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SHRNUTÍ 

Stanoviště typu 6210 Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na 
vápenitých podložích (Festuco-Brometalia) (* důležitá stanoviště vstavačovitých) je 
chráněno podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť (92/43/EHS) a zahrnuje širokou 
škálu společenstev travinných porostů, které jsou obvykle zařazovány do fytosociologické 
třídy Festuco-Brometea. Toto stanoviště je považováno za prioritní, pokud se jedná o 
důležité stanoviště vstavačovitých. 

Podle tohoto akčního plánu by se měla řídit opatření nezbytná k zachování a obnově 
příznivého stavu stanoviště z hlediska jeho ochrany, a to v celém jeho areálu rozšíření v 
rámci EU. Plán je určen všem, kdo mají zájem a podílejí se na ochraně a obhospodařování 
tohoto typu stanoviště, včetně vládních a nevládních organizací, místních komunit a 
zúčastněných stran, odborníků na přírodní stanoviště atd. 

Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na vápenitých podložích se 
nacházejí téměř na celém evropském kontinentu, od nížin po horské pásmo. Patří mezi 
druhově nejbohatší rostlinná společenstva v Evropě a představují klíčová přírodní 
stanoviště pro mnoho chráněných druhů (rostliny, ptáci, hmyz a další bezobratlí, plazi a 
savci). Tyto travinné porosty jsou považovány za vysoce prioritní pro zachování volně 
žijících opylujících druhů, jako jsou motýli, divoké včely nebo pestřenky, jakož i pro další 
vzácné nebo chráněné druhy. Poskytují četné výhody a ekosystémové služby, jako je 
například ukládání oxidu uhličitého a zabránění půdní erozi. 

Porosty jsou většinou druhotného původu, neboť nahradily dřívější termofilní lesy, a jsou 
výsledkem dřívějších režimů extenzivní pastvy a/nebo sečení. Malé přírodní porosty těchto 
trávníků, které jsou zřejmě trvalé i bez pastvy, se vyskytují tam, kde les nemůže růst v 
důsledku edafických faktorů, např. na velmi mělkých půdách obklopujících skalnaté 
výchozy, nebo na nestabilních půdách na strmých svazích, často v kombinaci se suchým 
mikroklimatem. Ve střední Evropě jsou některé tyto travinné porosty pozůstatkem stepí z 
období raného holocénu. 

Tato třída suchých travinných porostů se obvykle nachází na suchých, dobře odvodněných 
neutrálních až zásaditých půdách chudých na živiny.  

Podle zpráv poskytnutých členskými státy v roce 2013 v souladu s článkem 17 směrnice o 
přírodních stanovištích činila celková plocha tohoto typu stanoviště v EU v roce 20131 okolo 
17 000 km2, stav z hlediska ochrany je ve všech biogeografických oblastech nepříznivý a 
trend jeho plochy je ve většině jeho rozsahu klesající. Toto stanoviště je obecně 
znehodnocené a s ohledem na posouzení budoucích vyhlídek se očekává, že jeho 
znehodnocování bude pokračovat. 

Více než polovina (57 %) plochy tohoto stanoviště je zařazena do sítě Natura 2000, a to na 
4 437 lokalitách, které celkově pokrývají areál o rozloze 9 700 km2. Stav z hlediska ochrany 
se v rámci sítě zdá být lepší než mimo lokality Natura 2000. 

Mezi hlavní hrozby a tlaky, které vedou k regresi a znehodnocení těchto travinných 
porostů, patří: 

                                                 
1 Podle zpráv poskytnutých členskými státy v roce 2013 v souladu s článkem 17 směrnice o přírodních 
stanovištích 
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 Ukončení obhospodařování travinných porostů. Zrychlující se úbytek plochy probíhá 
na velkých částech rozsahu stanoviště v důsledku mizení pastvy, která je často 
ekonomicky neudržitelná, takže se od ní upouští a porost je ponechán sukcesi.  

 V některých oblastech může také docházet k nadměrné pastvě, což má negativní 
dopad na tento typ stanoviště, který je adaptován na nízké hladiny živin.  

 V některých částech jejich areálu jsou tato stanoviště ohrožována ukládáním 
atmosférického dusíku. 

 Hrozbu může představovat také zavlečení a šíření invazivních druhů rostlin, které je 
často důsledkem dalších faktorů, jako je opuštění nebo eutrofizace.  

 Změny ve využívání půdy, jako je přeměna na ornou půdu nebo vybudování 
infrastruktury a lomů, mohou způsobit ztrátu a fragmentaci stanovišť. Jako příčina 
úbytku stanovišť tohoto typu je uváděna také urbanizace oblastí, které se nacházejí 
blízko aglomerací, např. v okolí vesnic a měst.  

 V některých zemích je za hrozbu pro tento typ stanoviště považována fragmentace 
stanovišť a omezení jejich konektivity, někdy v kombinaci s vážným úbytkem typických 
druhů hmyzu, jako jsou motýli suchých travinných porostů. 

Obecně je potřeba tyto travinné porosty pravidelně obhospodařovat extenzivní pastvou 
nebo sečením.  

K nezbytným ochranným opatřením se v závislosti na stavu travinných porostů v konkrétní 
oblasti řadí údržba, revitalizace a obnova. 

V části areálu rozšíření těchto stanovišť jsou nezbytná revitalizační opatření, aby došlo k 
obnově příznivé plochy, struktury a funkcí tam, kde jsou travinné porosty znehodnocené 
nebo prošly regresí.  

Vzhledem k tomu, že pro zajištění ochrany polopřirozených travinných porostů je nutné 
pravidelné sečení nebo pastva, je možné ochranu a obhospodařování těchto stanovišť 
financovat především prostřednictvím společné zemědělské politiky EU. Pro podporu 
obhospodařování travinných porostů je užitečný jak první pilíř (přímé platby za účelem 
zachování zemědělské činnosti, ekorežimy a související pravidla pro zajištění ochrany 
trvalých travinných porostů), tak druhý pilíř (opatření pro rozvoj venkova).  

Nejdůležitějším zdrojem financování pro obhospodařování travinných porostů za účelem 
zachování biodiverzity je ve většině zemí EU zejména Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova, a to mimo jiné prostřednictvím agroenvironmentálních opatření, odborné 
přípravy pro zemědělce týkající se provádění opatření a investic do obnovy. V několika 
zemích EU byly na obnovu a obhospodařování travinných porostů využity strukturální 
fondy, zejména EFRR.  

je však třeba mít na paměti, že hlavním zdrojem financování obnovy tohoto typu stanovišť 
byl až dosud program LIFE. 

Celkovým cílem tohoto akčního plánu je zachování a obnova příznivého stavu z hlediska 
ochrany u tohoto typu stanoviště ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. 

Rámec pro činnost, který je uveden na následujících stranách, představuje specifické cíle a 
klíčová opatření k dosažení tohoto celkového cíle. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_cs
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_cs
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V následujících oddílech tohoto dokumentu jsou uvedeny podrobnější informace o stavu 
těchto přírodních stanovišť a řízení jejich ochrany, včetně klíčových doporučení, která tvoří 
základ celého rámce pro činnost.   
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RÁMEC PRO ČINNOST 
 
Tento rámec pro činnost popisuje cíle a klíčová opatření tohoto akčního plánu EU. Vychází 
z diagnostiky a ekologických požadavků a charakterizace tohoto typu stanovišť, z jeho 
stavu z hlediska ochrany podle hlášení členských států, z hrozeb a tlaků, ze zkušenosti s 
řízením ochrany a z dalších relevantních informací, které jsou podrobněji prezentovány v 
příslušných částech tohoto dokumentu. 
 
Celkový cíl akčního plánu  

Zajistit zachování a obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany u tohoto typu stanoviště 
ve střednědobém a dlouhodobém horizontu (do roku 2030, resp. do roku 2050), spolu se 
zajištěním příznivých budoucích vyhlídek s ohledem na tlaky a hrozby. 
 
