce mezi zúčastněnými sub-
jekty k minimalizaci konfliktů 
 
Participační plánovací procesy a opatření pod-
pořené přípravou pokynů a informací vý-
znamnou měrou minimalizovaly konflikty me-
zi zúčastněnými subjekty v oblasti 
a u majitelů půdy, zemědělců a lesníků pod-
pořily pozitivní postoje k síti Natura 2000. 
 
Dobrá spolupráce mezi orgány, nevládními 
organizacemi, vědci, zemědělci a dalšími 
místními zúčastněnými subjekty (např. pořá-
dání několika participačních akcí) vytvořila 
pozitivní atmosféru pro dlouhodobou péči. 
 
Rozšiřování základu pro financování 
zvyšuje příležitosti 
 
Zajištění a úspěšná koordinace financování 
z celé škály zdrojů umožnily (opětovné) zave-
dení poměrně komplexního režimu péče. Do 
značné míry to umožnila úspěšná a proaktivní 
angažovanost několika zúčastněných subjek-
tů. 
 
Například podpora extenzivní pastvy výnosy 
z „masa z luk“ se do budoucna osvědčila jako 
slibná a inovativní metoda. Široké portfolio 
financování vytváří dobrý základ pro péči 
o lokalitu v dlouhodobém výhledu. 
 
Zlepšování návrhů plánů rozvoje ven-
kova 
 
Zkušenosti z Rekijokilaakso ukazují, že je za-
potřebí revize agroenvironmentální podpory, 
aby lépe odpovídala požadavkům péče v dané 
lokalitě. Stávající pobídky k obnově oblastí 
s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti 
jsou nedostatečné (tj. míra podpory nekryje 
náklady péče) a z hlediska jednotlivého ze-
mědělce také přinášejí neatraktivně vysokou 
byrokratickou zátěž.  
 
Větší pozornost je třeba také věnovat usnad-
ňování spolupráce a toku informací mezi zú-
častněnými subjekty, například podporou 
spolupráce mezi majiteli půdy a skotu při sta-
novování režimů pastvy. A konečně by měly 
být k dispozici finanční prostředky na monito-
rování dopadů činností v oblasti péče na 
úrovni jednotlivých zemědělských podniků. 
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Turnhouts  
vennengebied: 
přijetí  
integrovaného  
přístupu  
k rozvoji přírody 
v Belgii 
 
 
 
 

 
 
 

Souvislosti 
 
Několik kilometrů severně od města Turnhout, 
blízko hranice s Nizozemskem, se nachází pří-
rodní rezervace „Turnhouts vennengebied“, je-
den z nejcennějších vřesovištních komplexů ve 
Vlámsku a poslední pozůstatek jedinečné kraji-
ny, která kdysi pokrývala celý region. 
 
Lokalita na písčité náhorní planině, pod níž leží 
hutná jílová vrstva hluboká sotva několik metrů, 
se nachází na rozvodí řek Máza a Šelda. Díky 
mělké vrstvě jílu je půda přirozeně velmi vlhká, 
což vysvětluje, proč zde vznikla rozsáhlá síť sla-
tin a rašelinišť. Místy se také vyskytují na živiny 
chudé suché písčité půdy jako relikty dávných 
vnitrozemských dun, což přispívá k různorodé 
struktuře oblasti. 
 
Oblast byla vyhlášena lokalitou sítě Natura 2000 
(BE 2100024) s ohledem na skutečnost, že ob-
sahuje významnou mozaiku vřesovišť (typy pří-
rodních stanovišť 2310, 2330, 4010, 4030), oli-
gotrofních tůní (typy přírodních stanovišť 3110, 
3130), druhově bohatých smilkových travinných 
porostů (typ přírodního stanoviště 6230) 
a rašelinných proláklin (typ přírodního stanoviště 
7150). Tato přírodní stanoviště společně hostí 
celou řadu vzácných a specializovaných druhů, 
které mají také evropský význam a jsou chráně-
ny na základě dvou směrnic EU o ochraně příro-
dy. 
 
 

Slatiny a vřesoviště v oblasti Zwart Water. Fotografie: Mario De Block 
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Turnhouts vennengebied
A few kilometers north of Turnhout, between the communities of Merksplas and Ravels, you will find the nature 
area ‘Turnhouts Vennengebied’. Together with the Kalmthoutse heide, Landschap de Liereman, different military 
zones, Loonse and Drunense dunes and the Stabrechtse heide in the Netherlands, it are the remnants of a, once 
vast, heathland landscape 
A wide and open landscape with heath, oligotrophic ponds and species-rich nardus grasslands harbor some very 
specific and rare species. The Turnhouts vennengebied is one of the most valuable heathlands in the Flemish region 
as well as on a European scale.
Several endangered species still resist: common snipe, Green-eyed Hawker, Queen of Spain fritillary and plants 
such as Common cudweed, Allseed, Bog Hair-grass and water lobelia are just a few.
It is not a coincidence that all of these species are most abundant within these heathland habitats. Therefore, it 
should not be a surprise that they were the main target in this unique LIFE nature project.

 

Turnhouts Vennengebied

Projectarea

Natura 2000-network

 
Do 30. let 20. století byl kvůli špatné kvalitě 
půd rozsah zemědělské činnosti obecně nevel-
ký a tato činnost se provozovala v blízkosti 
vesnic, daleko od „divočiny“. Zavedení hnojiv 
však znamenalo rychlou expanzi a intenzifikaci 
zemědělství. Dnes zemědělství představuje 
dominantní využití půdy v oblasti, a to se za-
měřením zejména na zemědělské podniky za-
bývající se intenzivním šlechtěním mléčného 
skotu a na produkci plodin na orné půdě, na-
příklad kukuřice. V posledních letech došlo 
k i rychlému nárůstu produkce biopaliv 
a zvýšení počtu skleníků pro pěstování ovoce 
a zeleniny. 
 
 

Integrovaná iniciativa rozvo-
je přírody 
 
Do 90. let 20. století se zachovala jen 2 % 
cenných přírodních a polopřírodních stanovišť. 
I tato stanoviště rychle mizela v důsledku 
kombinovaných vlivů desikace, která měnila 
využití půdy a vedla tak k další fragmentaci 
stanovišť, jakož i závažných vlivů eutrofizace 
a kyselé depozice kvůli desetiletím intenzivní-
ho používání hnojiv a intenzifikace chovu sko-
tu. 
 
Vlámská společnost pro půdu a Agentura pro 
přírodu a les (oba subjekty jsou veřejné) se na 
základě uznání jedinečné hodnoty těchto pří-
rodních stanovišť v roce 1999 rozhodly zahájit 
rozsáhlý projekt „územního rozvoje pro příro-
du“ pod názvem „Turnhouts Vennengebied-
West“, který pokrývá celkovou plochu 541 ha. 
 
Odůvodnění projektu vycházelo z nového zá-
kona, který byl přijat v roce 1997 a mimo jiné 
požadoval vybudování vlámské ekologické sítě 
(VEN). Oblast Turnhouts Vennengebied-West 
byla ve strukturálním plánu určena jako jedna 
z nejcennějších a nejvíce citlivých přírodních 
oblastí ve Vlámsku, kde by prioritou měla být 
ochrana a rozvoj přírody.  
 
Další etapou bylo vyjednání vícefázového plá-
nu realizace projektu územního rozvoje pro 
přírodu. S ohledem na velmi odlišné zájmy tý-
kající se využití půdy v oblasti (do roku 2000 
přibližně polovinu plochy lokality Natura 2000 
intenzivně využívalo přibližně 415 zeměděl-
ských podniků) a na řadu let předchozích kon-
fliktů mezi ochranou přírody a zemědělstvím 
věnovaly orgány zvláštní pozornost rozvoji in-
tegrovaného přístupu k péči o půdu, jehož cí-
lem bylo zapojit a zohlednit všechny zájmy, 
a to z hlediska rozvoje přírody, zemědělství, 
lesnictví i z jiných hledisek. 

 
Byla zřízena zvláštní komise pro rozvoj příro-
dy, která zahrnovala místní zástupce, místní 
uživatele a několik málo odborníků na kon-
krétní témata. Jejich úkolem bylo poskytnout 
projektovému výboru, což je subjekt 
s rozhodovací pravomocí složený z různých 
správních orgánů v regionu, zpětnou vazbu 
a poradenství týkající se návrhů plánů projek-
tu rozvoje přírody. 
 
Během uvedeného období bylo vynaloženo in-
tenzivní úsilí i na konzultace s širší veřejností 
v regionu, které měly veřejnost informovat 
o navrhovaných opatřeních a získat její zpět-
nou vazbu k jednotlivým návrhům prostřednic-
tvím série veřejných průzkumů. 
 
Do roku 2003 byl zahájen první dílčí projekt, 
který spočíval v obnově parkového komplexu 
vlhkých luk, křovinných porostů a lesů 
s převahou olše, jakož i série oligotrofních až 
mesotrofních tůní. Následovala obnova přibliž-
ně 12 ha vlhkých vřesovišť v okolí dvou oligot-
rofních tůní v centrální oblasti lokality 
Turnhouts Vennengebied a plán na vybudování 
rozhledny strategicky umístěné v jádru sou-
stavy tůní. 
 

Mapa cílové oblasti rozvoje přírody (modrá) 
a projektu LIFE (červená). 
 
 
Rozsáhlá obnova za pomoci financová-

ní z programu LIFE 
 
Do roku 2006 byl za pomoci fondů LIFE – Pří-
roda zahájen rozsáhlejší projekt obnovy (po-
krývající plochu přibližně 1 150 ha), který rea-
lizovalo partnerství složené z nevládní organi-
zace Natuurpunt a dvou veřejných subjektů 
vlámské vlády, Agentschap voor Natuur en 
Bos a Vlaamse Landmaatschappij. 
Na dobu pěti let (2006–2011) tak projekty 
v rámci programu LIFE a územního rozvoje 
pro přírodu spojily své síly za účelem obnovy 
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přírodních stanovišť a byly schopny vést jed-
nání se zemědělci, neboť jim strukturální roz-
počet umožnil další nákupy a nájmy půdy. Po-
kud jde o projekt územního rozvoje pro příro-
du, v rámci projektu LIFE bylo vynaloženo 
maximální úsilí na to, aby byli při provádění 
jednotlivých opatření zohledněni jednotliví uži-
vatelé půdy a aby bylo zajištěno průběžné 
a aktualizované informování místní komunity 
o cílech projektu v oblasti ochrany. 
 
V rámci projektu LIFE byla provedena tato 
opatření (celkové předpokládané náklady ve 
výši 4,2 milionu EUR (bez rozpočtu projektu 
územního rozvoje pro přírodu)): 
 
• Bylo odkoupeno 64 ha půdy a na dalších 

26 ha půdy byl sjednán nájem. Zákon 
upravující projekty rozvoje přírody také 
orgánům umožňuje provádět výměny po-
zemků a nabízet zemědělským podnikům 
v oblasti projektu možnost, aby svou půdu 
směnily za zemědělskou půdu mimo ob-
last. Tímto způsobem bylo ku prospěchu 
příslušných zemědělců i projektu rozvoje 
přírody vyměněno dalších 30 ha. To vše 
pomohlo vytvořit větší a propojenější pří-
rodní oblasti, které tak dosáhly celkové 
rozlohy přibližně 500 ha. To pak pomohlo 
v boji proti účinkům fragmentace přírod-
ních stanovišť, ale také to umožnilo zavá-
dět vhodné režimy péče v souladu 
s různými potřebami jednotlivých typů pří-
rodních stanovišť a vytvářet ochranná 
pásma proti znečišťujícím vlivům okolní in-
tenzivně obdělávané zemědělské půdy. 

 

• Byly obnoveny čtyři velké tůně o celkové 
ploše přibližně 17 ha, které mají podporo-
vat regeneraci typické vegetace v tůních 
a na jejich březích. Toto opatření zahrno-
valo odstranění zhruba 8 400 m³ kalů. 

 

• Byly vykáceny vysázené porosty a mladé 
lesy na ploše asi 50 ha na pomoc obnově 
vlhkých a suchých vřesovišť, jakož 
i druhově bohatých smilkových travinných 
porostů. 

 
• Bylo též vybudováno 16 km ohrad, které 

mají v oblasti projektu umožnit obhospo-
dařování pastvin. 

 
Jedním ze zásadních úkolů projektu bylo ne-
utralizovat účinky historických průsaků hnojiv 
a eutrofizace, k nimž v dané oblasti často do-
cházelo. Efektivně a rychle toho bylo možné 
dosáhnout jen odstraněním svrchní půdní 
vrstvy a drnů na bývalé zemědělské půdě. 
 

Odstraňování kalů v oblasti Kleine Klotteraard v roce 
2011 
Fotografie: Mario De Block 
 
 
Takto rozsáhlá činnost vyžadovala pečlivé plá-
nování, aby byla určena hloubka, do níž by 
měla být svrchní půda odstraněna, aby se do-
sáhlo stavu přírodního stanoviště chudého na 
živiny. Tyto kroky probíhaly na základě po-
drobných analýz půdy a systému rozhodování 
na základě vědeckých poznatků. Celkově bylo 
odtěženo a na zemědělské pozemky mimo lo-
kalitu sítě Natura 2000 přemístěno přibližně 
67 000 m³ půdy. Dalších 18 000 m³ drnů bylo 
odstraněno za účelem obnovy vřesovišť. 
 
Odstraněný materiál obsahoval velká množství 
cenných živin, které se v něm za léta nashro-
máždily. To v malé, ale přesto relevantní míře 
znamenalo oboustranně výhodnou situaci, ne-
boť zemědělci v rámci projektu konsolidace 
pozemků v okolí měli velký zájem, aby byl vy-
těžený materiál opětovně využit na jejich po-
zemcích a aby tak došlo ke zlepšení struktury 
půdy a obsahu uhlíku v půdě. Vedlejší produkt 
projektu ochrany se tak pro zemědělství stal 
zdrojem. 
 
Opětovné zavádění režimů hospodaře-
ní šetrných k přírodě  
 
Jakmile byly dokončeny práce v rámci obnovy, 
bylo důležité zajistit, aby byla obnovená pří-
rodní stanoviště v dlouhodobém výhledu ob-
hospodařována udržitelným způsobem. Inves-
tice do ohrad umožnily zavedení vhodných re-
žimů hospodaření na půdě v rámci projektu.  
Zahrnovalo to využití kombinace stáda rusti-
kálního skotu (plemene Galloway), které patři-
lo nevládní organizaci, skotu místních země-
dělců, jakož i ovcí, koz a oslů. 
Do konce projektu LIFE byly podepsány doho-
dy s patnácti zemědělci, které mají zajistit 
dlouhodobé spásání plochy přibližně 140 ha  
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v oblasti projektu. 
 
Projekt také kladl velký důraz na povědomí 
veřejnosti a na vytváření dodatečných příleži-
tostí, jak by mohla místní komunita využívat 
svou místní značně rozšířenou přírodní rezer-
vaci. Byly rozmístěny informační panely, které 
vysvětlovaly, jak jsou přírodní stanoviště ob-
novována. Také byla vybudována rozhledna 
a místa s vyhlídkou, aby se lidé mohli těšit vý-
hledy na krajinu. Byla zřízena soustava nově 
značených turistických stezek (celkem 30 km) 
a v obnovované oblasti probíhaly pravidelné 
procházky s průvodcem a diskuse. 
 

Louky bohaté na orchideje v lokalitě Turnhouts 
Vennengebied. Fotografie: Mario De Block 
 
 

Přednosti a slabiny 
 
Přednosti  
 
Tento projekt dokládá, že i v oblasti s velmi 
intenzifikovanou zemědělskou činností je mož-
né nalézt způsoby, jak mohou příroda 
a zemědělství koexistovat. Klíčem k úspěchu 
bylo v tomto případě několik faktorů: 

• Iniciativa zaměřená na rozvoj přírody byla 
strategicky zvolena a měla rámec daný zá-
konem. Díky tomu, že daná oblast byla 
v rámci vlámského strukturálního plánu 
stanovena jako prioritní oblast rozvoje pří-
rody, dostalo se jí důležité politické 
(a finanční) motivace a podpory. Současně 
je však zákon dostatečně pružný, aby 
umožnil rozpracování podrobností připra-
vovaného projektu v rámci úzké komuni-
kace a dialogu s klíčovými uživateli půdy 
a zúčastněnými subjekty v oblasti.  

• Díky tomu bylo možné uplatnit integrova-
nější přístup k péči, který zohledňoval po-
třeby všech sektorů. Odpovědné orgány 

(Vlámská společnost pro půdu i Agentura 
pro přírodu a lesy) tak mohly jednat jako 
„čestní zprostředkovatelé“. 

• Vzájemná komunikace a dialog se všemi 
sektory a s místní komunitou byly ve spo-
jení s dostatečným rozpočtem projektu 
ústředním prvkem, díky němuž se podařilo 
dosáhnout přijetí cílů projektu 
a přizpůsobit navrhovaná opatření tak, aby 
fungovala způsobem považovaným za pro-
veditelný v praxi. Cílem tedy bylo vybudo-
vat projekt po drobných krocích na základě 
zpětné vazby ze strany zúčastněných sub-
jektů (a rovněž dostatečné finanční podpo-
ry), nikoli hned na začátku přijít s předem 
vypracovaným podrobným plánem projek-
tu. 

• Tento přístup také napomohl tomu, aby 
projekt nalezl sociálně a ekonomicky 
schůdné metody realizace svých opatření, 
jak dokládají například program směn 
a nákupů pozemků a uživatelské dohody 
s místními zemědělci o hospodaření 
v režimu pastvy v přírodních rezervacích, 
které byly všechny provedeny na dobro-
volném základě. Pomohl také vybudovat 
pocit hrdosti a zájmu místní komunity 
a místních orgánů, které v tomto projektu 
spatřovaly příležitost k další hospodářské 
diverzifikaci (např. v podobě agroturistiky, 
prodeje zemědělských produktů) a ke zvy-
šování celkové kvality života jejich občanů. 