Specifické cíle pro zajištění ochrany těchto stanovišť ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu 

1. Zastavit další úbytek plochy stanovišť typu 6210 a předcházet jejich znehodnocování 
zajištěním řádného obhospodařování zbývajících ploch tohoto typu stanoviště. 

2. Stanovit cíle v oblasti ochrany pro stanoviště typu 6210 na biogeografické a vnitrostátní 
úrovni za účelem dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany v dlouhodobém 
horizontu a zajistit, aby cíle ochrany pro zvláštní oblasti ochrany na úrovni lokalit byly 
v souladu s těmito cíli stanovenými na vyšších úrovních. 

3. Stanovit a uplatňovat u stanovišť typu 6210 ochranná opatření, včetně obnovy 
stanovišť, ve snaze dosáhnout stanovených cílů v oblasti ochrany na biogeografické a 
vnitrostátní úrovni a na úrovni lokalit.  

4. Zajistit ekologickou konektivitu stanovišť typu 6210 v celém areálu rozšíření těchto 
stanovišť, a to i obnovou ploch mimo síť Natura 2000, v souladu s cíli v oblasti ochrany 
stanovenými na biogeografické a vnitrostátní úrovni. 

5. Zlepšit znalosti, posuzování stavu ochrany a systémy monitorování pro stanoviště typu 
6210. 

6. Podporovat zavedení akčního plánu pro stanoviště, šířit a sdílet znalosti a zkušenosti s 
ochranou a péčí o stanoviště typu 6210. 

 
V níže uvedené tabulce jsou představena klíčová opatření pro dosažení těchto cílů spolu s 
potřebnými prostředky a vstupy, zeměpisnou působností, povinnostmi a navrhovaným 
harmonogramem provádění. 
 
Další pokyny a detaily pro provádění opatření jsou uvedeny v různých částech tohoto 
akčního plánu, jak je uvedeno v rámci pro činnost. 
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RÁMEC PRO ČINNOST – AKČNÍ PLÁN EU PRO STANOVIŠTĚ – 6210 Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na vápenitých 
podložích (Festuco-Brometalia) (* důležitá stanoviště vstavačovitých) do příznivého stavu ochrany 

FCS = příznivý stav ochrany   SZP = Společná zemědělská politika   MS = členský stát   N = dusík 

Cíl 1:  Zastavit další úbytek plochy stanovišť 6210 a předcházet jejich znehodnocování zajištěním řádného obhospodařování zbývajících ploch 
tohoto typu stanoviště 
Klíčová opatření  Vyžadované aktivity, prostředky, vstupy a zdroje Zeměpisná působnost  Odpovědnost Harmonogram  

1.1 Podporovat systémy a postupy 
extenzivního zemědělského 
hospodaření, které zajistí vhodné 
obhospodařování a údržbu 
stanoviště (vhodné režimy pastvy 
nebo sečení), odpovídajícím 
financováním (viz oddíly 5.1, 5.2 a 
7.2 tohoto dokumentu): 

– Posoudit rizika ztráty těchto stanovišť a podat zprávu 
o rozsahu potenciálních očekávaných ztrát a o 
způsobech řešení. Identifikovat plochy stanovišť, jimž 
hrozí opuštění, intenzifikace nebo obhospodařování 
nevhodné pro tento typ stanoviště. 

– Identifikovat a stanovit prioritní oblasti intervence k 
zachování tohoto typu stanoviště jak v lokalitách v rámci 
sítě Natura 2000, tak mimo ni. 

– Identifikovat potenciální oblasti pro obnovu za 
účelem kompenzace ztrát od vstupu směrnice o 
přírodních stanovištích v platnost. 

– Zajistit, aby strategický plán SZP financoval příslušná 
opatření uvedená v akčním plánu pro stanoviště, 
zejména ve zjištěných prioritních oblastech intervence:  

- vytvořit vnitrostátní a regionální 
agroenvironmentální režimy pro zachování 
stanoviště v dobrém stavu a podporu zapojení, 

- podpořit opatření ke zvýšení příjmu ze 
zemědělských postupů, 

- podpořit pasoucí se ovce a pastýře ovcí v prevenci 
útoků ze strany velkých šelem a kompenzovat 
škody, 

- poskytovat poradenské služby, které budou 
propagovat udržitelná opatření. 

– Umožnit lepší propojení mezi vlastníky hospodářských 
zvířat a lokalitami, které vyžadují spásání, a to 

Všechny oblasti, kde 
stanoviště v současné 
době existuje nebo 
může být revitalizováno 
za účelem dosažení 
příznivého stavu 
ochrany, zejména v 
regionech/oblastech, 
kde je tento typ 
stanovišť ohrožen 
opuštěním nebo 
změnami zemědělských 
postupů a využívání 
půdy. 

Konkrétně se vztahuje 
na oblasti, kde hlavní 
hrozby souvisejí s 
nedostatečnou pastvou 
a opuštěním (například 
v ES, IT, FR, DE). 

Orgány členských 
států pro ochranu 
přírody a 
zemědělství. Řídicí 
orgány pro 
strategické plány 
SZP, agentury pro 
rozvoj venkova. 

Sdružení 
zemědělců, místní 
akční skupiny. 

Krátkodobá až 
střednědobá 
opatření (během 
následujících 2–5 
let) spolu s 
dalšími 
dlouhodobými 
opatřeními pro 
obnovu (mohou 
zahrnovat místní 
znovuzavedení 
vyhynulých 
druhů). 
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vytvořením místních sítí nebo jiných komunikačních 
kanálů a v případě potřeby poskytováním podpory pro 
pořizování hospodářských zvířat. 

1.2 Vytvořit mechanismy/nástroje pro 
předcházení změnám ve využívání 
půdy, které by měly dopad na 
stanoviště v rámci lokalit sítě 
Natura 2000 i mimo ni (viz oddíl 
3.4.1). 

– Stanovit na vnitrostátní i regionální úrovni vhodná 
pravidla podle SZP (podmíněnost, trvalé travinné 
porosty, ekorežimy atd.), aby bylo zajištěno, že nedojde 
k žádné ztrátě stanoviště v oblastech, kde v současnosti 
existuje. 

– Vybídnout členské státy k rozšíření oblastí travinných 
porostů označených jako environmentálně citlivé 
oblasti s trvalými travinnými porosty podle SZP tak, aby 
pokrývaly 100 % plochy pokryté tímto typem stanoviště, 
a to s cílem ochránit tyto plochy před zoráním a 
přeměnou na ornou půdu. 

– Šířit informace o významu stanoviště, jeho rozšíření a 
kritických oblastech za účelem jeho ochrany a 
konektivity a zajistit, aby byly řádně posouzeny jakékoliv 
možné dopady změn ve využívání půdy na dané 
stanoviště. 

– Zahrnout do strategického plánu SZP preventivní 
pravidla (viz oddíl 7.2.1), aby bylo zajištěno, že v 
oblastech tohoto stanoviště nebudou z prostředků SZP 
financována žádná opatření, která by byla pro 
stanoviště škodlivá, například konverze rozsáhlých 
travinných porostů nebo podpora postupů intenzivního 
využívání půdy. 

– Zajistit, aby v oblastech, které jsou důležité pro 
ochranu tohoto stanoviště, nebylo prováděno opětovné 
zalesňování. 

– Zajistit, aby neexistovaly žádné praktické nebo právní 
překážky obnovy, jako jsou pravidla pro ochranu nebo 
poskytování kompenzace u lesů po sukcesi v důsledku 

Orgány členských 
států pro ochranu 
přírody. Řídicí 
orgány pro 
strategické plány 
SZP.  
 

Okamžitá 
opatření (během 
následujícího 
roku) 
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upuštění od obhospodařování suchých travinných 
porostů. 

1.3 Vyvinout nástroje, které zajistí, aby 
byly řádně posouzeny negativní 
dopady na tento typ stanoviště, a 
to včetně kumulativních dopadů 
vícero činností a průběžných 
činností, jako je cestovní ruch a 
rekreace. 

 

– Šířit a zpřístupňovat informace o významu stanovišť 
tohoto typu, jejich stavu a kritických oblastech a zajistit, 
aby posouzení dopadů a odpovídající posouzení plánů a 
projektů náležitě zohledňovalo cíle ochrany stanovené 
pro tato stanoviště v lokalitách v rámci sítě Natura 2000 
a jejich významných plochách mimo síť Natura 2000 (viz 
opatření 2.2). 

– Podporovat nové (nebo přizpůsobit stávající) 
mechanismy omezování úbytku biologické rozmanitosti 
a kompenzační mechanismy, které zabrání ztrátám 
stanoviště typu 6210 v důsledku vývoje (infrastruktura 
ve venkovských oblastech a rostoucí města) nebo je 
zmírní a zajistí čistý zisk stanoviště. 

Příslušné orgány 
členských států pro 
posouzení dopadu 
(SEA a EIA) a 
odpovídající 
posouzení (čl. 6 
odst. 3 směrnice o 
přírodních 
stanovištích). 

Okamžitá 
opatření (během 
následujícího 
roku) 

1.4. Provést opatření pro zajištění 
významného omezení ukládání 
dusíku v oblastech výskytu 
stanovišť (viz oddíl 3.4.1). 

– Identifikovat kritické oblasti pro tato stanoviště ve 
vztahu k ukládání dusíku a eutrofizaci. 

– Provést opatření ke snížení emisí NH3 a NOx ze 
zemědělství a dalších zdrojů. 

– Zavést limity směrnice o snížení národních emisí (EU 
2016/2284) pro NOx a NH3. 

– Přezkoumat regionální a vnitrostátní předpisy v oblasti 
kvality ovzduší. 

– Snížit a regulovat znečištění vzduchu s dlouhodobým 
cílem nepřesáhnout kritické množství / úrovně, které 
představují limity tolerance ekosystému.  

Všechny oblasti, kde se 
stanoviště vyskytuje a 
je potenciálně 
ovlivněno ukládáním 
dusíku a eutrofizací, 
zejména v některých 
zemích, jako je BE, CZ, 
LU, NL, UK a DE. 

Příslušné orgány 
členských států pro 
ochranu přírody, 
zemědělství a 
kontrolu 
znečištění. 

Střednědobá 
opatření (v 
následujících 5 
letech) 

1.5. Chránit oblasti stanoviště před 
dopady způsobenými sousedními 
oblastmi, které jsou intenzivně 
využívány. 

– Vytvořit nárazníkové zóny mezi stanovištěm a 
intenzivněji využívaným travinným porostem nebo 
ornou půdou, aby bylo možné předejít úletům pesticidů 
a herbicidů nebo je zmírnit, aby se zmírnilo šíření plevele 
/ invazivních druhů atd. 

Oblasti stanoviště, 
které jsou náchylné ke 
vstupu chemických 
látek a hnojiv z okolní 
půdy. 

Příslušné orgány 
členských států pro 
ochranu přírody a 
zemědělství. 

Střednědobá 
opatření (v 
následujících 5 
letech) 
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Cíl 2:  Stanovit cíle v oblasti ochrany pro stanoviště typu 6210 na biogeografické a vnitrostátní úrovni za účelem dosažení příznivého stavu z 
hlediska ochrany v dlouhodobém horizontu a zajistit, aby cíle ochrany pro zvláštní oblasti ochrany na úrovni lokalit byly v souladu s těmito cíli 
vyšší úrovně  
Klíčová opatření (viz oddíl 4.3) Vyžadované činnosti, prostředky, vstupy a zdroje Zeměpisná působnost  Odpovědnost Načasování  

2.1. Stanovit cíle ochrany a strategické 
přístupy ke zlepšení stavu z 
hlediska ochrany u stanoviště na 
biogeografické a vnitrostátní 
úrovni (viz kapitola 4.3).  

– Zvážit příznivé referenční hodnoty (vyplývají z opatření 
5.1). 

– Analyzovat ekologickou rozmanitost stanoviště, 
identifikovat typická společenstva a významné oblasti 
pro zachování rozmanitosti stanovišť po celé EU. 

– Analyzovat a přezkoumat posouzení stavu z hlediska 
ochrany (všechny parametry) na biogeografické a 
vnitrostátní úrovni. 

– Diskutovat o metodikách, přístupech a strategiích 
ochrany travinných porostů v rámci biogeografických 
seminářů prostřednictvím zřízení pracovních skupin s 
účastí odborníků a manažerů všech dotčených zemí. 

Všechny biogeografické 
oblasti EU. 

Všechny členské státy 
EU, kde se toto 
stanoviště vyskytuje. 

Všechny lokality sítě 
Natura 2000 určené 
pro tento typ 
stanoviště. 

Orgány členských 
států pro ochranu 
přírody a 
zemědělství. 

Pracovní skupiny 
na biogeografické 
úrovni. 

Vnitrostátní 
odborníci. 

Krátkodobá 
opatření (v 
následujících 2 
letech). 

2.2. Vytvořit vnitrostátní strategie 
ochrany nebo plány ochrany a 
obnovy tohoto typu stanoviště 
(např. v rámci strategií ochrany 
travinných porostů).  

– Identifikace potřeb obnovy ke zlepšení oblasti, 
struktury a funkce tam, kde to bude potřeba, a způsoby 
řešení hlavních hrozeb a tlaků. 

– Určit prioritní oblasti pro opatření na 
regionální/vnitrostátní úrovni, včetně prioritních lokalit a 
oblastí pro obnovu, kde byla plocha stanovišť 
ztracena/zmenšena nebo kde podléhá znehodnocení, s 
cílem přispět k dosažení příznivého stavu ochrany v 
biogeografické oblasti, a to jak uvnitř sítě Natura 2000, 
tak mimo ni (viz oddíly 4.4 a 5.5). 

– Vypracovat technické specifikace pro 
agroenvironmentální balíčky a další programy, které 
budou podporovat ochranu stanovišť typu 6210. 

Všechny biogeografické 
oblasti EU. 

Všechny členské státy 
EU, kde se toto 
stanoviště vyskytuje. 

Všechny lokality sítě 
Natura 2000 určené 
pro tento typ 
stanoviště. 

Orgány členských 
států pro ochranu 
přírody a 
zemědělství. 

Vnitrostátní 
odborníci. 

Krátkodobá 
opatření (v 
následujících 2 
letech). 

2.3. Přezkoumat/zavést cíle ochrany na 
úrovni lokality u lokalit v rámci sítě 
Natura 2000 za účelem 

– Analyzovat úlohu sítě Natura 2000 při dosahování cílů 
v oblasti ochrany stanovených pro tato stanoviště na 
biogeografické a vnitrostátní úrovni. 

Všechny biogeografické 
oblasti EU. 

Orgány členských 
států pro ochranu 

Krátkodobá až 
střednědobá 
opatření (v 
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maximalizace jejich přispění k 
dosažení příznivého stavu tohoto 
stanoviště z hlediska ochrany na 
vnitrostátní a biogeografické úrovni 
a úrovni EU (viz kapitola 4.4) 

– Analyzovat relativní význam každé lokality Natura 
2000 pro ochranu stanoviště. 

– Pokud je to nutné nebo vhodné, revidovat nebo 
aktualizovat cíle v oblasti ochrany pro tento typ 
stanoviště v lokalitách Natura 2000. 

Všechny členské státy 
EU, kde se toto 
stanoviště vyskytuje. 

Všechny lokality sítě 
Natura 2000 určené 
pro tento typ 
stanoviště. 

přírody a 
zemědělství. 

Správci lokalit 
Natura 2000. 
Řídicí orgány pro 
strategické plány 
SZP, agentury pro 
rozvoj venkova. 

Sdružení 
zemědělců, místní 
akční skupiny. 

Vnitrostátní 
odborníci. 

následujících 2–5 
letech). 

2.4. Identifikovat strategická opatření 
mimo síť Natura 2000 se 
zohledněním pokrytí stanoviště v 
síti a otázek konektivity (viz kapitoly 
3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 a 6.3). 