Je však třeba přiznat, že přístup na základě 
integrované péče, který je v této případové 
studii prezentován, vyžaduje čas, zejména po-
kud jsou aktuálně uplatňovány velmi rozdílné 
druhy využití půdy. Projekt stále probíhá 
a jeho dokončení bude trvat odhadovaných 
patnáct let. Je však nepravděpodobné, že bez 
přístupu na základě integrované péče by bylo 
možné učinit cokoli pro záchranu uvedených 
zbývajících přírodních stanovišť. 
 
Slabiny  
 
Projekt nebyl schopen jakkoli využít opatření 
v rámci SZP a programů rozvoje venkova na 
pomoc provádění projektu nebo k podpoře 
změny zaměření dlouhodobého hospodaření 
v (obnovených přírodních) oblastech. Vzhle-
dem k tomu, že půda je tak vysoce produktiv-
ní a intenzivně využívaná, je kladen velký dů-
raz na zachování a rozšíření těchto intenziv-
ních činností, což se odráží i v silném zdůraz-
ňování a využívání opatření v rámci pilíře I ve 
Vlámsku obecně a v této konkrétní oblasti 
zejména.  
Opatření zaměřená na ochranu přírody v rámci 
pilíře II jsou také velmi omezená. Například 
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kompenzační opatření v rámci lokalit sítě Na-
tura 2000 a mimo tyto lokality se zaměřují jen 
na platby zemědělcům ve výši přibližně 
150 EUR/ha, které mají krýt ztrátu vyplývající 
ze zákonem uloženého zákazu používání hno-
jiv ve zranitelných přírodních rezervacích. Pro-
gram vytvoření 6 až 12 m širokého ochranné-
ho pásma mezi zemědělskými pozemky 
a zranitelnými přírodními rezervacemi má 
z hlediska ochrany také velmi omezenou hod-
notu, neboť zemědělec může tyto pozemky 
znovu přeměnit na zemědělskou půdu, jakmile 
bude program dokončen. 
 
I přes dobrou komunikační činnost v rámci 
projektu se zemědělci nadále dosti zdráhají 
nechat se začlenit do lokality sítě Natura 2000. 
Důvodem je skutečnost, že ceny pozemků se 
významně liší v závislosti na tom, zda poze-
mek leží nebo neleží v oblasti vyhlášené za lo-
kalitu v rámci sítě. V roce 2011 průměrná ce-
na pozemku mimo lokalitu sítě Natura 2000 
činila 50 000 EUR/ha, mohla však vzrůst až na 
80 000 EUR/ha u pozemků potenciálně využi-
telných pro skleníky a biomasu. Pozemky uv-

nitř lokality sítě Natura 2000 byly oceněny po-
loviční částkou kvůli omezením, která byla na 
jejich využití uložena. 
 
Závěry  
 
Tato případová studie dokládá, že i v krajině 
s vysoce intenzivní zemědělskou činností je 
možné získat pro programy rozvoje přírody 
podporu, jsou-li tyto programy prováděny na 
základě vysoce integrovaného, transparentní-
ho a pružného přístupu, který místním zúčast-
něným subjektům umožní vyjadřovat jejich 
názory a ovlivňovat celý proces a který bude 
podpořen strategickým rámcem politiky 
a odpovídajícím financováním. 
 

  Grote Klotteraard a okolí po rekultivaci. Fotografie: Mario De Block 

 

Odkazy a zdroje dalších in-
formací 
 
Projekt LIFE č. LIFE06/NAT/B/000084 Large sca-
le habitat restoration in “Turnhouts Vennenge-
bied” 
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life-
natura-/life-turnhouts-vennengebied_770.aspx  
Restoration of an oligotrophic pond complex in 
the northern part of Turnhout, De Block, M, 

Vermeulen, T, Andries, T, 6. konference 
o ekologické obnově, Gent, září 2009. 
 
*Vlaamse Landmaatschappij (2009). Analýza cit-
livá vůči zemědělství v rámci ochranných opat-
ření v zónách zvláštní ochrany. Slatiny, vřesoviš-
tě a močály v oblasti Turnhout (zpráva 33). 
Zpracováno pro Agenturu pro přírodu a les 
v rámci projektu „Určení ochranných opatření 
pro vlámské lokality sítě Natura 2000“. Brusel, 
2009. 
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Případovou studii vypracovala: Kerstin Sund-
seth, Ecosystems LTD, Brusel  
 
Poděkování: Následující osoby si zaslouží naše 
poděkování za poskytnutí celkového náhledu na 
problematiku spojenou s touto případovou studií 
a za připomínkování návrhu textu: 
Tom Vermeulen, Ilse van Dienderen, (Vlaamse 
Landmaatschappij), Mario De Block (Agentschap 
voor Natuur en Bos), Tom Andries (Natuurpunt 
VZW), Guy Van de Vliet (místní zemědělec)  
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Případová studie 

 
Péče o travinné 
porosty 
v Národním par-
ku Kemeri, Lo-
tyšsko 
 
 
 
 

Souvislosti 
 
Plocha polopřirozených travinných porostů se 
v Lotyšsku za poslední desetiletí významně 
zmenšila kvůli kombinovaným vlivům agrikultur-
ní intenzifikace a opouštění půdy. V minulosti 
byla řada zemědělských pozemků odvodněna 
a meliorována, aby se umožnilo zemědělství na 
orné půdě a další intenzivní zemědělské postu-
py, a to zejména během sovětské éry, kdy exis-
toval silný tlak na zřizování velkých kolektivních 
zemědělských podniků. 
 
V dnešní době zbývá v Lotyšsku jen 65 000 ha 
„biologicky cenných“ travinných porostů (přibliž-
ně 1 % území neboli 0,5 % zemědělské půdy) 
a z toho se zhruba 39 % nachází v síti Natura 
2000 (Gustiņa a kol., 2012). 
 
 

Národní park Kemeri – vzor 
obnovy travinných porostů 
a péče o ně 
 
Národní park Kemeri je rozsáhlý komplex vrcho-
višť, bažinných lesů, pobřežních dun, jezer, sla-
tin, řek a travinných porostů v záplavových 
územích, který pokrývá plochu více než 
38 165 ha. Na území mezi pobřežím a hlavním 
městem nabízí důležité útočiště pro migrující 
ptáky a funguje jako přirozený koridor napříč 
regionem s intenzivním zemědělstvím v nížině 
Zemgale a urbanizovaným regionem v okolí Ri-
gy. 
 

 Obhospodařování pastvin v záplavové oblasti Lielupe. Fotografie: A. Liepa 
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V Národním parku Ķemeri jsou stále značně za-
stoupena polopřirozená společenstva travinných 
porostů, jakkoli na poměrně malých ploškách. Na 
konci 20. století celková plocha polopřirozených 
a meliorovaných travinných porostů pokrývala 
přibližně 6,4 % (přibližně 2 480 ha) parku; za bio-
logicky cenné se považuje o něco více než polovi-
na z nich. Do roku 2000 se stále využívala méně 
než čtvrtina luk a pastvin. Za posledních pět až 
šest let se plocha obhospodařovaných travinných 
porostů významně zvýšila díky kombinaci společ-
ného úsilí o obnovu přírodních stanovišť 
a opětovné zavedení pravidelného hospodaření. 
 
Jedna z nejvýznamnějších zbývajících oblastí tra-
vinných porostů v parku se nachází ve vzdálené 
jižní části podél řek Slampe a Skudrupite (obr. 1). 

Obr. 1: Mapa zemědělských pozemků včetně biologic-
ky cenných travinných porostů v Národním parku 
Kemeri. Komplex záplavových území řek Slampe 
a Skudrupite a záplavového území Lielupe je vyznačen 
rámečky. Údaje 
 
 
Tyto travinné porosty jsou obklopeny rozsáhlými 
lesy a představují ideální místo k hledání zdrojů 
potravy a rozmnožování pro mnoho ohrožených 
druhů ptáků, včetně chřástala polního (Crex 
crex), čápa černého (Ciconia nigra), orla křiklavé-
ho (Aquila pomarina) a jeřába popelavého (Grus 
grus). Jsou také důležitým místem odpočinku pro 
tisíce hus, kachen a labutí během jejich migrace.  
 
Druhá velká oblast travinných porostů se nachází 
na východním okraji parku podél řeky Lielupe. Ty-
to vlhké záplavové louky jsou důležité nejen pro 
chřástala polního, ale i pro orla křiklavého, motá-
ka lužního (Circus pygargus), motáka pilicha (C. 
cyaneus), motáka pochopa (C. aeruginosus) 
a pěnici vlašskou (Sylvia nisoria). 
 

Ostatní zbývající travinné porosty v parku jsou 
spíše roztroušeny v drobných ploškách přemě-
ňovaných na obydlené oblasti nebo se nacházejí 
v oblastech s poldry a v meliorovaných oblas-
tech, které již dlouho nejsou obhospodařovány. 
 
 

Obnova a péče v oblasti řeky 
Slampe  
 
Poté, co vypracovaly plán péče pro nově zřízený 
národní park (založený v roce 1997), podaly pří-
slušné orgány žádost fondu Evropské unie LIFE, 
aby pomohl odstartovat provádění plánu, 
a jejich žádosti bylo vyhověno. Jednou 
z hlavních činností projektu, který byl zahájen 
v roce 2002, byla obnova oblasti a následně 
opětovné zavedení sečení a pastvy podél řeky 
Slampe. 
 
Obnova meandrů řeky Slampe  
 
Na počátku projektu již příslušné orgány vlastni-
ly 130 ha luk s populací chřástala polního u řeky 
Slampe, s dalšími finančními prostředky z fondu 
LIFE však byly schopny odkoupit dalších 163 ha 
a vytvořit větší a soudržnější hospodářskou jed-
notku. Tento krok přinesl i možnost obnovy hyd-
rologického režimu v oblasti. 
 
Tok řeky Slampe byl v 70. letech 20. století vy-
rovnán, aby byly okolní louky odvodněny a byly 
vhodnější pro účely zemědělství (obr. 2). Projekt 
LIFE se rozhodl tento proces zvrátit. Úsek regu-
lované řeky v délce 2,1 km byl vykopán 
a převeden do série meandrů, čímž zdvojnásobil 
svou délku na 4,6 km. Zvýšením hladiny vody 
v řece o 1 m byl obnoven i přirozený záplavový 
systém, což pomohlo zvýšit hladinu podzemních 
vod v okolních travinných porostech. 

 

 
Obr. 2: Regulovaná řeka Slampe, jejíž tok byl 
v 70. letech 20. století vyrovnán k odvodnění zápla-
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vového území s opuštěnými travinnými porosty, fo-
tografie z roku 2004, před obnovou území. Fotogra-
fie: G. Pāvils 

 
Díky těmto činnostem byly louky podél řeky 
s obnovenými meandry během období jarních 
záplav znovu zaplavovány, což znamenalo dob-
ré podmínky pro odpočinek migrujících vodních 
ptáků. Záplavy jsou také důležitým předpokla-
dem regenerace záplavových luk (6450 severní 
nivní louky) na dříve obdělávaných travinných 
porostech a úhorech. 
 
Opětovné zavedení pastvy a sečení  
 
Jakmile byly dokončeny práce na obnově, bylo 
dalším úkolem zajistit dlouhodobou 
péči o travinné porosty pomocí pravidelného 
sečení a pastvy. Díky dobré spolupráci 
s jedním z nejvýznamnějších zemědělců 
v oblasti bylo možné mu pronajmout část po-
zemků v oblasti řeky Slampe, aby mohl požá-
dat o financování na základě nového agroenvi-
ronmentálního režimu pro biologicky cenné 
travinné porosty v rámci lotyšského programu 
rozvoje venkova. 
 
Orgány parku se také rozhodly postupně znovu 
zavádět pastvu pomocí rustikálních plemen, 
např. Heckova skotu a koní plemene Konik, 
která vyžadují málo každodenní péče. Cílem 
bylo vytvořit soběstačnější systém péče, aby 
při postupném rozšiřování stád mohla nakonec 
pastva nahradit sečení jako hlavní metodu pé-
če. Do konce projektu v roce 2006 bylo 
v ohrazené oblasti o ploše 156 ha u řeky Slam-
pe vysazeno patnáct kusů Heckova skotu 
a deset koní plemene Konik (obr. 3). 

Obr. 3: Koně plemene Konik v oblasti travinných po-
rostů Slampe ke konci jarních záplav v roce 2012. 
Zvířata se pasou po celý rok (120 ha otevřených 
travinných porostů). Fotografie: A. Priede 
 
Po programu LIFE 
 

Do roku 2011 byla obhospodařována celá ob-
last travinných porostů v záplavové oblasti ře-
ky Slampe díky kombinaci plateb v rámci pilíře 
I, plateb v rámci sítě Natura 2000 a plateb na 
základě agroenvironmentálního režimu. Stádo 
Heckova skotu a koní plemene Konik také do-
sáhlo velikosti dostatečné k tomu, aby zanikla 
nutnost sečení porostů. Ke konci roku 2012 za-
jišťovalo celoroční pastvu v oblasti 30 kusů 
skotu a 60 koní, a to s různou intenzitou pas-
tvy, což pomáhalo obnovit biologickou rozma-
nitost travinných porostů. 
 
Účinky těchto opatření z hlediska ochrany jsou 
nyní stále viditelnější díky pravidelnému moni-
torování, jež se provádí od roku 2003. Od ob-
novení péče o oblast došlo k významným pozi-
tivním změnám struktury travinných porostů 
i druhové skladby. Předešlá vegetace složená 
z nitrofilních vysokých bylin se postupně mění 
na záplavový travinný porost s rozmanitější 
a přirozenější druhovou skladbou. 
 
Extenzivní pastva rovněž vedla 
k fragmentované struktuře, a zvýšila tudíž 
rozmanitost na úrovni společenstev. Místní po-
pulace chřástala polního, jakkoli vykazuje urči-
té výkyvy, rovněž z hlediska počtu celkově ros-
te (obr. 4). 

Obr. 4: Změny populace chřástala polního v oblasti 
travinných porostů Slampe, 2003–2012. Údaje: 
Jānis Ķuze 
 
 

Obnova a péče podél řeky 
Lielupe 
 
V oblasti řeky Lielupe se činnost v rámci obno-
vy luk ukázala být daleko složitější. Park vlast-
nil celkem zhruba 140 ha vlhkých luk, veškeré 
zbývající plochy (zhruba 200 ha) však byly 
v soukromých rukou. Orgány parku se pokusily 
soukromé vlastníky půdy povzbudit k tomu, 
aby se přihlásili do nových agroenvironmentál-
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ních režimů, zájem však projevilo jen málo 
z nich. Nízký zájem byl způsoben potřebou vel-
kých investic nutných k tomu, aby se půda do-
stala na úroveň způsobilou k zařazení do agro-
environmentálního režimu. Mnoho vlastníků 
půdy také již před dlouhou dobou zanechalo 
zemědělské činnosti v této nepřístupné oblasti 
a na obnově hospodaření za takto obtížných 
podmínek nemělo velký hospodářský zájem. 
 
S ohledem na obecný nedostatek zájmu vlast-
níků půdy bylo rozhodnuto zavést i na těchto 
plochách pastvu. Po období intenzivního od-
straňování křovin a ohrazování bylo za účelem 
spásání luk přivezeno 26 koní plemene Konik 
a 5 kusů Heckova skotu. Do roku 2012 se po-
čet zvířat zvýšil na 30 koní a 27 kusů skotu 
a spásaná plocha se rozšířila na 260 ha. Každo-
ročně se seče přibližně 30 ha (sečené louky 
jsou pro pastvu zvířat uzavřeny na začátku léta 
a po senoseči jsou znovu zpřístupněny), rozsah 
sečení však zůstává malý. Pozemky vlastněné 
státem i některé soukromé pozemky jsou ob-
hospodařovány pomocí agroenvironmentálních 
plateb a plateb v rámci sítě Natura 2000. 
 
Díky zavedení extenzivní celoroční pastvy (od 
roku 2006) došlo k postupnému nárůstu ote-
vřených plošek travinných porostů v oblasti 
Lielupe, které zvolna nahrazují dominantní rá-
kosiny a křoviny (obr. 5). 

Obr. 5: Záplavová oblast řeky Lielupe v Národním 
parku Kemeri. Fotografie: A. Liepa 
 
I to vytváří vhodná přírodní stanoviště pro čet-
né druhy ptáků vázaných na záplavové louky, 
jako jsou chřástal polní a bekasina větší (Ga-
linago media). Výskyt bekasiny větší byl znovu 
zaznamenán v roce následujícím po znovuza-
vedení pastvy v oblasti. 
 
 

Kombinace metod péče 
a režimů podpory 
 
V současné době se pro účely péče o travinné 
porosty způsobilé podle podmínek režimu pro-
gramu rozvoje venkova / SZP v parku využívá 
kombinace plateb v rámci pilíře I, plateb 
v rámci sítě Natura 2000 
a agroenvironmentálních režimů. Přibližně po-
lovina obhospodařované plochy travinných po-
rostů je sečena, zatímco u druhé poloviny je 
zajištěna pastva. 
 
Travinné porosty ve veřejném vlastnictví spra-
vuje organizace s názvem Fond Národního par-
ku Kemeri. Tato nevládní organizace převzala 
péči o porosty z toho důvodu, že zemědělci 
neměli zájem o hospodaření na plochách tra-
vinných porostů v parku a jen málo z nich mělo 
jakoukoli zkušenost s péčí o rustikální stáda 
skotu a koní. Díky tomu, že jsou veřejné po-
zemky pronajaty nevládní organizaci, může ta-
to organizace žádat o platby v rámci programu 
rozvoje venkova / SZP na krytí svých nákladů 
na péči. Navíc vzhledem k tomu, že se jedná 
o „neziskovou“ organizaci, je jakýkoli přebytek 
ze zemědělské činnosti na travinných poros-
tech v parku Kemeri okamžitě vracen do obno-
vy a obhospodařování jiných biologicky cen-
ných travinných porostů v parku, aby i ty moh-
ly dosáhnout způsobilosti pro režimy programu 
rozvoje venkova. 
 