– Analyzovat problémy s fragmentací a konektivitou pro 
tento typ stanoviště v celém jeho rozsahu rozšíření (na 
biogeografické a vnitrostátní úrovni). 

– Identifikovat významné oblasti pro toto stanoviště 
mimo lokality Natura 2000, které přispívají k soudržnosti 
této sítě, a vytvořit jejich soupis. 

Cíl 3: Stanovit a provádět u stanovišť typu 6210 opatření pro zachování, včetně obnovy stanovišť, ve snaze dosáhnout stanovených cílů v oblasti 
ochrany na biogeografické a vnitrostátní úrovni a na úrovni lokalit 
Klíčová opatření Vyžadované činnosti, prostředky, vstupy a zdroje Zeměpisná působnost  Odpovědnost Načasování  

3.1 S ohledem na cíle v oblasti ochrany 
na biogeografické a vnitrostátní 
úrovni a na úrovni lokalit stanovit a 
provést specifická opatření pro 
zachování, včetně obnovy stanovišť 
v oblastech, kde jsou stanoviště 
typu 6210 znehodnocená a kde 
vymizela (viz oddíl 5.2). 

– Identifikovat klíčová opatření v lokalitách v rámci sítě 
Natura 2000 a mimo ni. 
– Vyvinout, testovat a zavést pokyny k obhospodařování 
stanoviště s regionálními odchylkami podle potřeby. 
– Podporovat na vnitrostátní nebo biogeografické úrovni 
(na úrovni členských států) zavedení vhodných opatření 
na ochranu stanoviště v rámci plánů péče o lokality 
Natura 2000 nebo jiných nástrojů řízení a vytvořit 
mechanismy pro jejich provádění. 
– Identifikovat klíčové oblasti pro ochranu stanoviště a 
provést na míru přizpůsobená opatření péče v daných 
oblastech. 
– Identifikovat prioritní oblasti pro obnovu stanoviště a 
posoudit proveditelnost obnovy.  
– Sestavit a zavést plány obnovy travinných porostů. 
– Podporovat opatření pro obnovu a zachování: 
agroenvironmentální režimy a další režimy podpory 
včetně investičních plateb a podpory opatření pro 

Opatření pro 
zachování: všechny 
oblasti, kde se toto 
stanoviště vyskytuje. 

Obnova stanoviště: 
identifikované prioritní 
oblasti pro opatření na 
regionální/vnitrostátní 
úrovni (historický 
rozsah). Oblasti, kde v 
poslední době došlo ke 
ztrátě nebo 
znehodnocení 
stanoviště. Zejména v 
zemích a regionech, 
kde došlo ke ztrátě 

Orgány členských 
států pro ochranu 
přírody a 
zemědělství. 

Řídicí orgány pro 
strategické plány 
SZP, agentury pro 
rozvoj venkova. 

Zemědělci, místní 
akční skupiny. 

Krátkodobá až 
střednědobá 
opatření (v 
následujících 2–5 
letech). 
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kolektivní vyjednávání za účelem zvýšení příjmu ze 
zemědělské činnosti (první pilíř a druhý pilíř SZP a další 
prostředky). 
– Prosazovat místně podporované projekty v malém 
měřítku, jejichž cílem je obnova nebo zachování 
stanoviště v celém jeho rozsahu. 

– Uplatňovat monitorování a posuzování výsledků. 

významné části 
historické oblasti. 

3.2 Obnova stanoviště ve vhodných 
oblastech (viz kapitola 5.3). 

– Posouzení proveditelnosti obnovy stanoviště. 
– Sestavit a zavést plán obnovy travinných porostů 
podle potřeby. – Provést selektivní zavedení druhů 
travinných porostů prostřednictvím inokulantů pro 
trávníky, osevu, přesazování nebo rozhazování zeleného 
sena. Zajistit zásoby regionálních semen a rostlinného 
materiálu pro obnovu travinných porostů. 
– Poskytnout technickou pomoc (odborníci na půdu a 
vegetaci, ekologové atd.) pro obnovu stanoviště. 
– Poskytnout financování na obnovu: vnitrostátní 
prostředky a fondy EU. 

Země a regiony, kde 
došlo ke ztrátě 
významné části 
historických ploch 
a/nebo kde je třeba 
zmírnit fragmentaci za 
účelem dosažení 
příznivého stavu z 
hlediska ochrany. 

Orgány členských 
států pro ochranu 
přírody a 
zemědělství. 

Zemědělci, místní 
akční skupiny. 

Krátkodobá až 
střednědobá 
opatření (v 
následujících 2–5 
letech). 

 

Cíl 4: Zajistit ekologickou konektivitu celého rozsahu stanovišť typu 6210, a to mimo jiné obnovou ploch mimo síť Natura 2000 v souladu s cíli v 
oblasti ochrany stanovenými na biogeografické a vnitrostátní úrovni 
Klíčová opatření Vyžadované činnosti, prostředky, vstupy a zdroje Zeměpisná působnost  Odpovědnost Načasování  

4.1. S ohledem na cíle v oblasti ochrany 
stanovené na biogeografické a 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU 
zavést program zachování zelené 
infrastruktury mimo lokality 
Natura 2000, včetně obnovy 
stanovišť ve znehodnocených a 
ztracených oblastech, které jsou 
důležité pro poskytnutí ekologické 
konektivity pro stanoviště a 
související druhy (viz kapitola 5.4). 

– Analyzovat fragmentaci stanoviště a identifikovat 
kritické oblasti pro konektivitu.  

– Výsledky opatření 2.4. Analyzovat úlohu oblasti 
mimo síť Natura 2000 při snižování fragmentace a 
zlepšení konektivity u tohoto typu stanoviště. 

– Vytvořit a zavést strategii, plán nebo program pro 
zlepšení ekologické konektivity mezi plochami 
stanoviště a populacemi příslušných souvisejících 
druhů. 

Identifikované důležité 
oblasti pro konektivitu v 
celém pásmu stanovišť a 
oblastí rozšíření ve všech 
biogeografických 
oblastech. 
 
 
 

Orgány členských 
států pro ochranu 
přírody, řídicí 
orgány pro EZFRV a 
EFRR. 

Zemědělci, místní 
akční skupiny, 
příslušné  
zúčastněné strany. 

Krátkodobá až 
střednědobá 
opatření (v 
následujících 2–5 
letech). 
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4.2. Provést opatření pro zabránění 
další fragmentaci prostřednictvím 
údržby nebo obnovy vhodných 
oblastí. 

– Provést vhodná opatření údržby a obnovy podle 
opatření 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 a 3.2. 

– Poskytnout financování a podporu opatření nutných 
k prevenci fragmentace a zlepšení konektivity z 
vnitrostátních prostředků a fondů EU. 

Vnitrostátní 
odborníci. 

 

Cíl 5: Zlepšit znalosti, posuzování stavu z hlediska ochrany a režimy monitorování pro stanoviště typu 6210  
 
Klíčová opatření  Vyžadované činnosti, prostředky, vstupy a zdroje Zeměpisná působnost  Odpovědnost Načasování  

5.1. Navrhnout a zavést harmonizované 
postupy posouzení areálu, plochy, 
struktury a funkcí, trendů a 
budoucích vyhlídek, které umožní 
srovnání stavu ochrany mezi zeměmi 
při zohlednění variability stanoviště 
v celém jeho přirozeném areálu 
rozšíření. (viz opatření 6.1, 6.2, 6.3) 

– Sdílet, projednávat a přezkoumávat interpretaci 
typu stanoviště mezi členskými státy, např. v rámci 
biogeografických seminářů a akcí na úrovni EU. 

– Porovnat a sdílet metody používané v členských 
státech a vytvořit soubor dohodnutých standardů a 
metod pro posuzování stavu ochrany a jeho 
monitorování ve všech státech areálu. 

– Stanovit příznivé referenční hodnoty. 

Celý rozsah stanoviště a 
oblast rozšíření. 
Biogeografické oblasti a 
země, kde se stanoviště 
vyskytuje. 