Plocha biologicky cenných travinných porostů, 
které začínají být obhospodařovány, se tak na-
dále rozšiřuje, jakkoli pomalu. Podstatnější ini-
ciativy týkající se obnovy travinných porostů 
v parku a péče o ně však stále závisejí na 
možnosti přístupu k externímu financování. 
 
Životní styl obyvatel oblasti parku a jeho okolí 
se za poslední dvě desetiletí značně změnil. 
Z mnoha nezalesněných oblastí se staly oblasti 
více obydlené nebo rekreační, v nichž probíhá 
jen málo zemědělských činností. „Přirozený 
cyklus“ péče o travinné porosty zahrnující pas-
tvu skotu a sečení již proto pro místní země-
dělce není zajímavý nebo ekonomicky schůdný. 
To je obecný problém nejen v Národním parku 
Kemeri, ale i v mnoha dalších pobřežních 
a předměstských oblastech v okolí hlavního 
města. 
 
 

Přednosti a slabiny zvoleného 
přístupu 
 
Opatření prováděná v Národním parku Kemeri 
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dokládají, jak lze obnovit důležité plochy tra-
vinných porostů a vrátit je do určité formy 
soběstačné péče prostřednictvím kombinace 
rozsáhlých opatření obnovy, využití rustikálního 
skotu k pastvě a dobré spolupráce mezi sub-
jekty státní správy, nevládními organizacemi 
a zemědělci. 
 
Projekt programu LIFE byl prvním zásadním 
krokem pro opětovné zavedení pastvy a sečení 
v parku. Umožnil orgánům parku provést ná-
kup oblastí travinných porostů, což zajistilo ne-
jen to, aby péče o tyto oblasti zohledňovala 
hledisko ochrany, ale i to, aby orgány mohly 
uskutečnit významné práce týkající se obnovy, 
které by na pozemcích v soukromém vlastnictví 
pravděpodobně nebyly přijatelné (např. obnova 
říčních meandrů a opětovné zaplavení okolních 
luk i rozsáhlé vykácení invazních křovin 
a keřů). 
 
Jakmile byly realizovány tyto prvotní investice, 
dosáhly orgány přiměřeného úspěchu při zapo-
jování nevládní organizace a několika místních 
zemědělců do dlouhodobé péče o travinné po-
rosty pomocí financování z různých režimů 
v rámci lotyšského programu rozvoje venkova 
(2007–2012). Také využití rustikálních plemen 
skotu, která nepotřebují velkou údržbu 
a mohou celoročně zůstat na pastvě, pomáhá 
překonat obecně nízký zájem místních země-
dělců o péči o uvedené travinné porosty. 
 
Tento přístup se však také vyznačuje řadou 
slabin. Je vysoce závislý na externích zdrojích 
financování, např. na programu LIFE, což zna-
mená, že stav ochrany několika oblastí travin-
ných porostů v parku pravděpodobně zůstane 
nedostatečný, dokud nebude nalezeno finanční 
krytí pro jejich obnovu a znovuzavedení pravi-
delné péče. Nákupy pozemků za účelem zave-
dení hospodaření zaměřeného na ochranu také 
nejsou obecně životaschopnou možností péče 
o oblasti biologicky cenných travinných poros-
tů, jakkoli mohou být velmi užitečné 
v konkrétních případech, kdy je nutná obnova 
velkého rozsahu a kdy žádní zemědělci nemají 
zájem obhospodařovat takto problematické 
a nepřístupné travinné porosty. 
 
Obecně se biologicky cenné travinné porosty 
v Lotyšsku potýkají s řadou zásadních překá-
žek, které je třeba překonat, pokud tyto poros-
ty nemají v příštím desetiletí či obdobném ča-
sovém výhledu zmizet z krajiny úplně. Jeden 
z klíčových problémů souvisí se skutečností, že 
většina porostů (na rozdíl od několika málo 
velkých záplavových oblastí v parku Kemeri) je 
malého rozsahu a je velmi fragmentovaná, což 
znamená, že péče o ně je bez finanční podpory 
z programu rozvoje venkova neekonomická. 

 
Mnoho polopřirozených travinných porostů již 
bylo opuštěno a zarostlo, zejména 
v urbanizovanějších a pobřežních oblastech, 
kde existují i další konkurenční zájmy týkající 
se půdy a kde zemědělci ukončili hospodaření 
kvůli vysoké tržní hodnotě pozemků v nových 
obytných oblastech. Ve vzdálenějších venkov-
ských oblastech stále existuje velký zájem na 
zachování tradičních zemědělských postupů, 
a to i na malých plochách zemědělské půdy, 
kvůli nedostatku finančních pobídek a finanční 
podpory je však pro zemědělce stále obtížnější 
pokračovat v obhospodařování travinných po-
rostů jako dříve.  
Současná zemědělská politika Lotyšska obecně 
nepodporuje malé parcely a drobné zemědělce. 
Osa II získává jen zhruba 28 % rozpočtu pro-
gramu rozvoje venkova a velká část těchto fi-
nančních prostředků je vyhrazena pro ekolo-
gické zemědělství. Byl nicméně zaveden agro-
environmentální režim pro „udržení biologické 
rozmanitosti travinných porostů“ (v rámci sítě 
Natura 2000 i mimo ni). Je k dispozici země-
dělcům hospodařícím na předem určených bio-
logicky cenných travinných porostech, kteří 
jsou ochotni odložit svou senoseč na dobu po 
1. srpnu a/nebo na své půdě zachovat pastvu 
s nízkou intenzitou (0,4–0,9 VDJ/ha). 
 
Dosud se tomuto režimu podařilo obsáhnout 
přibližně 55 % ze zhruba 65 000 ha cílových 
oblastí biologicky cenných travinných porostů 
(číselné údaje z roku 2011, data od Služby pro 
rozvoj venkova, vypracoval Lotyšský státní ús-
tav agrární ekonomiky). Jeho přínos 
k dlouhodobé ochraně těchto cenných travin-
ných porostů, zejména mimo lokality sítě Natu-
ra 2000, je však stále poměrně omezený kvůli 
řadě faktorů: 
 
• Grant je dostupný pouze zemědělcům, kteří 

provozují zemědělskou činnost na více než 
jednom hektaru způsobilé využívané země-
dělské půdy (zahrnující parcely o velikosti 
minimálně 0,3 ha). V důsledku toho mnoho 
drobných zemědělců nesplňuje podmínky 
způsobilosti, ačkoli jejich travinné porosty 
byly určeny jako biologicky cenné. Často 
právě malé plošky travinných porostů hostí 
ty nejohroženější typy přírodních stanovišť 
a druhy. 

 
• V současnosti také neexistují žádné pro-

gramy, které by zemědělcům pomohly vy-
čistit jejich pozemky od křovin a keřů nebo 
obnovit hydrologický režim tak, aby mohli 
splnit kritéria způsobilosti k podpoře. 
V mnoha lokalitách je nezbytná prvotní ob-
nova přírodních stanovišť, neexistuje však 
žádný systém, který by pomohl tuto obno-
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vu financovat. 
 
• Sazba plateb ve výši 123 EUR/ha obecně 

nedostačuje ke krytí vícenákladů na péči 
formou sečení nebo pastvy, zejména 
v oblastech, které jsou vzdálenější a méně 
přístupné (což se často týká travinných po-
rostů v rámci sítě Natura 2000). Mnoho 
zemědělců, kteří by v zásadě měli 
o program zájem, se k němu proto nepřipo-
jilo. Je nadále méně nákladné prostě půdu 
opustit nebo využívat kombinaci podpory 
pro jiné způsoby využití půdy (např. pro or-
bu biologicky cenných travinných porostů 
a jejich přeměnu na ornou půdu, která za-
jišťuje vyšší sazby podpory). Zvláště vzhle-
dem k tomu, že neexistují žádná omezení 
jiného využití půdy v oblastech určených 
jako biologicky cenné travinné porosty, 
např. pokud správce půdy nepožádal 
o platby určené pro biologicky cenné tra-
vinné porosty, lze pozemky přeměnit na ji-
né druhy využití půdy, např. na ornou pů-
du, výsadbu lesů atd. Totéž platí pro větši-
nu lokalit sítě Natura 2000, pokud nejsou 
omezení upřesněna v jednotlivých předpi-
sech. 

 
• Pozdní datum senoseče určené na 1. srpna 

pro zemědělce také představuje problém, 
neboť znamená, že již nemohou seno použít 
jako zimní pícninu. Ušlý příjem 
a vícenáklady spojené s nákupem sena 
z jiných zdrojů nejsou v sazbě platby 
v rámci programu rozvoje venkova zohled-
něny. Podle údajů z dotazníku Lotyšského 
státního ústavu agrární ekonomiky 
(www.lvaei.lv, 2011) přibližně třetina ze-
mědělců posečenou trávu mulčuje 
a ponechává ji na poli, neboť to považují za 
jediné řešení. Současně potvrzují, že pokud 
by byla k dispozici jiná řešení (např. využití 
biomasy), dávali by přednost odstraňování 
sena. 

 
• Ponechávání posečené trávy na poli zna-

mená také zásadní problém z hlediska 
ochrany, neboť vede k hromadění mrtvé 
odpadní a organické hmoty, jež následně 
působí významné snížení druhové rozmani-
tosti. Současný režim může být přínosný 
pro chřástala polního, obecně však není 
vhodný pro zachování druhové rozmanitosti 
a vlastností přírodních stanovišť v mnoha 
oblastech biologicky cenných travinných 
porostů, zejména pokud jde o rostlinnou 
rozmanitost, která úzce souvisí s tradičním 
hospodařením (sečení zhruba v polovině lé-
ta). Kompromisem by bylo zavést pružná 
data senoseče (zemědělec by si mohl sám 
vybrat) nebo poskytovat vyšší sazby plateb 

za pozdní senoseč s odstraňováním sena 
jakožto motivační opatření. Problém pone-
chávání sena na polích by vyřešily 
i inovační metody využití travní biomasy. 

 
• K problémům týkajícím se způsobilosti vedla 

i kritéria pro vymezení řádné výkonnosti pé-
če o travinné porosty v režimu podle pro-
gramu rozvoje venkova. Četné vlhké druhově 
bohaté plošky travinných porostů ztratily 
svůj status půdních bloků v důsledku vlhkosti 
terénu a/nebo hustoty a výskytu křo-
vin/stromů, které však jsou významnou slož-
kou mozaikovité rozmanité krajiny (obr. 6). 
Za posledních šest let bylo přibližně 6 000 ha 
neboli 8 % biologicky cenných travinných po-
rostů prohlášeno za nezpůsobilé pro platby 
v rámci programu rozvoje venkova kvůli vý-
kladu vnitrostátního předpisu týkajícího se 
způsobilosti využívané zemědělské půdy. 
Předpis uvádí, že v rámci agroenvironmen-
tálního režimu jsou způsobilé pouze biologic-
ky cenné travinné porosty s méně než 50 
stromy na hektar, bez invazních bolševníků 
a bez výskytu sítin (indikátoru vlhkosti), kte-
ré nejsou mokřady, jež jsou v době od 
15. května do 15. září zality vodou. 

 

 
Obr. 6: Neobhospodařovaná vápnomilná lesní louka 
– stále mimořádně bohatá na ohrožené druhy, na-
příklad četné planě rostoucí orchideje. Kvůli své roz-
tříštěnosti a roztroušeně rostoucím jalovcům je však 
z hlediska hospodáře problematická. Není také způ-
sobilá k platbám v rámci programu rozvoje venkova, 
a tudíž se z ní s největší pravděpodobností opět sta-
ne les. Fotografie: A. Priede 
 
• Režim biologicky cenných travinných poros-

tů nezahrnuje monitorování stavu přírod-
ních stanovišť z hlediska ochrany, a proto 
není znám skutečný dopad péče (nebo ně-
kdy nevhodné péče) na oblasti zařazené do 
režimu na celostátní úrovni. Podle hrubých 
odhadů s největší pravděpodobností péče 
o 55 % biologicky cenných travinných po-
rostů zahrnuje většinou mírně vlhké travin-
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né porosty s velkým podílem obdělávaných 
travinných porostů, zatímco vysoce rozma-
nitá přírodní stanoviště v polopřirozených 
travinných porostech obecně zahrnuta nej-
sou, a tudíž nadále degradují, zejména mi-
mo lokality sítě Natura 2000 (Gustiņa 
a kol., 2012). 

 
• Velká část půdy (více než 90 %) určené pro 

chřástala polního, orla křiklavého a čápa bí-
lého a velké plochy typů přírodních stano-
višť zařazených do směrnice o ochraně pří-
rodních stanovišť se v současnosti nacháze-
jí mimo lokality sítě Natura 2000 a všechny 
jsou závislé na otevřeném extenzivním ob-
hospodařování travinných stanovišť. Pro-
gram rozvoje venkova má tudíž pro ochra-
nu uvedených druhů naprosto zásadní vý-
znam, v současné době je však v mnoha 
případech ekonomicky více rentabilní využí-
vat biologicky cenné travinné porosty pro 
jiné účely, např. jako ornou půdu nebo pro 
lesní výsadbu. 

 
• Důležitým faktorem při prevenci opouštění 

významných travinných stanovišť byly 
i platby pro znevýhodněné oblasti, v roce 
2007 však byly provedeny změny předpisů, 
které značně zmenšily plochu travinných 
porostů zahrnutých do znevýhodněných ob-
lastí, neboť se zde používalo sečení, nikoli 
pastva. To pak vedlo k tomu, že řada ze-
mědělců svou půdu přestala obhospodařo-
vat, neboť nemají dostatečný počet skotu 
na to, aby se vrátili k pastvě (odvětví chovu 
skotu nyní v Lotyšsku není velké). 

 
 

Závěry 
 
Nepříznivá situace zbývajících lotyšských tra-
vinných porostů je nadále velmi nejistá, a to 
i přes různé pokusy bojovat proti jejich úbytku 
(jako například v parku Kemeri) a stávající ag-
roenvironmentální režim. Současná opatření 
v rámci SZP a programu rozvoje venkova do-
statečně neuznávají hodnotu těchto travinných 
porostů nebo význam pokračování podpory 
drobných zemědělců. Není realistické očekávat, 
že by se stávající travinné porosty podařilo za-
chovat pomocí opatření ad hoc v rámci pro-
gramu LIFE nebo národních fondů ochrany, 
zejména s ohledem na to, že mnohé z těchto 
porostů jsou velmi malé a roztroušené 
a nacházejí se mimo síť Natura 2000. 
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Vytvoření 
a obnova pří-
rodních stano-
višť pro ptactvo 
na Prespan-
ském jezeře 
v Řecku 
 
 
 
 

 
Vlhké louky a zemědělská půda (L. Nikolaou – archiv 
SPP) 
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Prespa, oblast důležitá pro 
biologickou rozmanitost 
 
S příchodem moderní doby mnoho horských 
oblastí Balkánu zaznamenalo masový exodus, 
po němž vesnice a dříve obdělávané oblasti 
buď zůstaly opuštěné, nebo v nich došlo ke 
změnám postupů hospodaření. Stalo se tak 
i v oblasti Prespa, jež se nachází ve vzdálené 
horské oblasti, o kterou se dělí Řecko, Albánie 
a Bývalá jugoslávská republika Makedonie. 
Drobné zemědělství bylo nedílnou součástí kra-
jinné mozaiky, dnes je však buď opouštěno, 
nebo nahrazováno intenzivnějšími postupy, 
které zahrnují i zavlažovací systémy. 
 
Pravděpodobně díky nedostupnosti, která trva-
la až do nedávných desetiletí, a kvůli velmi 
rozmanité geomorfologii se však těmto oblas-
tem podařilo zachovat si velmi bohatou biolo-
gickou rozmanitost s druhy, jejichž škála sahá 
od medvědů a vlků až po endemické rostliny, 
a s přírodními stanovišti od bukových lesů až 
po přírodní jezera. Ačkoli jsou od počátku 70. 
let 20. století zaváděna různá opatření ochra-
ny, stále existují zřetelné hrozby pro biologic-
kou rozmanitost, z nichž některé vyplývají ze 
změn zemědělských postupů a jejich vlivu na 
polopřírodní stanoviště, na nichž se nacházejí 
zdroje potravy pro mnoho druhů, zejména pro 
ptáky, a jiné jsou důsledkem nezákonných čin-
ností, například nelegální těžby dřeva 
a pytláctví. 
 
Oblast je chráněna od roku 1974, až do roku 
2010 však nebyl vypracován žádný plán péče. 
V důsledku toho byla až do nedávné doby 
opatření ochrany a péče, zejména opatření 
zaměřená na ochranu významných mokřadních 
stanovišť a vodních ptáků, založena na akčních 
plánech týkajících se pelikána kadeřavého 
a kormorána malého. 
 
 

Hlavní stanoviště a druhy 
a jejich souvislost se země-
dělstvím 
 
Oblast Prespa se vlastně skládá ze dvou jezer, 
a to z Malého Prespanského jezera (Mikri Pre-
spa) a Velkého Prespanského jezera (Megali 
Prespa) a jejich povodí. Obě jezera, která leží 
v nadmořské výšce přibližně 853 m n. m., jsou 
propojena umělým kanálem s propustí, která 
řídí odtok z Malého Prespanského jezera do 
Velkého Prespanského jezera. Největší část 
Malého Prespanského jezera leží v Řecku 
a jeho nejjižnější cíp zasahuje do Albánie, za-

tímco největší část Velkého Prespanského jeze-
ra leží v Bývalé jugoslávské republice Makedo-
nii a dva menší segmenty se nacházejí v Řecku 
a Albánii. Řecká část povodí Prespanských je-
zer dosahuje celkové rozlohy 209,6 km2. 
 