Orgány členských 
států pro ochranu 
přírody.  

Vnitrostátní 
odborníci. 

Krátkodobá až 
střednědobá 
opatření (v 
následujících 2–5 
letech). 

5.2. Vytvořit standardní postupy pro 
identifikaci a kvantifikaci hrozeb a 
tlaků u tohoto typu stanovišť 
(viz opatření 6.1, 6.2, 6.3) 

– Stanovit metody posuzování hrozeb a tlaků 
působících na stanoviště. Analyzovat dostupné metody. 

– Dohodnout společné standardy posuzování 
hrozeb a tlaků působících na tento typ stanoviště. 

 

Cíl 6: Podporovat zavedení akčního plánu, šířit a sdílet znalosti a zkušenosti s ochranou a obhospodařováním stanovišť typu 6210 
Klíčová opatření  Vyžadované činnosti, prostředky, vstupy a zdroje Zeměpisná působnost  Odpovědnost Načasování  

6.1. Vytvořit komunikační strategii a 
podpořit zavádění a koordinaci 
akčního plánu.  

– Šířit informace o akčním plánu a diskutovat o něm 
na regionálních a vnitrostátních akcích (např. 
biogeografické semináře a akce Natura 2000, 
zemědělské workshopy atd.). 

– Zahrnout všechna relevantní opatření pro zachování 
tohoto typu stanoviště do prioritního akčního rámce 
pro síť Natura 2000 (2021–2027). 

Všechny země a regiony s 
výskytem stanoviště 

Orgány členských 
států pro ochranu 
přírody. 

Vnitrostátní 
odborníci. 

 

Krátkodobá 
opatření (v 
následujících 2 
letech). 
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– Podporovat společné cíle a koordinovaná opatření v 
souladu s tímto akčním plánem EU pro stanoviště 
(6210). 

– Podporovat a komunikovat na úrovni EU pozitivní 
úlohu extenzivního chovu hospodářských zvířat pro 
zachování biologické rozmanitosti. 

– Rozvíjet participativní mechanismy na podporu 
zapojení zemědělské komunity, zvyšování povědomí a 
motivace zúčastněných stran k prosazování vhodného 
obhospodařování tohoto stanoviště. 

– Podporovat vzdělávání / zvyšování povědomí 
místních orgánů, organizací občanské společnosti, 
tvůrců politik a dalších příslušných vládních útvarů a 
agentur o významu polopřirozených travinných 
porostů pro biologickou rozmanitost a hodnot a 
služeb, které poskytují společnosti. 

6.2. Výměna informací mezi členskými 
státy a regiony o 
vnitrostátních/regionálních plánech 
a zkušenostech s 
obhospodařováním, ochranou a 
obnovou. 

– Sestavit expertní skupiny k výměně zkušeností.  

– Organizovat příslušné workshopy, biogeografické 
semináře a související akce a účastnit se jich. 

– Propagovat a šířit osvědčené postupy a iniciativy, 
které jsou ku prospěchu stanoviště v celém jeho areálu 
rozšíření. 

Orgány členských 
států pro ochranu 
přírody a 
zemědělství.  
Agentury pro 
rozvoj venkova. 
Vnitrostátní 
odborníci. 
Zemědělci, místní 
akční skupiny. 
Příslušné 
zúčastněné strany.  
 

Krátkodobá 
opatření (v 
následujících 2 
letech). 
 

6.3. Rozvíjet a prosazovat pokyny pro 
obhospodařování a osvědčené 
postupy při péči o stanoviště a při 
jeho ochraně. 

– Podporovat expertní skupiny, workshopy a 
biogeografické akce za účelem vytváření pokynů a 
prosazování osvědčených postupů. 

– Vypracovat a distribuovat pokyny pro zemědělce a 
příslušné zúčastněné strany, propagovat a prosazovat 
jejich provádění. 

Krátkodobá 
opatření (v 
následujících 2 
letech) 
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6.4. Rozvíjet podobné přístupy v 
režimech podpory (např. pokud jde 
o cíle a druhy dotací, pobídek atd.). 

– Analyzovat finanční potřeby, režimy podpory a 
pobídky s expertními skupinami na financování v rámci 
programových procesů financování z prostředků EU. 

– Sestavit regionální plány. 

– Vytvořit projekty pro spolupráci. 

Krátkodobá 
opatření (v 
následujících 2 
letech) 
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1. ÚVOD A SOUVISLOSTI 
 
V rámci akčního plánu EU pro přírodu, lidi a hospodářství (COM(2017) 198 v konečném 
znění) se Evropská komise ve spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami 
zavázala vypracovat a podporovat provádění akčních plánů EU pro dva z nejohroženějších 
typů stanovišť v EU. 

Tento akční plán je zaměřen na poskytování pokynů pro zachování a obnovu příznivého 
stavu z hlediska ochrany u přírodních stanovišť typu 6210 – Facie polopřirozených suchých 
travinných porostů a křovin na vápenitých podložích (Festuco-Brometalia) (* důležitá 
stanoviště vstavačovitých), která jsou chráněna podle směrnice o stanovištích2. 

Tyto travinné porosty se vyskytují téměř na celém evropském kontinentu, od nížin po 
horská pásma, patří mezi druhově nejbohatší rostlinná společenstva v Evropě a obsahují 
velké množství vzácných a ohrožených druhů. 

Tento akční plán je určen všem, kdo mají zájem a podílejí se na ochraně a obhospodařování 
tohoto typu stanoviště a na provádění souvisejících ochranných opatření, a to včetně 
vládních institucí a nevládních organizací, místních komunit a zúčastněných stran, 
odborníků na přírodní stanoviště atd.  

Předpokládáme, že akční plán bude použit: 

- pro vytváření nezbytných nástrojů na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni a pro 
vytvoření, podporu a provádění opatření v rámci zemědělské politiky (např. 
agroenvironmentální režimy), projektů financovaných z programu LIFE a v souvislosti 
s dalšími environmentálními politikami a akcemi (např. v boji proti eutrofizaci, ukládání 
dusíku atd.), 

- pro správce lokalit jako referenční dokument pro návrh a provádění ochranných 
opatření a jako znalostní báze pro lepší pochopení hospodaření s travinnými porosty. 

Vzhledem k tomu, že suché travinné porosty zpravidla sdílejí podobné problémy a vyžadují 
podobná ochranná opatření, lze navíc tento akční plán využít i při obhospodařování jiných 
travinných společenstev, na která se tato definice typu stanoviště tak úplně nevztahuje. 

Pokyny pro péči o tento typ stanovišť byly již dříve zveřejněny Evropskou komisí3. Tento 
akční plán doplňuje a aktualizuje některé informace uvedené v těchto pokynech pro péči 
a snaží se obsáhnout všechny související aspekty s přihlédnutím k rozdílným situacím, které 
se vyskytují v rámci celého zeměpisného rozšíření tohoto stanoviště. 

Tento akční plán obsahuje popis typu stanoviště, informace o jeho rozšíření, stavu z 
hlediska ochrany a vztazích s jinými typy stanovišť a druhy chráněnými podle směrnic EU o 
ochraně přírody4. Zkoumá hlavní hrozby a tlaky a předkládá hlavní opatření potřebná k 

                                                 
2 Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – 
Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. 
3 Viz Management of Natura 2000 habitats (Péče o stanoviště Natura 2000): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
a zejména * Polopřirozené suché travinné porosty (Festuco-Brometalia) 6210: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf 
4 Směrnice o stanovištích (92/43/EHS) a směrnice o ptácích (směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících 
ptáků, Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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jejich řešení. Opatření navrhovaná v tomto akčním plánu jsou zaměřena na zachování a 
případnou obnovu předmětného typu stanoviště, ale zabývají se také potřebou zlepšit 
znalosti a monitorování. 
 
1.1 Zeměpisná působnost akčního plánu  

Tento akční plán se vztahuje na všechny biogeografické oblasti a členské státy Evropské 
unie, v nichž se typ stanoviště vyskytuje. Podle referenčních seznamů pro biogeografické 
oblasti (aktualizováno v dubnu 20185) se typ stanoviště 6210 nachází v 25 členských 
státech a 7 biogeografických oblastech.  Některé země mají tento typ stanoviště ve více 
než jedné biogeografické oblasti, jak je uvedeno v tabulce níže.  
 
Tabulka 1: Členské státy, v nichž se podle referenčních seznamů nacházejí stanoviště typu 6210 

Oblast 
Člensk
ý stát AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Zkratky členských států.  AT: Rakousko; BE: Belgie; BG: Bulharsko; CZ: Česká republika; DE: Německo; DK: 

Dánsko; EE: Estonsko; ES: Španělsko; FI: Finsko; FR: Francie; HR: Chorvatsko; HU: Maďarsko; IE: Irsko; IT: 
Itálie; LT: Litva; LV: Lotyšsko; LU: Lucembursko; NL: Nizozemsko; PL: Polsko; PT: Portugalsko; RO: 
Rumunsko; SE: Švédsko; SI: Slovinsko; SK: Slovensko; UK: Spojené království. 

Zkratky biogeografických oblastí. ALP: alpinská; ATL: atlantská; BLS: černomořská; BOR: boreální; CON: 
kontinentální; MED středomořská; PAN: panonská. 

 

  

                                                 
5 Referenční seznamy – dostupné na adrese: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-
bd/activities/building-the-natura-2000-network 
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2. DEFINICE, POPIS A EKOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA  

2.1. Definice a popis stanovišť 

Podle interpretační příručky evropských stanovišť (Evropská komise 2013) se stanoviště 
6210 skládá z rostlinných společenstev, která patří do dvou řádů v rámci fytosociologické 
třídy Festuco-Brometea: stepní nebo subkontinentální travinné porosty (řád Festucetalia 
valesiacae) a travinné porosty spíše oceánských a submediteránních oblastí (řád 
Brometalia erecti nebo Festuco-Brometalia). V druhém případě se rozlišuje mezi 
primárními suchými travinnými porosty svazu Xerobromion a sekundárními 
(polopřirozenými) polosuchými travinnými porosty svazu Mesobromion (nebo Bromion) s 
druhem Bromus erectus6.  

Typ vegetace se považuje za prioritní, pokud se jedná o důležité stanoviště vstavačovitých, 
kde se nachází: bohaté uskupení druhů vstavačovitých, významná populace alespoň 
jednoho druhu vstavačovitých považovaného za vzácný nebo (vysoce) ohrožený na území 
daného státu nebo jednoho či několika druhů vstavačovitých považovaných za vzácné nebo 
výjimečné na území daného státu. 

Další informace o definici stanoviště podle interpretační příručky evropských stanovišť a 
jiných klasifikačních systémů (EUNIS a evropský kontrolní seznam vegetace) jsou uvedeny 
v příloze 1. 

Travinné porosty na stanovištích typu 6210 patří mezi druhově nejbohatší rostlinná 
společenstva v Evropě z hlediska počtu rostlinných druhů, které se na nich vyskytují v 
přepočtu na jednotku plochy, přičemž v mnoha regionech toto číslo převyšuje hodnotu 80 
rostlinných druhů/m2 (WallisDeVries et al. 2002, Chytrý et al. 2015). Bohatost rostlinných 
druhů na plochách menších než 100 m2 dosahuje světových rekordů travinných v 
porostech chudých na živiny, zejména v sečených porostech polosuchých bazifilních 
trávníků (řád Brachypodietalia pinnati v třídě Festuco-Brometea) (Janišová et al. 2011, 
Wilson et al. 2012, Dengler et al. 2012, Chytrý et al. 2015). 

                                                 
6 Je však třeba poznamenat, že ve verzi EUR25 interpretační příručky EU (2003) přibyl typ stanoviště 6240*, 
který se výslovně vztahuje na subpanonské stepní travinné porosty svazu Festucion vallesiacae, dříve plně 
zahrnuté do typu stanoviště 6210. 



 

17 

 
Rostlinná společenstva Bromion erecti, která jsou udržována sečením v Bílých Karpatech (Iveta 
Škodová). 

Tento typ společenstva se vyznačuje širokou škálou travin a bylin, mezi nimiž jsou alespoň 
v malé míře zastoupeny vápnomilné druhy (které preferují půdy bohaté na vápník). 
Některé druhy se váží k vysoce rostoucí vegetaci, jiné k okrajům zalesněných ploch nebo 
mýtinám; ostatní druhy jsou typičtější pro otevřené lučiny s vysokou i nízkou vegetací. Mezi 
suššími a extrémnějšími podtypy nalezneme celou mozaiku velice druhově rozmanitých 
tajnosnubných společenstev (mechorosty a lišejníky), která rostou mezi vyššími rostlinami 
nebo v malých shlucích na téměř holé půdě. 

Porosty jsou většinou druhotného původu, neboť nahradily dřívější termofilní lesy, a jsou 
výsledkem dřívějších režimů extenzivní pastvy. Ve střední Evropě jsou některé lokality s 
těmito travinnými porosty pozůstatkem stepí z období raného holocénu (Chytrý et al. 
2007). Malé přírodní porosty těchto trávníků, které se zdají být trvalé i bez pastvy (např. v 
Polsku), se vyskytují tam, kde les nemůže růst v důsledku edafických faktorů, např. na velmi 
mělkých půdách obklopujících skalnaté výchozy, nebo na nestabilních půdách na strmých 
svazích (Ellenberg & Leuschner 2010). 

Tyto travinné porosty obsahují velké množství vzácných a ohrožených druhů, včetně 
některých druhů rostlin uvedených v příloze II směrnice o stanovištích (např. Pulsatilla 
slavica, Gentianella anglica). Pozoruhodná je také fauna bezobratlých spojená s tímto 
stanovištěm, zejména motýli a jiní bezobratlí.  Zahrnuje řadu druhů motýlů uvedených ve 
směrnici o stanovištích, jako jsou Colias myrmidone (žluťásek barvoměnný, v příloze II) a 
Maculinea arion (modrásek černoskvrnný, v příloze IV). Stanoviště má vysokou prioritu pro 
ochranu volně žijících druhů opylovačů, včetně volně žijících včel a dalších blanokřídlých, 
dvoukřídlých (např. pestřenek, roupcovitých, dlouhososkovitých), jakož i motýlů a můr (viz 
oddíl 2.4 o příbuzných druzích a oddíl 2.5 o výhodách a ekosystémových službách). 

2.1.1 Identifikace prioritního stanoviště 
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Prioritní stanoviště typu 6210 „Facie polopřirozených 
suchých travinných porostů a křovin na vápenitých 
podložích (Festuco-Brometalia) (* důležitá stanoviště 
vstavačovitých)“ ve středomořské oblasti je 
mimořádně bohaté na vstavačovité rodů Ophrys, 
Orchis, Neotinea a Serapias. 

Některá travinná společenstva v Karpatech jsou 
rovněž známá svou bohatostí na vstavačovité – na 
tomto stanovišti se vyskytuje asi 20 druhů 
vstavačovitých (Jongepierová 1995). 

V Lotyšsku se tyto travinné porosty považují za 
prioritní stanoviště, pokud jsou na nich usazeny 
některé z těchto druhů vstavačovitých: Orchis 
militaris, O.ustulata, O.morio, O.mascula (Auniņš 
2013). 

Obtížnost identifikace prioritního stanoviště 6210* 
může souviset s pomíjivým charakterem populací 
vstavačovitých v některých oblastech. Například v 
lokalitě v Irsku byla v jednom roce během průzkumu 
polopřirozených travinných porostů zaznamenána 
působivá přehlídka druhů Ophrys apifera a Ophrys 
insectifera, zatímco v následujících letech bylo 
nalezeno jen pár rostlin z čeledi vstavačovitých nebo 
vůbec žádné (O’Neill et al. 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 

Nebezpečí identifikace některých lokalit jako prioritního, na vstavačovité bohatého 
stanoviště *6210 a jiných jako neprioritního typu 6210 spočívá v tom, že ve zmíněném 
druhém případě se může ve skutečnosti jednat o lokality bohaté na vstavačovité, které 
však v daném čase z hlediska kvetení vstavačovitých procházely „dobou odpočinku“. 