Prespa představuje oblast, která v sobě spojuje 
výjimečnou biologickou rozmanitost, malebnou 
krajinu, staré vesnice a byzantské památky. 
Pokud jde o biologickou rozmanitost, nachází 
se v oblasti Prespa velmi vysoký počet stano-
višť a druhů soustředěných na velmi malém 
území a vytvářejících bohatou mozaiku jezer, 
řek, vlhkých luk, travinných porostů, skalních 
vystupujících vrstev, bukových a jehličnatých 
lesů, jakož i lužních lesů. 
 
Zdejší ptactvo má zvláštní význam i na evrop-
ské a mezinárodní úrovni, a to z důvodu počtu 
druhů a i výskytu významných populací celo-
světově ohrožených nebo zranitelných druhů. 
Důležitou biologickou rozmanitost lokality indi-
kuje i skutečnost, že se zde nachází na světě 
největší hnízdní kolonie pelikána kadeřavého 
(Pelecanus crispus) a největší hnízdní kolonie 
kormorána malého (Phalacrocorax pygmeus) 
v Evropské unii a jedná se také o jedno ze 
dvou míst v Evropské unii, kde hnízdí pelikán 
bílý (Pelecanus onocrotalus), druhou lokalitou 
je delta Dunaje v Rumunsku. Uvedené příklady 
se týkají tří ze 148 druhů ptáků hnízdících 
v této oblasti. 
 
Aby byla chráněna místní biologická rozmani-
tost, je oblast Prespa od roku 1974 vyhlášena 
národním parkem. V povodí se nacházejí dvě 
lokality sítě Natura 2000 (Malé Prespanské je-
zero a pohoří Varnous), které byly v roce 2009 
společně vyhlášeny Národním parkem Prespa. 
Od roku 2000 je tato oblast rovněž součástí 
Přeshraničního parku Prespa, prvního přeshra-
ničního chráněného území na Balkáně, jehož 
cílem je chránit své ekologické hodnoty pro-
střednictvím spolupráce mezi Řeckem, Albánií 
a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií 
a podporovat hospodářskou prosperitu místních 
komunit ve všech třech zemích. 

 
Kolonie pelikána kadeřavého (L. Nikolaou – archiv 
SPP) 
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Nedávné změny zeměděl-
ských činností 
 
Obyvatelé řeckých vesnic v oblasti jsou histo-
ricky spojeni se třemi hlavními činnostmi: ze-
mědělstvím, rybolovem a chovem hospodář-
ských zvířat. Osmdesátá léta 20. století zna-
menala pro oblast Prespa zvrat, neboť obyvate-
lé se začali věnovat intenzivnímu pěstování fa-
zolí, a to na úkor pastvy skotu a rybolovu. 
V současné době se zemědělství zaměřuje pře-
devším na produkci fazolí, přestože existuje 
tendence přejít od intenzivního zemědělství 
k postupům, které jsou k životnímu prostředí 
šetrnější, a to včetně produkce fazolí 
v ekologickém zemědělství. Rybolov jako čin-
nost v oblasti mizí, zatímco chov hospodář-
ských zvířat se soustředí hlavně na velký skot, 
přičemž přežívají některé kočovné postupy. 
Cestovní ruch, který se zaměřuje na kulturní 
a přírodní bohatství oblasti, se pro místní oby-
vatele stává stále důležitějším zdrojem příjmů. 
 
Změny v zemědělských činnostech pozorované 
v posledních desetiletích měly přímý dopad na 
biologickou rozmanitost lokality, zvláště pak 
v pobřežní oblasti. 
 
První problém souvisí s intenzifikací zeměděl-
ství a s následným rozrůstáním zemědělských 
ploch na úkor vlhkých luk; tento problém zesílil 
zvláště po 60. letech 20. století, kdy nový sys-
tém zavlažování umožnil přeměnu vlhkých luk 
na zemědělskou půdu. 
 
Druhý problém je spojen s upouštěním od tra-
dičních postupů v rákosinách okolo jezera, na-
příklad pastvy, řízeného vypalování 
a vysekávání. Důsledkem bylo rozšíření 
a zhuštění rákosin na úkor vlhkých luk. Napří-
klad vlhké louky v roce 1945 pokrývaly okolo 
jezera plochu 117 ha, v roce 2001 se však tato 
plocha snížila na pouhých 32 ha. 
 
 

Proč jsou vlhké louky pro bio-
logickou rozmanitost tak dů-
ležité? 
 
Co přesně znamenají vlhké louky a proč jsou 
tak důležité pro biologickou rozmanitost?  
 
Jedná se o druh močálů, které se vyskytují 
v oblastech na březích jezer a převažuje na 
nich pastva. Každoroční jarní záplavy těchto 
luk jsou nepostradatelnou částí jejich životního 
cyklu, neboť umožňují rozmnožování mnoha 

druhů rostlin i živočichů: trávy, ostřice a plané 
květiny, které rostou ve vlhké půdě luk, jsou 
ideálním místem pro tření obojživelníků a ryb 
a hostí velká množství bezobratlých 
a obojživelníků, kteří představují hlavní zdroj 
potravy pro mnoho vodních ptáků. Vlhké louky 
také zajišťují další životně důležité funkce, jako 
je shromažďování odtokové vody, omezování 
záplav a odstraňování nadbytečných živin. 
 
Vlhké louky představují zásadní stanoviště pro 
vodní ptáky, zejména pak pro dva vlajkové 
druhy vyskytující se na Prespanském jezeře, 
pelikána kadeřavého a kormorána malého, te-
dy dva druhy, které se živí rybami. Tyto druhy 
ptáků potřebují vyváženou mozaiku rákosin, 
které jsou ideálním místem k hřadování nebo 
hnízdění, jsou-li obklopeny vodou bránící ohro-
žení ze strany suchozemských savců, a vlhkých 
luk, jež jsou třecím místem pro jejich zdroje 
potravy. Aby se obnovily vlhké louky, je nutno 
rákosiny udržovat pastvou a vysekáváním, při-
čemž pro jejich zachování musí být tento režim 
péče uplatňován každoročně v kombinaci 
s jarními záplavami. Akční plány EU týkající se 
pelikána kadeřavého a kormorána malého, kte-
ré vypracovala organizace Birdlife, mají za to, 
že péče o vegetaci a hydrologická péče před-
stavují dvě zásadní priority, které umožňují 
bránit degradaci stanovišť, která je ve většině 
zemí nejdůležitějším činitelem snižování stavu 
populací obou uvedených druhů. 
 
 

Péče o vlhké louky v zájmu 
ochrany ptáků  
 
Po významném úbytku hnízdních kolonií peli-
kána kadeřavého a kormorána malého se řada 
místních zúčastněných subjektů koncem 90. let 
20 století rozhodla provádět konkrétní opatře-
ní, která měla tento trend zvrátit. Zásadním 
subjektem v rámci úsilí byla Společnost pro 
ochranu oblasti Prespa (Society for the Pro-
tection of Prespa, SPP), která již v roce 1997 
zpracovala první studii o mokřadní vegetaci 
v oblasti malého Prespanského jezera 
a o různých možnostech péče a na pilotní 
úrovni provedla různá opatření. Použitými me-
todami byly pastva za využití buvolů domácích, 
letní vysekávání rákosu, zimní vypalování rá-
kosu a kombinace těchto tří metod. Závěry té-
to předběžné práce poskytly velmi očekávané 
praktické zkušenosti, které vedly k projektu 
v rámci programu LIFE – Příroda, který byl za-
hájen v roce 2002 a dokončen v roce 2007. 
 
Díky tomuto projektu se uskutečnila dvě klíčo-
vá opatření, která reagovala na akční plány tý-
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kající se obou uvedených druhů ptáků: obnova 
vlhkých luk pomocí pastvy a vysekávání 
a řízení hladiny vody v Malém Prespanském je-
zeře. 
 
 

Péče o vegetaci  
 
V jedenácti oblastech na březích jezer, které 
měly potenciál stát se vlhkými loukami, byl za-
veden systém řízeného spásání a každoročního 
vysekávání vegetace rákosin. Pod vedením 
společnosti SPP spásalo uvedených jedenáct 
ploch jedno stádo buvolů a dvě stáda skotu, 
která společnost SPP vlastnila, přičemž vyse-
kávání bylo prováděno jednou ročně každé lé-
to; v některých případech na letní vysekávání 
navázala i pastva. Vysekaný rákos se používal 
buď ke krmení skotu a buvolů, nebo 
k obnovení tradiční výroby doškových střech na 
stodolách. 
 
Společnost SPP v oblasti zavedla buvoly, proto-
že jejich kopyta jsou vhodnější k udupávání rá-
kosin. Po několika letech péče vykazovaly pří-
slušné oblasti zvýšené charakteristiky vlhkých 
luk, jmenovitě nízkou bylinnou vegetaci, která 
je cenná jako pícnina pro zimní krmení zvířat. 
Společnost SPP začala před zahájením projektu 
LIFE na pilotní úrovni zavedením pěti buvolů; 
z nich pak za zhruba čtrnáct let vzniklo početné 
stádo 130 kusů zvířat. Po uplynutí tohoto ob-
dobí se mělo za to, že zachování stáda buvolů 
nemá ve srovnání se stádem skotu žádnou při-
danou hodnotu; vzhledem k tomu, že pastva 
skotu je tradiční činností, společnost SPP své 
stádo v roce 2011 prodala a pastvu nadále za-
jišťují výlučně soukromí majitelé skotu v rámci 
zvláštního režimu pastvy. 
 

 
Buvoli v mokřadu (Y. Kazoglou, 2005) 
 
 
Řízení hladiny vody  

 
Existence vlhkých luk závisí na kolísání úrovně 
hladiny v jezeře. Vzhledem k tomu, že voda 
z Malého Prespanského jezera odtéká do Vel-
kého Prespanského jezera kanálem, který je 
regulován propustí, má správné řízení této 
propusti zásadní význam. Řízení hladiny vody 
v Malém Prespanském jezeře je v posledních 
desetiletích problematické. Na jedné straně by-
la propust existující již od roku 2002 velmi jed-
noduchá a poškozená, a tudíž umožňovala prů-
sak vody i v uzavřeném stavu, zatímco při vy-
soké hladině vody docházelo k odtoku nad 
uzavřenou propustí, někdy i s katastrofálními 
účinky. Na druhé straně studie, kterou proved-
la společnost SPP, došla k závěru, že pro zajiš-
tění ochrany ekologických hodnot v Malém Pre-
spanském jezeře by hladina vody během jara 
měla kolísat v rozmezí 854,40 až 854,80 m n. 
m., zatímco pokles hladiny vody by měl být 
během jara pomalý (16 cm v květnu až červ-
nu). Nicméně v rámci těchto hodnot úrovně 
hladiny vody by došlo k zaplavení zemědělské 
půdy na březích, což by znamenalo konflikt, 
který by bylo třeba řešit. 
 
Proto bylo důležité, aby všechny zúčastněné 
subjekty, zejména ochránci přírody 
a zemědělci, dospěly k společné dohodě 
o řízení hladiny vody v Malém Prespanském je-
zeře. Byla provedena dvě souběžná opatření 
s cílem zajistit dlouhodobé řešení tohoto pro-
blému. 
 
První z nich spočívalo v technických pracích na 
rekonstrukci propusti, které dozorovala společ-
nost SPP a které byly dokončeny v roce 2004. 
Celý postup prošel důkladným procesem kon-
zultace se všemi zúčastněnými subjekty 
a příslušnými orgány na národní i přeshraniční 
úrovni. Dokončení stavebních prací nenarazilo 
na žádné závažné překážky s výjimkou nálezu 
střeliva z druhé světové války, který si vyžádal 
další specializované zásahy. 
 
Druhý soubor opatření se týkal provozního re-
žimu propusti: kdo ji má provozovat a jak? Aby 
byla zajištěna správná funkce propusti 
s ohledem na hydrologické potřeby stanovišť, 
druhů a zemědělců, byl zřízen tříčlenný Výbor 
pro řízení hladiny vody, který tvoří obec Pre-
spa, místní služba pro rekultivaci půdy 
a společnost SPP. Klíčovým úkolem tohoto vý-
boru, který fungoval v rámci řídicího orgánu 
Národního parku Prespa, bylo zajistit, aby se 
hladina vody pohybovala v rozmezí 854,40 
až 854,80 m n.m., aby byl pokles hladiny vody 
v létě pomalý a aby pro případ, že hladina vo-
dy přesáhne 854,40 m n.m., byla předem na-
lezena vhodná řešení, která budou reagovat na 
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zaplavení zemědělské půdy (např. úhrada, 
koupě atd.). 
 
Tento výbor se později přeměnil na Výbor pro 
péči o mokřady, který nadále působil pod zášti-
tou řídicího orgánu Národního parku Prespa, 
a jeho hlavním cílem byla ochrana ekologické 
rovnováhy Malého Prespanského jezera 
a socioekonomický rozvoj oblasti. Byl však roz-
šířen o další zúčastněné subjekty, k nimž patřili 
například Ministerstvo pro životní prostředí, 
energetiku a změnu klimatu, odbory krajského 
úřadu pro vodohospodářství a environmentální 
plánování, vlastníci skotu a sdružení rybářů. 
Pokud jde o potřeby zavlažování, zastupuje 
zemědělce místní služba pro rekultivaci půdy. 
 
Odpovědnosti Výboru pro péči o mokřady za-
hrnují plánování každoroční realizace řízení 
hladiny vody, dohled nad touto činností 
a hodnocení činností týkajících se obnovy vlh-
kých luk. Tyto činnosti se řídí pokyny pro péči 
vypracovanými v rámci projektu LIFE 
a zaměřují se na všechny aspekty péče 
o mokřady v oblasti Prespa, přičemž zprávy 
a návrhy týkající se péče o vodní prostředí, ve-
getaci a vodní ptactvo každoročně vypracovává 
společnost SPP. 
 

 
Práce na propusti (A. Rigas, SPP) 
 
 

Hlavní výsledky a ponaučení 
ze zkušeností 
 
Ochrana v oblasti Prespa byla úspěšná přede-
vším díky zřízení nového rozhodovacího systé-
mu, který umožnil účast všech zúčastněných 
subjektů. Tato spolupráce dokazuje, že v citlivé 
situaci, která se týká hospodaření s vodou, lze 
dosáhnout konsenzu, který vyhoví požadav-
kům, jež mohou být zpočátku považovány za 
„konfliktní zájmy“, tedy zájmům ochránců pří-

rody na jedné straně a zemědělců a chovatelů 
skotu na straně druhé. 
 
Velkým úspěchem je také skutečnost, že byla 
zavedena regulační opatření, jež mají zajistit 
udržitelnost řízení hladiny vody, jakož i péči 
o vegetaci a obnovu stanovišť. Mimořádně vý-
znamné je zřízení Výboru pro řízení hladiny vo-
dy a jeho přeměna na Výbor pro péči 
o mokřady, jenž je tvořen hlavními zúčastně-
nými subjekty. 
 
Ačkoli se Výbor pro péči o mokřady zabývá 
zejména péčí o mokřady v řeckém Národním 
parku Prespa, bylo realizováno několik opatře-
ní, která do péče o mokřady zapojují i další dvě 
země na březích jezer, Albánii a Bývalou jugo-
slávskou republiku Makedonii. V rámci nedávné 
trojstranné dohody o parku Prespa se předpo-
kládá činnost trojstranného řídicího výboru 
parku Prespa, který bude hlavním prostředkem 
spolupráce pro země na březích jezer a umožní 
jejich aktivní účast na integrované péči 
o mokřady. 
 
Kromě toho výjimečné výsledky projektu LIFE 
týkajícího se péče o mokřady v oblasti Prespa 
již vedly k tomu, že se do péče o mokřady za-
pojily i další dva státy na březích jezer. 
V důsledku toho mohla společnost SPP pro-
střednictvím GEF – programu malých grantů 
poskytovat poradenství a pokyny místním zú-
častněným subjektům (lesnická služba Korcha, 
sdružení žen obce Zagradec, místní chovatelé 
skotu) v rámci pilotní péče o rákosiny 
v albánské části Malého Prespanského jezera. 
Kromě toho projekt KFW pro albánský Národní 
park Prespa organizuje systematičtější přístup 
k péči o mokřady, který je založen na stejných 
zásadách a na výsledcích dokončených projek-
tů (LIFE v Řecku a GEF – program malých 
grantů v Albánii). 
 
Z hlediska přínosů pro biologickou rozmanitost 
bylo hlavním důsledkem péče o vegetaci ztroj-
násobení celkové plochy vlhkých luk u Malého 
Prespanského jezera z 32,5 ha před projektem 
LIFE v roce 2000 na zhruba 100 ha v roce 
2007. Dopad tohoto vývoje byl jasně viditelný 
u dvou klíčových cílových druhů, pelikána ka-
deřavého a kormorána malého, jejichž popula-
ce se buď zvýšily, nebo zůstaly na vysoké 
úrovni. Kromě toho z obnovy stanovišť mělo 
přímý prospěch přibližně dvacet dalších druhů 
ptáků, včetně ibisa hnědého (Plegadis fal-
cinellus), který znovu zahnízdil na Malém Pre-
spanském jezeře poté, co zde nehnízdil 35 let 
a vyskytoval se jen sporadicky během jarní mi-
grace, a bukače velkého (Botaurus stellaris), 
jehož hnízdění bylo v oblasti Prespa potvrzeno 
úplně poprvé. 
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Realizace opatření k obnově luk a řízení hladiny 
vody měla také jasné socioekonomické dopady, 
neboť na březích jezer vytvořila nové zóny pro 
pastvu skotu, zlepšila stavy populace ryb, pod-
pořila péči o vegetaci v podobě vysekávání 
a využití na píci jako novou hospodářskou čin-
nost místních vlastníků skotu, posílila racionální 
využívání vody ze strany zemědělců a zlepšila 
pověst oblasti, která je nyní považována za klí-
čovou oblast ekoturistiky v Řecku. 
 
Navzdory výjimečným výsledkům a zapojení 
mnoha zúčastněných subjektů ve Výboru pro 
péči o mokřady nebyl tento proces zcela bez 
překážek. Zpočátku existovaly konflikty týkající 
se citlivého problému úrovně hladiny vody. Na-
dále existuje tendence k rozšiřování zeměděl-
ských polí do zóny na březích jezer a tato pole 
mohou být při vysoké hladině vody zaplavová-
na. Z potřeb zavlažování zejména po dvou ná-
ročných letech sucha však vyplynulo, že úro-
veň hladiny vody by měla zůstat v navržených 
mezích, aby byla udržována zásoba vody. Řídicí 
orgán Národního parku Prespa do svého pláno-
vání zahrnul nákup/výměny pozemků na bře-
zích jezer, aby řešil problém zaplavených polí 
a nároků zemědělců na náhradu škody. 
 
Pokud jde o budoucí potřeby, aktivace troj-
stranné dohody o přeshraničním parku Prespa 
a činnost koordinačního výboru pro park Pre-
spa, který bude zahrnovat více zúčastněných 
subjektů, dále podpoří zásady, které jsou zá-
kladem úspěšné péče o mokřady u Malého Pre-
spanského jezera. Kromě toho úloha EU 
a uplatňování rámcové směrnice o vodě 
v oblasti Prespa umožní harmonizaci hospoda-
ření s vodou založenou na normách EU, a to 
i mimo hranice oblasti. 
 
 

Odkazy a zdroje dalších in-
formací 
 
Internetové stránky stránka Společnosti pro 
ochranu oblasti Prespa (SPP): 
http://www.spp.gr 
Akční plán Evropské unie pro druh Pelecanus 
crispus. 

Akční plán Evropské unie pro druh Phalacro-
corax pygmaeus. 

Společnost pro ochranu oblasti Prespa, 2007. 
Shrnutí. LIFE2002NAT/GR/8494: Conservation 
of priority bird species in Lake Mikri Prespa, 
Greece. 

Společnost pro ochranu oblasti Prespa. 2007. 
LIFE – Příroda 2002–2007. Zpráva pro laickou 
veřejnost. 

Společnost pro ochranu oblasti Prespa. 2002. 
Návrh programu LIFE – Příroda 2002. 

Internetové stránky Společnosti pro ochranu 
oblasti Prespa (SPP): http://www.spp.gr 

Společnost pro ochranu oblasti Prespa. 2006. 
Pokyny k obnově vlhkých luk a k péči o ně. 

 

Internetové stránky řídicího orgánu Národního 
parku Prespa: http://www.fdedp.gr  
 
 
 
Případovou studii vypracovala: Mariella Fourli 
(pro N2K Group) 
 
Poděkování: Myrsini Malakou (SPP) 
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Případová studie 

 
Péče o travinné 
porosty pro 
zvýšení biolo-
gické rozmani-
tosti 
v Krkonošském 
národním par-
ku, Česká re-
publika 
 
 
 
 
 
 

 
Vysokostébelnaté travinné porosty s vegetací Hiera-
cium aurantiacum (přírodní stanoviště 6520), Velká 
Úpa (Správa NP Krkonoše) 
 
 

Lokalita sítě Natura 2000 
ovlivněná environmentální 
a zemědělskou politikou 
 
Lokalita Krkonoše sítě Natura 2000 se nachází 
v horském pásmu na severu České republiky, 
podél hranice s Polskem. Česko-polská hranice, 
která dělí historické regiony Čech a Slezska, 
běží podél hlavního hřebene. Na obou stranách 
byly velké plochy vyhlášeny národními parky. 
Společně představují přeshraniční biosférickou 
rezervaci v rámci programu UNESCO Člověk 
a biosféra. 
 
Lesy pokrývají více než 80 % Krkonoš. Zbýva-
jící část je tvořena mozaikou subalpínských 
a alpínských přírodních stanovišť od nížinných 
sečených luk až po přirozené alpínské travinné 
porosty, vřesoviště a subarktické mokřady na 
náhorní plošině. S ohledem na její bohatou bio-
logickou rozmanitost bylo přibližně 55 000 ha 
plochy vyhlášeno evropsky významnou lokali-
tou. 
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Zemědělství a chov skotu představují důležitý 
zdroj příjmu, společně s cestovním ruchem. 
Hospodaření v regionu je ovlivněno různými 
strategiemi a politikami. Mezi ty nejdůležitější 
patří program rozvoje venkova, Národní akční 
plán pro biologickou rozmanitost a Státní pro-
gram ochrany přírody a krajiny. 
 
Cílem Národního akčního plánu pro biologickou 
rozmanitost je zachovat a obnovit druhově bo-
haté travinné porosty jako nedílnou součást 
zemědělského obhospodařování krajiny. Plán 
podporuje udržitelné využívání travinných po-
rostů v horských oblastech extenzivním hospo-
dařením a konkrétními opatřeními obnovy. Me-
zi hlavní priority patří také rozvoj forem ces-
tovního ruchu šetrných k životnímu prostředí, 
které jsou v souladu s krajinnou a kulturní 
hodnotou území. 
 
 

Přírodní stanoviště závislá na 
zemědělství  
 
V oblasti převládají lesní stanoviště s mozaikou 
polopřírodních stanovišť a malých polí orné pů-
dy v nižších polohách. Nejcennějšími stanovišti 
z hlediska biologické rozmanitosti jsou horské 
sečené knotovkové louky (Melandrio rubri-
Phleetum alpini) a druhově bohaté subalpínské 
smilkové travinné porosty (Thesio alpini-
Nardetum strictae a Sileno vulgaris-Nardetum). 
Klíčové typy přírodních stanovišť související se 
zemědělským využitím jsou popsány níže. 
Horské sečené louky (6520) pokrývají 1 194 ha 
v evropsky významné lokalitě a představují 
nejpříznačnější typ travinného porostu na nej-
produktivnějších půdách ve vyšších polohách. 
Jedinečné horské knotovkové louky (Melandrio 
rubri-Phleetum alpini), které jsou pro Krkonoše 
endemickým společenstvem, patří mezi nejo-
hroženější typ tohoto přírodního stanoviště. 
 
V těchto přírodních stanovištích se vyskytuje 
také několik druhů rostlin evropského význa-
mu, například Campanula bohemica, Galium 
sudeticum, Gentianella bohemica, Pedicularis 
sudetica. 
 
Nížinné sečené louky (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) představují nejběžnější 
typ louky v nižších polohách Krkonoš 
a pokrývají 1 610 ha dané lokality. Hodnota bi-
ologické rozmanitosti tohoto přírodního stano-
viště (6510) zůstává významná, i když již byly 
podstatné části v minulých desetiletích degra-
dovány v důsledku intenzivních zemědělských 
postupů. 
 

 

 
Travinné porosty v lokalitě „Klínové boudy“ (Záboj 
Hrázský, DAPHNE CZ) 
 
 
Tato stanoviště byla tradičně využívána pro ex-
tenzivní hospodaření, typicky pro sečení 
a/nebo spásání kozami, ovcemi nebo skotem. 
Zemědělské činnosti (zahrnující rostlinnou 
a živočišnou výrobu) nejčastěji probíhají 
v ochranném pásmu národního parku, částečně 
na orné půdě znovu zatravněné v 90. letech 
20. století. 
 
V současné době jsou travinné porosty ohrožo-
vány jak nevhodnými zemědělskými postupy, 
tak intenzivním hospodařením. Kromě toho 
okrajovým a ekonomicky méně rentabilním ob-
lastem (např. vzdáleným oblastem) hrozí 
opouštění, které rovněž vede k degradaci sta-
noviště. 
Oblast je obhospodařována různými typy ze-
mědělských podniků, od malých, rodinných až 
po velké zemědělské podniky. Tradiční země-
dělské postupy používají většinou rodinné ze-
mědělské podniky na malých plochách a ve 
vzdálených oblastech. Dnes je však většina 
zbývajících cenných přírodních stanovišť ob-
hospodařována velkými zemědělskými podni-
ky, které upřednostňují intenzivní hospodaření 
(obvykle na pozemcích nacházejících se 
v blízkosti ustájení zvířat). 
 
Kromě jednotných plateb na plochu jsou země-
dělci silně závislí na zemědělských subvencích, 
jako jsou platby pro znevýhodněné oblasti 
a agroenvironmentální opatření (ekologické 
zemědělství, zachování travinných porostů, tr-
vale podmáčené a rašelinné louky, přírodní 
stanoviště ptáků na travinných porostech – 
hnízdiště chřástala polního). Zhruba 9 000 ha 
(přibližně 67 % využívané zemědělské půdy) 
z celkové plochy využívané zemědělské půdy 
(přibližně 13 500 ha) Krkonošského národního 
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parku a jeho ochranného pásma je zahrnuto do 
systému evidence půdy LPIS. Z těchto 9 000 
ha přibližně 80 % využívá některý 
z agroenvironmentálních režimů. 
 
V neposlední řadě, ačkoli je místní ekonomika 
silně závislá na cestovním ruchu, není dosta-
tečně napojena na agroturistiku. 
 
 

Opatření provedená ke zvý-
šení biologické rozmanitosti 
 
Plán péče sítě Natura 2000 
 
Od roku 2010 jsou travinná stanoviště obhos-
podařována podle Plánu péče o Krkonošský ná-
rodní park a jeho ochranné pásmo (evropsky 
významná lokalita Krkonoše), který vymezuje 
priority ochrany a zemědělské postupy pro 
nadcházejících deset let. Podle plánu je třeba 
zachovat příznivý stav travinných porostů (pří-
rodních stanovišť a druhů) z hlediska jejich 
ochrany a vyvinout úsilí a zlepšit konektivitu 
a spojitost mezi různými cennými stanovišti. 
 
Plán prosazuje ekonomicky efektivní 
a k životnímu prostředí šetrné způsoby hospo-
daření v oblastech s travinnými porosty (např. 
extenzivní pastvu, regulaci vodního režimu, 
omezené hnojení atd.). Plán také podporuje 
určení nových lokalit, které mají být zachovány 
jako travinná stanoviště, a rovněž zavedení 
monitorování a posuzování lokalit v rámci re-
žimů programu rozvoje venkova. Cíle ochrany 
v plánu péče jsou však formulovány obecněji, 
např. „Udržet zemědělskou činnost na území 
3. zóny NP a v jeho OP přibližně ve stávajícím 
rozsahu (zachovat většinu nelesních ploch, kte-
ré nevykazují známky pokročilého sukcesního 
vývoje směrem k lesu)“ nebo „Podporovat 
ekonomicky rentabilní a současně pro přírodu 
šetrné způsoby zemědělského hospodaření“. 
Neexistuje silná vazba mezi plánem péče 
a programem rozvoje venkova (agroenviron-
mentálními režimy). Plán péče pouze obsahuje 
opatření „Ve spolupráci se SZIF (Státní země-
dělský intervenční fond, administrativní subjekt 
programu rozvoje venkova) sledovat lokality 
s již uzavřenými závazky ke konkrétnímu typu 
hospodaření a vyhodnocovat úspěšnost zvole-
ného typu managementu.“ 
 
Program rozvoje venkova 
 
Program rozvoje venkova představuje nejdůle-
žitější fond pro zachování travinných porostů 
vysoké přírodní hodnoty, pokud jde o podporu 

postupů extenzivního hospodaření a objem 
rozpočtu. 
 
Obecně jsou agroenvironmentální opatření 
v České republice kritizována za to, že nejsou 
účinná při ochraně přírodních stanovišť 
a druhů. Navrhují režimy a finanční rámce, kte-
ré nevybízejí zemědělce k diverzifikaci nebo ke 
změně jejich zemědělských postupů za účelem 
zvýšení biologické rozmanitosti. Naopak vedou 
ke sjednocování termínů sečení a sjednocování 
metod péče obecně (zemědělci využívají větši-
nou agroenvironmentální režimy s nejvyššími 
platbami) a někdy nejsou schopna zajistit do-
statečnou kvalitu péče (platba je navázána na 
plochu, nikoli na kvalitu péče). 
 

 
Typ stanoviště 6230, komplex rašelinných luk, pří-
rodní památka Slunečná stráň (Správa NP Krkonoše) 
 
 
Z výše uvedených důvodů přispělo provádění 
agroenvironmentální politiky ke sjednocení kra-
jinné struktury. Agroenvironmentální opatření 
navíc nemotivují zemědělce, aby pečovali 
o méně rentabilní půdu, která má významnou 
hodnotu z hlediska biologické rozmanitosti. 
 
S ohledem na tyto nedostatky převzaly iniciati-
vu orgány pro ochranu přírody a nevládní sub-
jekty pro ochranu přírody a navrhly model fa-
remního plánování, který zahrnuje tzv. „péči 
šetrnou k přírodě“. Cílem konceptu péče šetrné 
k přírodě je zachovat a zlepšit stav přírodních 
stanovišť hospodařením, které je ekonomicky 
životaschopné a dobře přizpůsobené místním 
podmínkám. Inovativní aspekty těchto plánů 
spočívají v upřednostňování biologické rozma-
nitosti, nikoli obvyklé praxe hospodaření, 
v lepším cílení opatření a jejich přizpůsobení 
konkrétním místním podmínkám a v lepším 
chápání cílů ochránců přírody samotnými ze-
mědělci. Tento koncept představuje zcela nový 
prvek agroenvironmentálních režimů pro nové 
programové období a vhodně doplňuje stávající 
systém horizontálních opatření, která nejsou 
schopna řešit potřebu konkrétních druhů 
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a přírodních stanovišť v různých geografických 
a socioekonomických podmínkách. 
 
Koncept podporuje extenzivní hospodaření 
a zároveň přihlíží k územním potřebám, krajin-
né struktuře a místním prioritám v oblasti bio-
logické rozmanitosti pro ochranu přírodních 
stanovišť a druhů, včetně volně žijících a planě 
rostoucích druhů. Jedná se o komplexní přístup 
začleňující opatření na úrovni zemědělského 
podniku podpořený environmentálním plánová-
ním na úrovni obce, poradenským systémem 
a zvyšováním informovanosti zemědělců 
o problematice životního prostředí. 
 
Koncept péče šetrné k přírodě s využitím fa-
remního plánování byl vytvořen v rámci jedno-
ho projektu (2010–2012) ve dvou pilotních ob-
lastech, z nichž jednou je evropsky významná 
lokalita (EVL) Krkonoše. Projekt podpořený 
Státním fondem životního prostředí 
a Ministerstvem životního prostředí navrhl ze-
mědělské postupy zaměřené na přírodní stano-
viště a druhy na úrovni zemědělského podniku. 
Bylo navrženo, že budou vytvořeny plány pro 
chráněné oblasti a lokality sítě Natura 2000, 
které budou nedílnou součástí agroenviron-
mentálních režimů v rámci programu rozvoje 
venkova. 
 
Opatření v rámci faremních plánů jsou zaměře-
na na druhově bohaté travinné porosty 
a vybrané druhy národního významu 
a evropského významu podle směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť a směrnice 
o ochraně volně žijících ptáků (například Crex 
crex). Cílem je také harmonizovat opatření pro 
ochranu různých druhů a přírodních stanovišť 
na úrovni zemědělských podniků, aby se zame-
zilo znehodnocování biologické rozmanitosti 
z důvodu nevhodných postupů zemědělských 
podniků s podporou různých politických nástro-
jů (např. odstraňování křovin na základě agro-
environmentálního opatření by mohlo být škod-
livé pro určité motýly). 
Faremní plány se hodnotí na základě dostup-
ných údajů a dokumentů, jako jsou plány péče 
chráněné oblasti, mapování biotopu, databáze 
ochrany přírody atd. 
 

 
Na žádost Správy Krkonošského národního parku se 
zimní pastvina regeneruje během léta, zatímco se 
ovce pasou na přirozeně cenných plochách ve 
vyšších polohách (Správa NP Krkonoše) 
 
 
Kromě popisu přírodních hodnot vyskytujících 
se v zemědělském podniku faremní plán vyme-
zuje podrobná pravidla péče pro každý polygon 
zemědělské půdy. Seznam dostupných opatře-
ní bude vycházet ze stávajících agroenviron-
mentálních opatření na období 2014–2020 
a doplněna budou konkrétní opatření pro tra-
vinné porosty a ornou půdu. 
 
Pokud jde o opatření, důraz je kladen zejména 
na flexibilnější pozdní sečení, rozmanité režimy 
pastvy, podporu dílčího (pásového, mozaikové-
ho) sečení, snížení počtu hospodářských zvířat 
na hektar a podporu výjimek z obecných pravi-
del se souhlasem orgánu pro ochranu přírody. 
 
Kromě toho by plán mohl zahrnovat konkrétní 
požadavky na ochranu určitého druhu hmyzu 
(např. parcely bez péče), na ochranu ptáků na 
loukách (např. sečení od středu) nebo na orné 
půdě (např. omezenější používání hnojiv) atd. 
 
Plány péče šetrné k přírodě zahrnují pouze po-
stupy na zemědělské půdě, nezahrnují jiná 
opatření, jako je hospodaření s vodou nebo 
ochrana půdy, neboť na ta se vztahují jiné ná-
stroje společné zemědělské politiky (např. 
podmíněnost). 
 
Účinný poradenský systém a pravidelná komu-
nikace se zemědělci přispěly ke zvýšení infor-
movanosti o problematice životního prostředí. 
Konzultace se zemědělci se zdají být velmi 
účinným nástrojem, který přispěl 
k vypracování faremních plánů přizpůsobených 
potřebám zemědělců i prioritám ochrany biolo-
gické rozmanitosti. 
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Systém faremního plánování pomáhá omezovat 
střety mezi hospodařením a ochranou přírody. 
Zemědělský poradce může přenášet znalosti 
z jiných zemědělských podniků, pomáhá země-
dělci orientovat se v možnostech subvencí na 
zemědělskou činnost a ochranu přírody 
z různých finančních zdrojů a poskytuje podpo-
ru při plánování a navrhování složitějších opat-
ření a také při přípravě žádosti a v celém pro-
cesu správního řízení, aby opatření byla zákon-
ná (např. povolení k zásahu do významného 
krajinného prvku). 
 