K monitorování a správě obou variant tohoto stanoviště by se mohlo přistupovat 
preventivně a se vším všudy, tzn. že by se všechny lokality považovaly za potenciální 
stanoviště typu 6210* bohaté na vstavačovité a podle toho by byly obhospodařovány, 
nebo by mohl být přijat přístup „počkáme a uvidíme“, v rámci něhož by lokality byly 
označeny jako typ 6210* až po několika letech soustavného monitorování. Nebezpečí 
posledně jmenovaného přístupu spočívá v tom, že důležitá stanoviště vstavačovitých jsou 
náchylnější k znehodnocení v důsledku opuštění a zarůstání křovinami, jež mají negativní 
dopad na klíčivost vstavačovitých, a tyto lokality by tak kvůli nevhodné správě nebo 
nedostatku péče mohly být ztraceny dřív, než se ukáže jejich pravý význam. 

2.1.2 Dynamické fáze sukcese 

Křovinná a dřevinná vegetace, která se šíří v souvislosti s uvolněním obhospodařování, je 
také považována za součást stanoviště 6210.  

Interpretace a mapování stanoviště v mozaice druhotných termofilních společenstev a 
termofilních keřů jsou obecně problematické. Takové mozaiky se vyskytují velmi často, 
někdy jako důsledek sukcese. V interpretační příručce pro stanoviště v EU se doporučuje 
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poměrně široká interpretace typu stanoviště 6210, včetně některých forem okrajových 
bylinných společenstev (například Geranion sanguinei), jakožto klíčových útočišť pro 
teplomilné rostlinné druhy, a včetně ploch se zarůstajícími křovinami, které jsou k těmto 
travinným porostům přidružené. 

2.1.3 Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a regiony. Problémy v interpretaci 

Typ stanoviště 6210 zahrnuje širokou škálu travinných společenstev, která jsou obecně 
přiřazena fytosociologické třídě Festuco-Brometea. Například ve Francii rozeznávají 39 
podtypů (Besettitti et al. 2005). 

Vzhledem k absenci mezinárodně standardizovaných znalostí o tomto typu vegetace bere 
interpretační příručka pro stanoviště v EU (Evropská komise 2013) v úvahu tyto typy 
stanovišť: 

- 6210 Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na vápenitých 
podložích a 6210* důležitá stanoviště vstavačovitých,  

- 6240* Subpanonské stepní travinné porosty a  
- 6250* Panonské sprašové stepní travinné porosty.  

Tato stanoviště jsou vymezena kombinací dvou kritérií: i) přítomností fytogeograficky 
významných (sub)kontinentálních a panonských druhů a ii) typem geologického podloží. 
Obsah těchto tří skupin se však do značné míry překrývá, což ztěžuje jejich použití v 
ochraně přírody a vědecké praxi. Na základě floristického složení je někdy obtížné rozlišit, 
ke kterému typu stanoviště patří travinné porosty svazu Festucion valesiacae. To vedlo v 
různých členských státech EU k různým výkladům stejného typu stanoviště (Mucina et al. 
2016). 

Zařazení konkrétního travinného porostu do typu stanoviště 6210 nebo 6240* není vždy 
jednoznačné7. K tomuto problému dochází například na polsko-německé hranici (v údolí 
dolního toku Odry). V Polsku se rozhodli typ 6240* ve vnitrostátním referenčním seznamu 
vůbec neuvádět, a proto jsou všechny teplomilné travinné porosty klasifikovány jako typ 
6210. Na německé straně téhož údolí jsou velmi podobné travinné porosty klasifikovány 
jako typ 6240*. To vede k tomu, že německé travinné porosty mají vysokou prioritu, 
zatímco polské nikoliv. Odborníci pak pochybují o soudržnosti polského přístupu se 
sousedními zeměmi (Jermaczek 2008, Jermaczek-Sitak 2012, Barańska et al. 2014b).  

Francie a Itálie mají rozdílný výklad subkontinentálních stepních travinných porostů Stipo 
capillatae-Poion carneoliicae, které jsou ve Francii považovány za součást typu stanoviště 
6210, zatímco v Itálii jsou zahrnuty do stanoviště 6240*. 

Klasifikace středoevropských xerotermických stepních travinných společenstev na úrovni 
stanovišť není jednotná a jasná na Slovensku, v Rumunsku a v okolních zemích.  

V severovýchodní Evropě se tento typ stanoviště nachází na severním okraji svého areálu 
a většina typických druhů, podle nichž je stanoviště 6210 popsáno v interpretační příručce 

                                                 
7 Definice tohoto typu stanoviště (6210) se v interpretační příručce EU částečně překrývá s definicí stanovišť 
subpanonských stepních travinných porostů (6240*) nebo alespoň rozdíl mezi těmito dvěma typy není 
dostatečně jasný. Stanoviště 6240* bylo přidáno následně během procesu rozšíření EU, aniž by se napravil 
překryv s nezměněnou definicí stanoviště 6210.  
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evropských stanovišť, zde není zastoupena. To může rovněž způsobovat problémy s 
interpretací. 

Floristické rozdíly mezi středomořským a mírným porostem u některých typů stanovišť se 
suchým travinným porostem navíc často vedou k nesprávné interpretaci a potížím při 
zařazování určitých porostů do správné kategorie (Apostolova et al. 2014).  

Podrobnější informace o výkladu a definici tohoto typu stanoviště podle různých 
klasifikačních systémů jsou uvedeny v příloze 1. 
 
2.1.4 Závěry a doporučení 

 Považujeme za důležité sdílet a přezkoumávat interpretaci typu stanoviště mezi 
členskými státy na biogeografických seminářích a příslušných akcích na úrovni EU. 
Sjednocení výkladu v členských státech je nepravděpodobné; členské státy a 
vnitrostátní odborníci by však měli mít povědomí o výkladech v jiných zemích. Měla by 
být podporována výměna základních údajů, které ilustrují identifikaci stanovišť, jako 
jsou fytosociologické údaje, popisy lokalit a fotografie. Normy pro takovou výměnu 
údajů by mohly být stanoveny na úrovni EU. Této otázce by rovněž prospěly diskuse na 
společných seminářích mezi odborníky z biogeografických oblastí (nejen semináře v 
jednotlivých oblastech). 

 Doporučujeme také revidovat definice typů 6210 a 6240, které jsou uvedeny v 
interpretační příručce evropských stanovišť.  

 Jelikož je stanoviště často prvkem dynamických vegetačních mozaik, měl by být při 
plánování obhospodařování zohledněn širší prostorový kontext (tj. celá mozaika). 
Plánování ochrany přírodních stanovišť by obvykle nemělo být omezeno na zbývající 
oblasti stanoviště 6210.  
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2.2 Ekologické požadavky 

Strukturální a floristické charakteristiky tohoto typu stanoviště jsou silně ovlivněny 
klimatickými faktory, topografickými vlastnostmi, půdními podmínkami a postupy 
obhospodařování. Pro stanovení ochranných opatření, která mají zajistit příznivý stav 
stanoviště z hlediska ochrany, jak vyžaduje čl. 6 odst. 1 směrnice o stanovištích, je nezbytné 
pochopit klíčové ekologické požadavky, které se mohou lišit na vnitrostátní a místní úrovni.  

2.2.1 Půda (včetně dostupnosti vody a živin) 

Půda je považována za nejdůležitější faktor, který určuje složení rostlinných a živočišných 
druhů na tomto stanovišti. Množství vlhkosti v půdě je jedním z nejdůležitějších 
environmentálních faktorů, jež jsou odpovědné za variabilitu vegetace třídy Festuco-
Brometea. 

Tato třída suchých travinných porostů se obvykle nachází na suchých, dobře odvodněných 
neutrálních až zásaditých půdách. Lze ji nalézt na mělkých nebo hlubokých půdách, na 
vápencových skalách a náspech, na písčitých půdách s velmi malým obsahem uhličitanů a 
neutrální reakcí.  