Osobní kontakt se zemědělci a jejich zapojení 
do procesu návrhu opatření zaměřených na po-
třeby jejich zemědělských podniků přináší také 
další výhody: zvyšuje se informovanost země-
dělců o potřebách ochrany přírody a požadavky 
konkrétních agroenvironmentálních opatření 
z jejich pohledu dostávají smysl. 

 
Práce poradce v terénu (Správa NP Krkonoše) 
 
Projekt by měl být doplněn plány péče pro ob-
ce, které navrhují opatření pro lokalitu sítě Na-
tura 2000 v rámci územního plánování na 
místní úrovni (v měřítku katastru) na základě 
ochrany krajiny a diverzifikace činností. Obce 
jsou důležitými místními činiteli, neboť zodpo-
vídají za kvalitu životního prostředí, včetně bio-
logické rozmanitosti, často jsou vlastníky půdy 
a často zajišťují péči o významné plochy veřej-
né zeleně. 
 
Tyto plány péče pro obce rovněž vymezují po-
žadavky na péči o přírodní stanoviště tak, aby 
přispívaly k dosažení celkových cílů lokality sítě 
Natura 2000 (např. zelené pásy, travinné po-
rosty v zastavěných oblastech vesnice). 
 
 

Hlavní získané poznatky 
 
Travinná stanoviště v horách dnes čelí obrov-
ským výzvám socioekonomické životaschop-

nosti. Jelikož se intenzivní hospodaření rozšiřu-
je a příjmy se v ekonomice obecně zvyšují, je 
těžší vydělávat si na živobytí hospodařením 
v horských regionech. 
 
Existuje proto potřeba sladění politické podpory 
pro drobné zemědělské podniky s vysokou pří-
rodní hodnotou v lokalitách sítě Natura 2000. 
Přístup přijatý v lokalitě Krkonoše sítě Natura 
2000, který zahrnuje vypracování faremních 
plánů jako „flexibilních“ složek v rámci agroen-
vironmentálních režimů, představuje potenciál-
ní řešení pro lépe cílenou péči o travinné poros-
ty. 
 
Česká republika je v současné době zapojena 
do procesu harmonizace hospodaření v rámci 
sítě Natura 2000 s ostatními politickými ná-
stroji, zejména s agroenvironmentálními reži-
my. Příklady z pilotních režimů, jako jsou reži-
my uskutečňované v lokalitách sítě Natura 
2000 (například EVL Krkonoše), je zapotřebí 
zohlednit v rámci revize programu rozvoje 
venkova pro Českou republiku. 
 
Jinak hrozí vážné riziko, že bez provedení fa-
remních plánů podpora lokalit sítě Natura 2000 
v rámci agroenvironmentálního opatření pod-
poří pouze rozsáhlé sjednocené zemědělské 
postupy, které nepodporují zachování příznivé-
ho stavu travinných stanovišť. Kromě toho si 
zemědělci obvykle volí relativně jednoduché 
postupy s nejvyššími platbami namísto prac-
ných opatření. 
 
Efektivita faremního plánování závisí do značné 
míry na struktuře faremních plánů, metodice 
jejich hodnocení, poradenských službách, efek-
tivitě integrace vědeckých a zemědělských 
údajů (např. seznam travinných porostů) 
a související úrovni podpory. Je zapotřebí ana-
lyzovat, jak může takový nástroj lépe řešit ex-
tenzivní obhospodařování travinných porostů 
a poskytovat cílenější režimy pastvy přínosné 
pro ochranu přírodních stanovišť a druhů. 
 
 

Odkazy 
 
Plán péče o Krkonošský národní park 
http://www.krnap.cz/plan-pece/). 
Obecné informace o EVL Krkonoše 
(http://www.nature.cz/natura2000-
design3/web_lokality.php?cast=1805&akce= 
karta&id=1000041061). 
 
Plány péče šetrné k životnímu prostředí pro 
obce a zemědělce v národních parcích Šumava 
a Krkonoše. 
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Program rozvoje venkova České republiky na 
období 2007–2013 
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/progra
m-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/). 
 
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálních opatření 
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/progra
m-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-
osy-). 
 
 
 
Případovou studii vypracovaly: Lenka Vokasová 
(DAPHNE CZ) a Miroslava Plassmann (DAPHNE 
SK) 
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Případová studie 

 
Zachování tra-
vinných porostů 
na píscích na 
pastvinách 
Szenes 
a v dalších čás-
tech Zadunají, 
Maďarsko 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stav a šance na ochranu tra-
vinných porostů vysoké pří-
rodní hodnoty v Maďarsku 
 
Téměř ve všech velkých geografických oblas-
tech Maďarska stále existuje nějaká forma tra-
dičního zemědělství. Ve Velké dunajské nížině, 
která byla téměř plně přeměněna na intenzivně 
obdělávané zemědělské pozemky, přežily tra-
vinné porosty pouze ve fragmentech. 
 
Vzájemně propojené plošky těchto travinných 
porostů, z nichž většina jsou oblasti s vysokou 
přírodní hodnotou, slouží jako ekologické kori-
dory a jsou nepostradatelné pro velkou část 
přírodních hodnot Maďarska, od dravých ptáků 
evropského významu až po populace chřástala 
polního, dropa velkého, sysla obecného 
a mnoha vnitrostátně chráněných a ohrožených 
druhů hmyzu a rostlin. Pro některé z těchto 
druhů existují v plánech rozvoje venkova cílené 
agroenvironmentální režimy, zatímco ostatní 
druhy jsou ovlivňovány příznivě nepřímo. 
 
Travinné porosty představují téměř třicet pro-
cent maďarské sítě Natura 2000 a opatření 
v rámci plánů rozvoje venkova, jejichž cílem je 
také „zvrátit snižování biologické rozmanitosti“, 
zahrnují platby pro oblasti sítě Natura 2000, 

 
Travinné porosty v oblasti Szenes (Ferenc Elblinger) 
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agroenvironmentální platby a platby pro zne-
výhodněné oblasti. Jediný kvantifikovatelný cíl 
se však týká polních ptáků: index populace 
volně žijících ptáků hnízdících v zemědělských 
oblastech se zvyšuje o 12 %. 
 
 

Zeměpisná poloha, hlavní 
stanoviště a druhy v síti Na-
tura 2000 a problematika 
zemědělství 
 
Mezőföld je zadunajskou částí Velké dunajské 
nížiny, která leží mezi řekami Dunaj a Sió 
v nadmořské výšce 100–180 m. Původně se 
jednalo o step, nyní se zde nachází zemědělská 
oblast vysoké kvality. Krajina zahrnuje pole 
s intenzivním pěstováním plodin a rozsáhlé 
travinné porosty, v nichž jsou půdy zasaženy 
sedimenty z nedalekých potoků a pískem. Pů-
vodní ekosystémy zahrnují nejrůznější typy od 
písčitých stepí až po vlhké louky a lužní lesy 
s výskytem olše lepkavé (Alnus glutinosa). 
Fauna je bohatá na endemické a ohrožené 
druhy, jako je saranče uherská (Acrida hunga-
rica) nebo přástevník pryšcový (Ammobiota 
festiva). 
 
Oblast pastvin Szenes zařazená do sítě Natura 
2000 se nachází v jižní části regionu Mezőföld. 
Je součástí největší přilehlé mozaiky travinných 
porostů v oblasti. Pro pastvinu samotnou dosud 
nebyl vypracován žádný plán péče. Národní 
park, který oficiálně nese odpovědnost za veš-
keré činnosti v oblasti ochrany přírody na past-
vině Szenes, jež je lokalitou sítě Natura 2000, 
však určil hlavní cíle ochrany. Jedná se o tyto 
cíle: 
 

• pastvou a sečením zabránit zarůstání 
křovinami, 

Písečná duna a travinné porosty na píscích typické 
pro pastviny v oblasti Szenes (Maďarské sdružení 
pro geocaching) 

 
Iris humilis subsp. arenaria (Wikimedia Commons) 
 

• stálou pastvou zachovat populaci syslů, 

• pomocí odpovídají metody pastvy chrá-
nit populaci kosatce skalního písečného 
(Iris humilis ssp. arenaria), 

• přísně chránit stanoviště za účelem za-
chování populací druhů rostlin evrop-
ského významu (Eleocharis caniolica, 
Sphagnum spp.) a vzácných 
a charakteristických druhů jednotlivých 
typů přírodních stanovišť (Iris pumila, 
Iris humilis, Stipa borysthenica, Orchis 
morio, Dianthus superbus, Alkanna 
tinctoria, Orchis militaris, Listera ovata, 
Eriophorum latifolium), 

• zastavit šíření invazních druhů rostlin 
(trnovníku akátu, pajasanu žláznatého, 
klejichy hedvábné a zlatobýlu kanad-
ského), 

• udržovat žádoucí vodní režim na vlh-
kých stanovištích, 

• zachovat mokřady v oblasti. 
 
Společenstva travinných porostů, která se 
v oblasti nacházejí, tj. panonské písčité stepi 
a nížinné sečené louky (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis), jsou stanovištěm pro 
širokou škálu druhů evropského významu, jako 
je Iris humilis ssp. arenaria, a druhů chráně-
ných podle vnitrostátních předpisů, jako jsou 
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dudek chocholatý (Upupa epops), ťuhýk obec-
ný (Lanius collurio), raroh velký (Falco cher-
rug) a slíďák tatarský (Lycosa singoriensis). 
Hlavní hrozby pro tato stanoviště představuje 
upouštění od systémů pastvy na jedné straně 
a intenzifikace zemědělství na straně druhé, 
které v mnoha případech vedou k tomu, že se 
tyto cenné travinné porosty mění na zeměděl-
skou půdu. 
 
Vyskytuje se zde tchoř stepní (Mustela 
eversmanni), neboť pro něj mohou být zdrojem 
potravy stabilní populace hlodavců, kterým 
uvedená mozaika stanovišť prospívá. 
 
Méně příznivá je situace pro evropského sysla 
obecného (Spermophilus citellus), a to kvůli 
mnoha překážkám migrace mezi koloniemi 
a fragmentaci stanovišť, intenzivnímu zeměděl-
ství a zalesňování nebo nedostatečné péči 
o primární nebo sekundární stepi. Sysli opouš-
tějí lokality, kde narůstá vysoká tráva, pravdě-
podobně z toho důvodu, že nízká vegetace mů-
že usnadnit odhalení predátorů nebo jedinců 
téhož druhu. 
 

 
Sysel obecný (archiv MME) 
 
Tato stanoviště a druhy v minulosti chránila 
a udržovala tradiční péče o travinné porosty, 
která poskytovala obživu zemědělcům. Některé 
bývalé travinné porosty však byly přeměněny 
na intenzivně obdělávanou ornou půdu, zatím-
co jiné byly opuštěny. 
 
Vedla k tomu řada důvodů včetně intenzifikace 
zemědělství, vyšších finančních pobídek pro 
rostlinnou produkci než pro chov hospodář-
ských zvířat, ztráty znalostí a kultury chovu 
zvířat v letech působení velkých družstev 

a v neposlední řadě i změny životní úrovně (ži-
vot ve městě oproti životu na venkově). 
 
Opatření k rozvoji venkova zaměřená na za-
chování tradičního způsobu péče o travinné po-
rosty formou pastvy a sečení představují jedi-
nou možnost pro zachování těchto druhů 
a stanovišť. Jedná se o tato opatření: 

• agroenvironmentální opatření (zejména 
zónové režimy), 

• platby na travinné porosty v rámci sítě 
Natura 2000, 

• platby pro znevýhodněné oblasti, 

• ochranu genetických zdrojů původních 
a ohrožených hospodářských zvířat pro-
střednictvím chovu a  

• pomoc poskytovanou pro neproduktivní 
investice. 

 
Budoucí potenciální zdroj příjmů by mohl být 
spojen s ekoturistikou vzhledem k atraktivní 
krajině, výskytu populace sysla obecného 
a původním stádům ovcí v této oblasti. Maso 
a mléčné výrobky by mohly být později prodá-
vány s ekoznačkou, tato možnost však dosud 
nebyla využita. 
 

 
Kavylové louky v oblasti Mezőföld (archiv MME) 
 
 

Režimy, programy a opatření 
uplatňované v oblasti 
Mezőföld na ochranu travin-
ných porostů vysoké přírodní 
hodnoty 
 
V jižní oblasti Mezőföld je nejpoužívanějším ag-
roenvironmentálním režimem pro travinné po-
rosty obecný agroenvironmentální režim. Poža-
davky tohoto režimu jsou velmi základní, na-
příklad: 
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Pro pastvu (pouze spásaná plocha): 

• na travinných porostech se musí husto-
ta pastvy pohybovat v rozmezí 0,2–
1 VDJ/ha, 

• není dovolena žádná chemická regulace 
plevele, hnojení, zavlažování, 

• do konce třetího roku režimu by mělo 
být u pasených hospodářských zvířat 
dosaženo hodnoty 0,3 VDJ/ha, 

• použití pastevectví / dělení pastvin na 
sektory, 

• je povoleno sušení sena na zimní krme-
ní, 

• každoroční senoseč se má uskutečnit na 
podzim, následně by mělo být seno 
z pozemků odstraněno do 31. října, 

• doba sečení by měla být nahlášena pří-
slušnému orgánu. 

 
Pro senoseč (pouze sečená plocha): 

• travinné porosty by měly být využity 
ke dvěma senosečím za rok, 

• není dovolena žádná chemická regulace 
plevele, hnojení, použití ekologické 
chlévské mrvy a zavlažování, 

• po senoseči by mělo být seno 
z pozemků odstraněno do 31. října, 

• doba sečení by měla být nahlášena pří-
slušnému orgánu. 

 
Z 2 178 ha travinných porostů v chráněné části 
jižní oblasti Mezőség tento režim využívá jen 
několik desítek zemědělců na ploše pouhých 
294 ha. Jediným důvodem je nedostatek fi-
nančních prostředků: žádost podalo mnoho 
dalších zemědělců a byli odmítnuti kvůli nedo-
statku zdrojů. 
 
Režim s poněkud přísnějšími požadavky je 
uplatňován i na malé ploše na jihu oblasti 
Mezőség. Další požadavky jsou následující: 

• vláčení a provzdušňování travinných po-
rostů je zakázáno, 

• musí být ponecháno 10 % neposečené 
plochy, 

• metody sečení šetrné vůči ptákům, 

• při sečení se používá řetěz k plašení 
ptáků, 

• balíky se odstraňují do jednoho měsíce, 

• odvádění povrchových vod je zakázáno, 

• první senoseč až po 15. červnu, 

• hlášení zjištěných ptačích hnízd ředitel-
ství národního parku, 

• oznamování doby a místa senoseče ře-
ditelství národního parku, 

• strojní práce jsou povoleny pouze ve 
dne, 

• elektrické ohradníky lze instalovat pou-
ze s povolením ředitelství národního 
parku. 

 
Tyto požadavky mají zachovat lokality, kde 
hnízdí a rozmnožují se ptáci, kteří si staví hníz-
da na zemi (například chřástal polní, kalous 
pustovka a moták lužní), a stanoviště pro 
chráněné druhy rostlin. Jediným uživatelem to-
hoto režimu v oblasti je ředitelství Národního 
parku Dunaj – Dráva, které zde pečuje 
o 110 ha travinných porostů. Režim je složitěj-
ší, a proto není mezi místními zemědělci příliš 
oblíben. 
 
Pastvina Szenes byla modelovou oblastí pro-
jektu programu LIFE 05NAT/HU/000117 „Péče 
o stanoviště v panonských travinných poros-
tech v Maďarsku“, který realizovala organizace 
BirdLife Maďarsko (MME) v partnerství 
s některými maďarskými národními parky 
v letech 2006 až 2010. Jedním z cílů projektu 
bylo připravit propracovanější režim, který by 
se používal a sledoval v různých lokalitách. 
Jednou z nich byla pastvina Szenes v lokalitě 
sítě Natura 2000. Režim je lépe přizpůsoben 
potřebám biologické rozmanitosti (jak je vy-
světleno později), s širší skupinou zemědělců 
však může být v praxi uplatňován jen za před-
pokladu, že je jim pravidelně poskytováno po-
radenství. 
 
Písčité kopce byly spásány původním pleme-
nem ovcí nazývaným cikta, což znamenalo ob-
novení starého tradičního postupu. 
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Stádo tradičního plemene ovcí cikta u Szenes (Ma-
ďarské sdružení pro geocaching) 
 
 
Travinné porosty s vyššími výnosy byly udržo-
vány pomocí žacího stroje taženého traktorem, 
na jehož čelní části byla upevněna lišta 
s visícími řetězy, které způsobovaly velký hluk, 
aby měla zvířata, například hnízdící ptáci nebo 
malí hlodavci, větší šanci uniknout. Šířka žací-
ho stroje používaného v oblastech s vysokou 
přírodní hodnotou by nikdy neměla přesáhnout 
3 metry. Podle experimentů se tímto způsobem 
může míra přežití uvedených zvířat v dané ob-
lasti zvýšit dvakrát až třikrát. 
 
V oblastech, které již začaly zarůstat nebo 
v nichž jsou plevele dominantnější, byly použi-
ty mulčovací žací stroje. 
 
Aby se zabránilo šíření nepůvodních a jiných 
dominantních plevelů, byla obnova opuštěných 
travinných porostů posílena vyséváním semen 
původních rostlin, pravidelným sečením 
a propracovanou metodou pastvy. To by pro 
zemědělce znamenalo dodatečné náklady, 
a tudíž nutnost je kompenzovat. 
 
Skutečnost, že Národní park Dunaj – Dráva pe-
čuje o travinné porosty v oblasti, umožnila ur-
čité pokusy na pozemcích vzájemně odděle-
ných ohradami. Výsledky je třeba ještě analy-
zovat a projednat. 
 
Nedílnou součástí programu byl pravidelný bio-
logický monitoring. Po dobu pěti let byly pro-
váděny botanické průzkumy v každé fázi po-
sloupnosti. Ty například ukázaly, že pastva 
a sečení vedou k mnohem snadnější obnově 
travinných porostů: spásané a sečené pozemky 
měly nejvyšší rostlinný pokryv s nejmenší 
hloubkou steliva. Ukázalo se také, že nefungu-
je myšlenka přenosu semen chráněných travin 
Stipa borysthenica prostřednictvím pastvy na 

ovčí srsti, a v příštím roce bude zapotřebí další 
výsev. 
 
Některé důležité poznatky jsou spojeny 
s ročním obdobím a s četností sečení během 
jednoho roku: sečení by se mělo provádět jed-
nou, mezi červencem a srpnem. To by prospělo 
biologické rozmanitosti a vyhovělo by se tak 
potřebám zemědělců z hlediska výnosů seno-
seče. Důležitými faktorem je i typ žacího stroje 
(lištové žací stroje přinášejí lepší výsledky než 
rotační) a výška nastavení žacího stroje. 
 
Dalším pozitivním aspektem během projektu 
Life bylo zaměstnání pastevců na plný úvazek 
– jedná se o povolání, které v Maďarsku téměř 
zaniklo kvůli nepříznivým podmínkám a nízké 
životní úrovni, kterou tato profese nabízí. 
 
Za účelem šíření výsledků a upozorňování lidí 
na význam ochrany přírody v oblastech 
s vysokou přírodní hodnotou se uskutečnila řa-
da akcí se zúčastněnými subjekty, v lokalitě 
byly instalovány informační tabule a v rámci 
projektu LIFE byly vydány brožury. 
 
Přestože byl vlastní projekt dokončen v roce 
2010, Národní park Dunaj – Dráva hodlá po-
kračovat v činnostech týkajících se zvyšování 
povědomí, které byly zahájeny během projektu 
Life a týkají se významu ochrany přírody 
v oblastech s vysokou přírodní hodnotou, jakož 
i v pravidelném biologickém monitoringu do-
tčených lokalit. Národní park nyní v oblasti, 
kterou obhospodařuje, využívá postupů vyvi-
nutých během projektu. 
 
Vzhledem k tomu, že Národní park Dunaj – 
Dráva pečuje o travinné porosty v oblasti, bylo 
možné experimentovat na různých pozemcích 
a s různými výsledky. 
 
 

Hlavní výsledky a ponaučení 
ze zkušeností 
 
Údaje biologického monitoringu a pozorování 
ukazují, že populace syslů a rostlin evropského 
významu byly zachovány, a poukazují na to, že 
je zapotřebí dalšího monitorování, aby byly 
zjištěny dlouhodobé účinky jednotlivých uplat-
něných metod. 
 
Hlavní závěr je takový, že ekosystémy travin-
ných porostů vysoké přírodní hodnoty jsou slo-
žité a jejich ochranu mohou zajistit specifické 
a dobře naplánované programy: ochrana kon-
krétního přírodního bohatství vyžaduje dobře 
zacílené režimy. 
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Pro zachování toho, co zbývá z maďarských 
travinných porostů vysoké přírodní hodnoty, 
a biologické rozmanitosti těchto porostů je ne-
zbytné definovat dostatečné úrovně plateb, aby 
se zapojili i zemědělci. Jejich účast při pláno-
vání dalšího období agroenvironmentálních 
a jiných programů rozvoje venkova má proto 
zásadní význam. 
 

 
Lišta s řetězy na traktoru (archiv MME) 
 
Malé a levné vynálezy, jako je lišta s řetězy na 
čelní straně traktoru, který táhne žací stroj, 
mohou být velkou pomocí při ochraně význam-
né části fauny travinných porostů. K tomu, aby 
se tyto vynálezy dostaly do každodenní praxe, 
je zapotřebí shromažďovat a zveřejňovat 
správné příklady a osvědčené postupy a mít 
aktivní síť, kterou lze tyto příklady a postupy 
snadněji šířit mezi zemědělci, kteří se účastní 
agroenvironmentálních režimů. 
 
Je také důležité mít odpovídající poradenskou 
službu, která bude se zemědělci sdílet informa-
ce o přírodních hodnotách, pomůže jim poro-
zumět přírodním procesům a provádět osvěd-
čené postupy, které přispívají k ochraně příro-
dy, a to často při nízkých nebo zcela nulových 
nákladech. Tyto služby v současné době 
v Maďarsku neexistují, s výjimkou činnosti ně-
kterých zaměstnanců národních parků 
a několika ekologických nevládních organizací. 
Zapojení zúčastněných stran do přípravy plánů 
péče od samého počátku by mohlo významným 
způsobem přispět ke zvýšení informovanosti 
zemědělců o potřebách přírody a také zlepšit 
znalosti ochránců přírody o potřebách země-
dělců. 
 
Měla by být vytvořena další kapacita a program 
s mnohem robustnějším základem financování, 
aby bylo možné sledovat, jakých úspěchů do-
sahují agroenvironmentální režimy při ochraně 
biologické rozmanitosti v oblastech s vysokou 

přírodní hodnotou, zejména pak v lokalitách sí-
tě Natura 2000. 
 
Přestože je v mnoha případech zásadní prová-
dět programy ochrany se specifickými cíli, 
s přihlédnutím k omezeným finančním zdro-
jům, které jsou pro ně k dispozici, můžeme 
konstatovat, že v příštím plánovacím období je 
třeba opatření k rozvoji venkova vypracovat cí-
leněji a je nutné stanovit měřitelné ukazatele, 
podle nichž se během celého programu bude 
provádět reálné hodnocení. 
 
 

Odkazy a zdroje dalších in-
formací 
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terstvo zemědělství a rozvoje venkova, 2007. 
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Grassland management along nature conserva-
tion aspects, ředitelství Národního parku Duna-
Ipoly, 2008. 
 
Szabó, R., Habitat management of Pannonic 
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2009. 
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Případová studie 

 
Akční plán 
ochrany staro-
bylých středo-
mořských olivo-
vých hájů 
v Itálii 
 
 
 
 
 
 

 
Starobylý olivovník s typicky sukovitou, zkroucenou 
a dutou strukturou, Vico del Gargano – Pineta 
Marzini, Apulie, Itálie (G. Ladisa) 
 
 
 

Souvislosti 
 
Starobylé olivové háje se sukovitými staletými 
olivovníky jsou charakteristickým prvkem ze-
mědělské krajiny v oblasti Středomoří. Mají ob-
rovskou historickou, kulturní a krajinnou hod-
notu. 
 
Olivovníky se 60 miliony kusů a osázenou plo-
chou přibližně 350 000 ha zaujímají 25 % ze-
mědělské půdy a v zemědělském systému jiho-
italského regionu Apulie, kde se soustředí 
3,8 % světových olivových hájů, mají domi-
nantní úlohu. Stáří přibližně 3–4 milionů těchto 
stromů dosahuje několika staletí. Nejstarší 
exempláře jsou staré asi 4 000 let. 
 
Starobylé olivové háje nebo sady se obhospo-
dařují tradičními postupy šetrnými k životnímu 
prostředí. Tyto extenzivně pěstované plodiny 
(typicky méně než 50 stromů na hektar) jsou 
součástí mozaikové krajiny polopřírodních 
a obdělávaných oblastí, které protínají drobné 
stavební nebo krajinné prvky jako středomoř-
ské křoviny, suché kamenné zídky a pásy lesů. 
 
Společně vytvářejí složitý ekosystém 
s různorodými strukturálními podmínkami, jež 
nabízejí širokou škálu různých mikrostanovišť 
pro mnoho druhů hmyzu, ptáků a dalších zví-
řat. Jejich vysoká přírodní hodnota vysvětluje, 
proč byly významné oblasti těchto starobylých 
olivových hájů zařazeny do sítě Natura 2000. 
 
 

Síť Natura 2000, hlavní sta-
noviště a druhy a problema-
tika zemědělství 
 
V Itálii se starobylé olivové sady nacházejí 
zejména podél pobřeží Jaderského moře. Ob-
lasti spadají do tří lokalit sítě Natura 2000 
a jejich plocha činí přibližně 70 000 ha. Čtvrtá 
oblast starobylých olivových sadů se nachází 
právě na jižní hranici dalších dvou lokalit sítě 
Natura 2000. 
 
Všech pět lokalit sítě Natura 2000 se vyznačuje 
typickou středomořskou vegetací (garrigue, 
macchie, stepní travinné porosty, dubové lesy 
a borovicové lesy) a obsahuje nejrůznější ze-
mědělské pozemky, v nichž dominují olivové 
háje, ale také bylinné a trvalé kultury, mandlo-
ňové sady a vinice. 
 
V hájích se nachází řada různých stanovišť vý-
znamných pro EU, jejichž výskyt je spojen 
s tradičními zemědělskými postupy, včetně 
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pseudostepí s travinami a jednoletou vegetací 
Thero-Brachypodietea (kód přírodního stano-
viště *6220) a *Stipa austroitalica (endemická 
travina typická pro středomořské suché travin-
né porosty jižní Itálie). 
 

 
Stipa austroitalica subsp. austroitalica 
IT9140002 – „Litorale brindisino“ 
 
 
Starobylé olivové háje jsou také životně důleži-
tým stanovištěm pro širokou škálu vzácných 
a ohrožených druhů ptáků a netopýrů, stejně 
jako vzácných plazů, jako jsou například gekon 
egejský (Cyrtopodion kotschyi), ještěrka ital-
ská (Podarcis sicula) a štíhlovka žlutozelená 
(Coluber viridiflavus). 
 
Starobylé olivové háje se obhospodařují těmito 
tradičními postupy šetrnými k životnímu pro-
středí: velké olivovníky jsou pěstovány exten-
zivně (50–60 stromů na hektar), 
v nepravidelných rozestupech podle původního 
rozmístění planých olivovníků a prořezávání se 
provádí každých 2–5 let. Oblast okolo starých 
stromů se často vyznačuje výskytem krycích 
plodin pěstovaných pod širokými korunami 
stromů, jakož i obdělávanými pásy, živými plo-
ty z křovin a drobnými stavebními prvky (su-
chými kamennými zídkami a jinými kamennými 
stavbami, vodními nádržemi). 
 
Je známo, že staré olivové háje hrají zásadní 
úlohu v boji proti vlivům větrné a vodní eroze 
a při regulaci úbytku půdy a vyčerpávání orga-
nické hmoty. Kromě toho pomáhají zmírnit pří-
činy desertifikace, neboť v oblastech s malým 
lesním pokryvem představují olivové háje cen-
ná místa propadu uhlíku, schopná zachytit vel-
ká množství oxidu uhličitého (šest let po vysa-
zení může mladý olivový sad zadržet až 55 kg 
CO2 na jednu rostlinu). 
 
Hlavní hrozby pro tyto agroekosystémy a pro 
stanoviště a druhy, které hostí, souvisejí se 
změnami zemědělských postupů, které zahrnu-
jí buď přijetí intenzivních systémů pěstování, 

nebo opuštění tradičních hájů s nízkými vstu-
py, které se staly ekonomicky neudržitelné. 
 
Intenzivní zemědělství zaměřené na vyšší vý-
nosy má silné dopady na přírodní prostředí 
(hustota výsadby se může zvýšit z 250 rost-
lin/ha až na 1 800 rostlin/ha ve vysoce inten-
zivních sadech), a to v důsledku používání hno-
jiv, pesticidů a herbicidů, opakované orby, po-
užívání stále výkonnějších a těžších strojů, 
propracovaných zavlažovacích systémů, od-
straňování drobných kamenných stavebních 
prvků, nahrazování starých odrůd olivovníku 
a obecného zanedbávání péče 
o agroekosystém. 
 
Kromě toho jsou odumřelé staré olivovníky na-
hrazovány „mladšími“ stromy odlišného ekoty-
pu, což vede ke snížení genetické variability 
a k ohrožení celkové rovnováhy 
a soběstačnosti agroekosystémů. 
 
Nízký potenciál starých olivových hájů pro 
tvorbu výnosů spolu s obecným vylidňováním 
venkovských oblastí v Apulii navíc v posledních 
letech vedl k tomu, že mnohé háje byly opuš-
těny nebo vykáceny a komerčně využity pro 
okrasné účely. 
 
Pokud existují plány péče o lokality sítě Natura 
2000 („Promontorio del Gargano“) nebo plány 
chráněných území („Torre Guaceto“, Národní 
park Gargano), stanoví řadu cílů s tímto zamě-
řením: 

snížit dopad zemědělských činností na sta-
noviště a druhy významné pro Společenství, 

omezit používání syntetických produktů 
(hnojiv a pesticidů) v zemědělství pobídkami 
pro zemědělce, 

prosazovat obnovování přírodního stavu 
agroekosystémů a jejich ekologické rovno-
váhy, 

povzbuzovat pěstební metody šetrné 
k životnímu prostředí (ekologické zeměděl-
ství) a zapojení místních zemědělců, 

prosazovat ochranu starobylých olivových 
hájů jakožto agroekosystémů, které propojují 
stanoviště významná pro Společenství. 

 
Předpisy týkající se plánů stanoví, které po-
stupy jsou povoleny nebo podporovány a které 
jsou v příslušných lokalitách zakázány, např.: 

není dovolena změna nebo úprava systému 
pěstování starobylých olivových hájů, 

budování větrolamů je povoleno pouze 
s využitím druhů typických pro středomoř-
skou vegetaci, 
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spalování strnišť a zbytků z prořezu je za-
kázáno a jsou doporučeny alternativní postu-
py, které mohou obohatit půdu o organickou 
hmotu, například mulčování a zakopávání 
zbytků, 

je zakázáno odstraňování nebo přeměňo-
vání přírodních a polopřírodních prvků cha-
rakteristických pro zemědělskou krajinu 
s vysokou ekologickou hodnotou, jako jsou 
suché kamenné zídky, terasy, nádrže, živé 
ploty, stromořadí, prameny, fontány. Jsou 
povoleny běžné činnosti v rámci údržby 
a obnovy. 

 

 
Tradiční suché zídky ohraničující starobylé olivové 
háje v Apulii (G. Ladisa) 
 
 

Opatření provedená k řešení 
potřeb v oblasti ochrany pří-
rody, střetů atd. 
 
Za účelem ochrany a zlepšení biologické roz-
manitosti starobylých olivových hájů v oblasti 
Středomoří zahájily Středomořský agronomický 
institut v Bari (Mediterranean Agronomic Insti-
tute of Bari, MAIB), italské ministerstvo život-
ního prostředí, region Apulie a Středomořský 
agronomický institut v Chanii (Mediterranean 
Agronomic Institute of Chania, MAICh) v roce 
2009 mezinárodní projekt v rámci programu 
LIFE+ (LIFE+ Cent.Oli.Med.) ve čtyřech oblas-
tech starobylých olivových hájů v Itálii 
a v jedné oblasti starobylých olivových hájů 
v Řecku (Palaia Roumata, severní Kréta). 
 
Oblast starobylých olivových hájů v lokalitě sítě 
Natura 2000 Torre Guaceto byla vybrána jako 
italská pilotní oblast projektu. Opatření prová-
děná v rámci programu LIFE+ pro udržení 
a zvýšení biologické rozmanitosti v této pilotní 
oblasti zahrnovala: 
 

1. Opatření za účelem obnovení přirozeného 
stavu: 

a. Pomocí místního materiálu a tradičních 
technik byl obnoven/vybudován 1 km 
suchých kamenných zídek. 

b. Podél suchých kamenných zídek byly 
vysázeny 2 km živých plotů z místních 
keřů (řečík lentišek, myrta, řešetlák 
středomořský, ostružiník středozemní, 
hloh, rohovník), které mají zlepšit biolo-
gickou rozmanitost stanovišť křovin 
a stromů; ekotypy byly vybrány z druhů 
schopných hostit hmyz užitečný pro oli-
vovníky a poskytovat úkryt a potravu 
zvířatům v zimě. 

c. Výsadbou místních ekotypů bylinných 
druhů byl obnoven přibližně jeden hek-
tar degradovaného stanoviště typu 
středomořského stepního travinného 
porostu. 

d. Byly vymezeny pokyny pro péči 
o starobylé olivové háje. Pokyny byly 
vypracovány na základě participačního 
přístupu „zdola nahoru“, který zapojil 
i místní zemědělce, a posilovaly schop-
nost těchto zemědělců zavádět země-
dělské techniky slučitelné s ochranou 
a zlepšováním biologické rozmanitosti 
ve staletých olivových sadech. 
 

2. Byl vypracován integrovaný plán socioeko-
nomického a environmentálního rozvoje 
starobylých olivových hájů spolu 
s inovačním modelem správy sdílené 
s místními zúčastněnými subjekty, který 
odpovídal jak na potřebu ochrany biologické 
rozmanitosti, tak na potřebu ekonomického 
zhodnocení, generování příjmů 
a diverzifikace činností. 

 
Cílem dalšího plánu je zachovat a zemědělcům 
distribuovat zárodečné genetické zdroje (ger-
moplasmu) starobylých olivových hájů, aby tak 
olivovníky obnovovali a znovu vysazovali 
a opětovně je zaváděli v oblastech s výskytem 
starobylých olivovníků. 
 
Podobná opatření se prováděla i v pilotní oblas-
ti na Krétě. Výsledky těchto opatření v pilotních 
oblastech v Itálii a na Krétě přispějí k dalšímu 
projektovému opatření, kterým je vypracování 
evropsko-středomořského akčního plánu 
ochrany a zlepšení stavu starobylých olivových 
hájů v regionu Středomoří. Akční plán bude 
vypracován prostřednictvím společných obec-
ných politik, jejichž cílem bude prosazování 
stávajících právních předpisů, a uplatňování 
nových pravidel, která budou připravena 
s tvůrci politik v EU (Itálie, Španělsko, Řecko, 
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Portugalsko) a ve třetích zemích (Libanon 
a Tunisko). 
 
Pokyny k péči o biologickou rozmani-
tost ve starobylých olivových hájích 
v lokalitě Torre Guaceto 
 
Projekt zahrnoval opatření zaměřená na zvyšo-
vání povědomí a odbornou přípravu zemědělců 
ve vztahu k lokalitě starobylých olivových hájů 
v Torre Guaceto. Zemědělci byli zejména spolu 
s odborníky na faunu a flóru od samého počát-
ku projektu plně zapojeni (prostřednictvím se-
tkání, komentovaných prohlídek, studijních ak-
cí, workshopů, dotazníků a rozhovorů) do ote-
vřeného procesu definování dohodnutých krité-
rií péče a správných zemědělských postupů, 
které byly později převedeny do podoby poky-
nů. 
 
Na setkáních byli přítomni všichni zemědělci 
z oblasti Torre Guaceto. Zapojilo se celkem 30 
zúčastněných subjektů. 
 
Vzhledem k tomu, že celkové náklady na péči 
o extenzivně pěstované olivové háje jsou vyšší 
než náklady na péči o intenzivně obhospodařo-
vané olivové háje, spočívá problém zachování 
tradičního způsobu hospodaření v tom, jak do-
sáhnout jeho ekonomické konkurenceschop-
nosti. Pokyny poskytují doporučení k podpoře 
ekonomicky efektivní péče o starobylé olivové 
háje, která bude z hlediska biologické rozmani-
tosti šetrná: ochrana biologické rozmanitosti 
povede ke snížení produkčních nákladů, napří-
klad díky menšímu používání chemických hno-
jiv a syntetických přípravků na ochranu rostlin. 
 
Pokyny jsou vypracovány tak, aby se používaly 
jako příručka pro zemědělce, která vymezuje 
přístup, metody a chování při uplatňování ze-
mědělských postupů přímo spojených s péčí 
o starobylé olivové háje. 
 
Pokyny, které byly sdíleny a dohodnuty 
s místními zemědělci, byly také základem 
vzdělávacího kurzu v Torre Guaceto, který se 
zaměřil na mladé zemědělce pocházející 
z oblastí se starobylými olivovými háji, aby vy-
volal změnu uvažování zúčastněných subjektů 
a zemědělců, která by mohla vést k přijetí pěs-
tebních postupů šetrných k životnímu prostře-
dí. 
 
Školení se zúčastnilo celkem devatenáct země-
dělců ve věku od méně než 20 do 50 let. Ačkoli 
byly pokyny schváleny v loňském roce a v plné 
míře je bude možné uplatňovat během jednoho 
až dvou zemědělských let, některé zemědělské 
postupy již uplatňuje přibližně 21 pěstitelů na 

více než 13 ha starobylých olivových hájů, což 
představuje všechny zemědělce v cílové oblasti 
(drobné zemědělce), s výjimkou některých 
„vlastníků půdy“, kteří se však o věc zajímají 
a nyní zvažují důsledky péče z hlediska nákla-
dů. 
 
Použitými opatřeními jsou opatření spojená se 
zlepšením úrodnosti půdy (krycí plodiny), pro-
řezáváním za účelem produkce (rotační prořez) 
a regulací škůdců (zvýšení funkční biologické 
rozmanitosti pomocí místních ekotypů bylin-
ných druhů, keřů a stromů), neboť tato opat-
ření jsou snadno uplatnitelná a jsou v souladu 
s tradiční zemědělskou kulturou. Mají také vět-
ší dopad na zlepšení biologické rozmanitosti. 
 
Kromě toho i ostatní zemědělci v okolí přikročili 
k obnovování přírodního stavu a k výsadbě ke-
řů a stromů. To by mělo vést k vyšší složitosti 
agroekosystémů a následnému nárůstu biolo-
gické rozmanitosti fauny a flóry. Poslední údaje 
již mohou potvrdit zvýšený počet pozorování 
hnízdících ptáků a plazů během průzkumů 
a zlepšení půdního pokryvu a druhové bohatos-
ti v příslušných olivových sadech. Rovněž bylo 
dosaženo lepší vyváženosti druhů rostlin na 
úrovni polí, což vedlo k větší rozmanitosti při-
rozených půdopokryvných druhů 
a pozorovaných členovců. 
 

 
Podarcis sicula. Torre Guaceto 
 
 
Integrovaný plán socioekonomického 
a environmentálního rozvoje a model 
správy řízení modelů starobylých olivo-
vých hájů v Torre Guaceto 
 
Potřeby a očekávání zemědělců a dalších hlav-
ních zúčastněných subjektů působících 
v oblasti starobylých olivových hájů v Torre 
Guaceto byly také základem vymezení integro-
vaného plánu socioekonomického 
a environmentálního rozvoje. 
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Integrovaný plán byl ověřen v rámci konkrét-
ních setkání s hlavními zúčastněnými subjekty 
působícími v oblasti starobylých olivových há-
jů: se správci lokalit, zemědělci, společenstvími 
ekologických zemědělců, odborníky 
a hospodářskými subjekty v odvětví olivového 
oleje atd. 
 
Region Apulie schválil a přijal jak integrovaný 
plán, tak model správy, aby rozšířil jejich pou-
žívání na další chráněná území v regionu 
s podobnými zemědělskými oblastmi. 
S cílem chránit „biologickou rozmanitost“ 
i „rentabilitu“ udržitelné péče o starobylé olivo-
vé háje plán určuje řadu opatření zaměřených 
na zhodnocení všech prvků souvisejících 
s těmito háji (ekologických, krajinných, histo-
rických, ekonomických, sociálních, institucio-
nálních, vzdělávacích, tržních, turistických atd.) 
v rámci územní pozemkové strategie. 
 
Činnosti v rámci plánu byly definovány tak, aby 
zvyšovaly pracovní příležitosti pro místní oby-
vatele, podporovaly místní hospodářství 
a zajišťovaly spravedlivé finanční odškodnění 
pro zemědělce jako odměnu za jejich působení 
v úloze „strážců“ biologické rozmanitosti, kraji-
ny a tradičních znalostí. 
 
K předpokládaným opatřením patří například: 
zřizování naučných a turistických stezek 
a pořádání turistických akcí ve starobylých oli-
vových hájích; budování laboratoří na výrobu 
mýdel a kosmetiky a využití vedlejších produk-
tů ze zpracování oliv (olivový olej nízké kvality, 
výtažky z listů, suché léčivé byliny a výtažky); 
zprovoznění informačního místa pro pěstitele, 
které má informovat o příležitostech, jež nabízí 
plán rozvoje venkova v oblasti ekologického 
zemědělství a/nebo obnovy prvků zemědělské 
krajiny (kamenné zídky); podpora certifikace 
oleje pocházejícího ze starobylých olivovníků; 
podpora organizací zemědělců a farmářských 
trhů. 
 
Tyto činnosti jsou plánovány v různém časo-
vém horizontu: 

v krátkém období pro realizaci naléhavějších 
činností, 

v dlouhém období se zaměřením na prová-
dění v celé šíři synergií mezi hospodářským 
sektorem souvisejícím se zemědělstvím 
a environmentálním systémem chráněného 
území. 

 
Za účelem koordinace opatření různého rozsa-
hu předpokládaných v integrovaném plánu pro 
zemědělskou oblast Torre Guaceto určuje mo-
del správy zúčastněné subjekty, které se mají 
podílet na každém opatření, a jejich příslušné 

úlohy, koordinované řídicím orgánem chráně-
ného území Torre Guaceto. Úkolem je dosáh-
nout ekonomické konkurenceschopnosti udrži-
telné péče o starobylé olivové háje, což souvisí 
se schopností zorganizovat v oblasti těchto há-
jů veškeré dostupné zdroje. 
 
Model správy chráněného území určuje nástro-
je a metody rozhodování, které by mohly zú-
častněným subjektům usnadnit aktivní účast 
na správě jejich území. 
Na různých úrovních je určeno několik aktérů, 
kteří se mají podílet na participačním procesu 
správy území: regionální orgány, výzkumné in-
stituce, pěstitelé, kvalifikovaní pracovníci, pra-
covníci pěstebních školek, pracovníci pro liso-
vání oleje z pokrutin, certifikační orgány pro 
ekologické zemědělství, prodejní místa pro 
produkty z oliv, cestovní kanceláře, ekologické 
a kulturní asociace atd. 
 
Tyto subjekty jsou propojeny v rámci sítě, v níž 
se vzájemné interakce uskutečňují díky koordi-
naci, podpoře a pokynům, které zajišťuje řídicí 
orgán pro oblast Torre Guaceto, jenž má tyto 
funkce: identifikovat latentní zdroje, naslou-
chat místním hospodářským subjektům, zkou-
mat potřeby podniků, určovat dostupné odbor-
né znalosti, zaručovat výměnu dovedností 
a znalostí, budovat síť propojující hospodářské 
subjekty, zvyšovat strategickou kapacitu míst-
ního systému. 
 
Řídicí orgán jako koordinátor odpovědný za 
provádění modelu přistoupil k memorandu 
o porozumění mezi všemi zúčastněnými sub-
jekty podílejícími se na procesu zlepšování ob-
lasti, podle něhož bude zřízen stálý konzultační 
panel, jehož členy budou řídicí orgán v Torre 
Guaceto, region Apulie a místní zúčastněné 
subjekty, aby bylo zajištěno pokračování jejich 
závazků v průběhu trvání projektu LIFE+ a po 
jeho skončení. 
 
Monitorování účinnosti participačního procesu 
při péči o oblast bude moci zajistit „soustavné 
zlepšování“ modelu správy. 
 
Realizace integrovaného plánu a jeho modelu 
správy v současné době probíhá, některé čin-
nosti již nicméně byly provedeny: laboratoř pro 
výrobu produktů na základě olivového oleje 
(mýdla, esenciální oleje, tělové krémy atd.), 
centrum služeb s výstavním prostorem a pěší 
stezka v délce 3 km, která vede starobylými 
olivovými háji a je aktivně využívána turisty 
a cyklisty. 
 
Evropsko-středomořský akční plán 
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Na základě výsledků pokynů pro zemědělce, 
integrovaného plánu socioekonomického 
a environmentálního rozvoje, jeho modelu 
správy a případové studie týkající se rozhodnu-
tí regionu Apulie schválit nový zákon (LR 
14/2007 – o ochraně a zlepšování krajiny 
s památnými olivovníky) bez rovnocenných 
opatření ve středomořské oblasti bylo rozhod-
nuto zřídit konzultační panel za účelem sdílení 
výsledků a podpory dialogu mezi zástupci pří-
slušných ministerstev Řecka, Itálie, Portugal-
ska, Španělska a jižního pobřeží Středozemní-
ho moře (Libanon a Tunisko), aby bylo možné 
dohodnout a potvrdit obsah příštího evropsko-
středomořského akčního plánu. 
 
Zasedání konzultačního panelu vyústila ve vy-
mezení starobylých olivových hájů jako země-
dělské půdy s vysokou přírodní hodnotou 
a vypracování dokumentu, který určuje cíle 
a strategie na národní a nadnárodní úrovni za 
účelem podpory a ochrany starobylých olivo-
vých hájů v evropsko-středomořské oblasti. 
 

Schválená definice starobylých olivo-
vých hájů jako zemědělské půdy 
s vysokou přírodní hodnotou 

Zemědělské systémy, které lze označit za 
zemědělskou půdu s vysokou přírodní hodno-
tou, jsou zemědělské krajiny vyznačující se 
výskytem starobylých olivovníků, v nichž se 
hospodaří postupy s malým dopadem, které 
jsou schopny podporovat (udržovat 
a zlepšovat) kvalitu půdy a vody, ukládání 
uhlíku a vysokou míru biologické rozmanitos-
ti a přispívají k zachování budoucího kultur-
ního a přírodního dědictví. 

Tyto systémy zahrnují systém s nízkou in-
tenzitou pěstování plodin nebo vysokou roz-
manitost půdního pokryvu nebo polopřírodní 
vegetaci s různými ekologickými infrastruk-
turami. 

 
Jakmile bude plán dokončen, stanoví prioritní 
opatření k ochraně starobylých olivových hájů 
a bude obsahovat: 

opatření, normy a pravidla ochrany vysoké 
přírodní hodnoty starobylých olivových hájů 
(tj. regionální zákon regionu Apulie 
č. 14/2007), 

údaje o zemědělských postupech slučitel-
ných s ochranou biologické rozmanitosti, 

určení forem finanční podpory ve prospěch 
subjektů hospodařících ve starobylých oli-
vových hájích, 

návrhy/příklady inovačního modelu správy 
na evropsko-středomořské úrovni. 

 

Hlavní výsledky a získané po-
znatky 
 
Pokyny k péči a plán socioekonomického rozvo-
je starobylých olivových hájů v lokalitě Torre 
Guaceto napomohly při hledání způsobů, jak 
zvýšit ekonomickou životaschopnost tohoto 
tradičního zemědělského postupu. 
Nicméně vzhledem k tomu, že péče 
o extenzivní olivové háje zůstává ve srovnání 
s intenzivně obhospodařovanými olivovými háji 
ekonomicky nevýhodná, určení zemědělských 
technik samo o sobě nestačí k tomu, aby bylo 
zaručeno jejich provádění a dlouhodobá ochra-
na starobylých olivových hájů. 
 
Strategie navrhovaná v rámci projektu 
k zachování podpory zemědělců zohledňuje jak 
environmentální, tak socioekonomické příno-
sy/potřeby. To je cílem integrovaného plánu. 
Tento nástroj je určen k péči o starobylé olivo-
vé háje jako jeden ze základů socioekonomic-
kého rozvoje venkovského území, a to pro-
střednictvím multifunkčního přístupu, který je 
schopen zaručit pěstitelům vhodnou rentabilitu 
za jejich práci při zachovávání biologické roz-
manitosti. 
 
Je však nutné přizpůsobit strategii místní reali-
tě. Oba dokumenty byly vymezeny v rámci 
úspěšného výchozího nastavení participačního 
procesu, který umožnil prozkoumat problémy, 
potřeby a očekávání zúčastněných subjektů 
(zemědělců, zástupců zemědělských organiza-
cí, producentů, zpracovatelů, techniků, vědců, 
odborníků na místní historii atd.). Cíl spočívající 
ve zlepšení příjmů pěstitelů a rentability celého 
územního systému starobylých olivových hájů 
pomohl získat součinnost všech zemědělců 
a dalších místních subjektů při přípravě 
a následném provádění dokumentů. 
 
Jakkoli projekt LIFE+ začal v roce 2009 
a pokyny i integrovaný plán byly potvrzeny až 
v roce 2011, již nyní lze ocenit určité dopady 
jejich provádění. 
 
Téměř všichni pěstitelé v cílové oblasti, větši-
nou mladší 30 let, absolvovali školení 
o zemědělských postupech, a ačkoli se očeká-
vá, že plné provádění pokynů si vyžádá jeden 
až dva zemědělské roky, všichni místní drobní 
zemědělci již uplatňují tři opatření, která se tý-
kají zejména biologické rozmanitosti: krycí plo-
diny, rotační prořez a výsadbu místních druhů 
bylin, keřů a stromů. 
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Některá opatření provádějí i zemědělci 
z okolních oblastí: obnovu přírodního stavu, 
výsadbu keřů a stromů. Údaje z monitorování 
ukazují, že biologická rozmanitost fauny a flóry 
roste. To naznačuje, že aktivní zapojení země-
dělců do definování postupů, které by sami 
měli dodržovat, může zaručit nejen snahu ze-
mědělců o uplatňování postupů, ale i účinnější 
šíření postupů v rámci daného území. 
Integrovaný územní plán lze provádět až 
v delším časovém horizontu, některé účinky 
nové vize zahájení procesu udržitelné péče 
o starobylé olivové háje, která vychází z jejich 
environmentálních, historických, kulturních, 
krajinných a produktivních zdrojů/příležitostí, 
jsou však již viditelné, počínaje stávajícím spo-
lečenstvím ekologických zemědělců. 
 
Někteří z nich se rozhodli vytvořit novou skupi-
nu zemědělců (kterou označují jako „společen-
ství“), jejímž cílem je chránit a zachovávat tra-
diční olivové sady a používat postupy šetrné 
k životnímu prostředí; toto společenství začalo 
uvádět na trh svůj vlastní olivový olej pocháze-
jící ze staletých olivových sadů pod jedinečnou 
značkou „Oro dei Giganti“ (Zlato obrů) 
a využívá stejnou tržní síť, jaká propojuje 
i družstva hospodařící na polích zabavených 
zločineckým organizacím („Libera Terra“). 
 
Výsledky a zkušenosti získané v pilotních ob-
lastech v Apulii a na Krétě přispějí k nalezení 
způsobů, jak zvýšit ekonomickou životaschop-
nost a rentabilitu starobylých olivových hájů 
a zastavit procesy desertifikace ekonomicky 
nevýhodných zemědělských oblastí, které se 
pak stanou základem evropsko-
středomořského akčního plánu ochrany 
a zlepšení stavu starobylých olivových hájů 
v oblasti Středomoří. 
 
Cílem plánu bude uspokojit potřebu podpory 
plánování rozvoje venkova ve všech středo-
mořských zemích pomocí odpovídajících tech-
nických, finančních a právních nástrojů. Oče-
kává se, že trendy a opatření plánu budou za-
hrnuty do národních programů a plánů rozvoje 
venkova. Plán také převede systém integrova-
né a participační péče vyzkoušený v projektové 
oblasti na mezinárodní úroveň. Očekává se, že 
všechny strany plán podepíší do září 2012. 
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