Některé druhy suchých travinných porostů se také vyvíjejí na kyselých půdách s 
nedostatkem bází (Chytrý et al. 2007) a zřídka se mohou nacházet i na bazických 
vulkanických horninách (Škodová et al. 2014) nebo vzácných vápenitých vulkanických 
výchozech (Badberg v Německu). 

Klíčovými faktory pro výskyt tohoto typu stanoviště jsou nízké hladiny živin a období sucha 
v půdě během léta ve střední a severní Evropě. Naproti tomu ve středomořském klimatu 
mohou tato společenství obvykle existovat pouze na půdách s velmi vysokou půdní vlhkostí 
(phreatismus), na dně údolí (např. ve Španělsku); rostoucí letní sucho a eroze půdy by 
mohly vést k drastickým změnám struktury a floristického složení ve prospěch jednoletých 
druhů odolných vůči suchu (např. v Itálii). 

2.2.2 Topografie 

Tyto travinné porosty se vyskytují převážně v nízkých až středně vysokých polohách ve 
střední a severní Evropě (např. 200–400 m n. m.), ale mohou zasahovat i do vyšších poloh 
v jižní Evropě, např. ve Španělsku (nadmořská výška se zde může pohybovat mezi 400 a 
2000 m n. m.), Itálii, Německu a Rumunsku (porosty se nacházejí v horských oblastech 
alpské oblasti mezi 300 a 800 m n. m.). 

Stanoviště lze nalézt na otevřených rovinách, stráních nebo v mírně se svažujícím terénu v 
termofilní, jižně nebo západně orientované lokalitě (např. na Slovensku, v Lucembursku, 
Polsku), na údolních svazích podél řek, aluviálních terasách a osluněných lesních lemech 
(Litva).  

2.2.3 Klima 

Opakovaný pokles srážek a/nebo teplot během delšího období může změnit floristické 
složení, což vede ke změnám souvisejících živočišných druhů.  

 



 

22 

2.3 Související stanoviště 

Stanoviště typu 6210 jsou spojena nebo jsou v kontaktu s jinými druhy stanovišť, která 
mohou ovlivnit jejich obhospodařování. Některá stanoviště se k typu 6210 váží z hlediska 
dynamiky a ekologické sukcese nebo spolu s ním vytvářejí mozaiky stanovišť.  

Vzhledem k tomu, že gradient environmentálních podmínek suchých travinných porostů je 
kontinuální, vegetace stanovišť 6210 často plynule přechází do jiných vegetačních typů, 
včetně dun (např. 2130* Zpevněné pobřežní duny s bylinnou vegetací („šedé duny“)), 
křovinných stanovišť (40A0 * Subkontinentální peripanonské křoviny, 5130 Porosty 
Juniperus communis na vřesovištích nebo travinných porostech na vápencích), několika 
druhů travinných porostů a lučin (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410) 
a alkalických slatinišť (7230), a mohou tvořit nedílnou součást složeného typu stanoviště 
8240* Vápencové „chodníky“. Další podrobnosti o typech stanovišť, které mohou být 
spojeny s typem 6210 nebo jsou s ním v kontaktu, jsou uvedeny v příloze 1. 

K příbuzným druhům stanovišť, které mohou tvořit mozaiky, se řadí také teplomilná 
okrajová společenstva (např. Geranion sanguinei) a celá škála stanovišť suchých lesů, jako 
jsou 9150, 9170, 91G0 a některé středomořské, dácké a ilyrské doubravy a dubohabrové 
lesy, včetně přirozených „stepních“ mozaik s teplomilnými doubravami Quercetalia 
pubescenis, rostoucích na hranici lesa. 
 

 
Juniperus communis subsp. Communis v suchých travinných porostech na vápenci v dolním 
Rakousku (Stefan Lefnaer) 
 

2.4 Související druhy 

Některé druhy z příloh II, IV a V směrnice o stanovištích a z přílohy I směrnice o ptácích 
mají s tímto stanovištěm silnou vazbu a mohou pro své zachování vyžadovat určitou 
zvláštní péči. Tento typ stanoviště je zvláště významný pro bezobratlé druhy, včetně 
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opylovačů, jako jsou mnohé druhy žahadlových blanokřídlých, dvoukřídlých a motýlů. 
Některé relevantní druhy jsou uvedeny níže.  

Rostliny 

Polosuché travinné porosty jsou bohaté na vzácné a chráněné rostlinné druhy, včetně tří 
druhů uvedených v příloze II směrnice o stanovištích: 

Gentianella anglica (hořeček jarní) je vzácná jednoletá rostlina rostoucí endemicky ve 
Spojeném království. Vyskytuje se ve vápnomilných trávnících, zejména na strmých, jižně 
orientovaných svazích, které jsou po delší dobu vystaveny slunečnímu svitu a kde je velmi 
mělká, málo úrodná půda (s hloubkou 2–5 cm) (WCC 1999). Ve většině jeho lokalit spadá 
vegetace do stanoviště 6210. Roste na holé zemi nebo v tenkém trávníku, který je udržován 
otevřený kombinací pastvy a pošlapání hospodářskými zvířaty na mělké, suché půdě. V 
hustém trávníku bývá zastíněn a není schopen soutěžit s ostatními průbojnějšími druhy. 
Od roku 1970 došlo k výraznému poklesu populace G. anglica, a to zejména kvůli orbě a 
hnojení starých křídových travinných porostů a opouštění pastvy na zbývajících travinných 
porostech. 

Pulsatilla slavica* je endemický druh rostoucí v Západních Karpatech, Polsku a na 
Slovensku, který je zařazen mezi prioritní druhy podle přílohy II směrnice o stanovištích. 
Na Slovensku se rostlina vyskytuje na travnatých skalních svazích a v reliktních 
borovicových lesích, zřídka také v bukových lesích na vápencích a dolomitech od 
kopcovitých oblastí až po subalpinský vegetační pás. V Polsku byl sběr této rostliny označen 
za významnou hrozbu. Na Slovensku je ohrožena ztrátou přirozeného prostředí v důsledku 
přerůstání nebo zalesňování (zejména Pinus sylvestris a P. nigra), erozí půdy a pošlapáním 
podél turistických stezek, sběrem rostlin a těžbou (Mereďa and Hodálová 2011). 

Himantoglossum adriaticum je vzácný evropský endemický druh vstavačovitých, který je v 
mnoha zemích považován za ohrožený druh. Roste na vápnitých půdách v přirozených a 
polopřirozených, suchých a mezofilních trávnících nebo otevřených lesních porostech a 
jeho výskyt je omezen na malou oblast podél pobřeží Jaderského moře ve střední a 
jihovýchodní Evropě. H. adriaticum nejčastěji roste v travinných porostech, které mohou 
být charakterizovány jako sekundární sukcesivní stadium vegetační třídy Festuco-
Brometea (Bódis et al. 2018). Tento druh vstavačovitých je vystaven několika hrozbám, 
mimo jiné intenzifikaci zemědělství, lesnímu hospodářství, opouštění půdy, invazivním 
druhům a sběru. Vyskytuje se v chráněných oblastech po celém areálu, přičemž se 
doporučuje nepřetržité sledování těchto populací (Dostalova et al. 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Ptáci 

Tyto travinné porosty poskytují stanoviště pro mnoho ohrožených nebo vzácných ptačích 
druhů, včetně řady těch, které jsou uvedeny v příloze I směrnice o ptácích. Několik dravých 
ptáků, jako Falco biarmicus (raroh jižní), Pernis apivorus (včelojed lesní), Circaetus gallicus 
(orlík krátkoprstý) a Circus pygargus (moták lužní), využívá tyto travinné porosty jako 
oblasti lovu v rozmnožovací sezóně, a proto je důležité zajistit přítomnost zvířat, kterými 
se krmí, jako jsou malí savci a hrabaví ptáci. Pro dravce, kteří na suchých travinných 
porostech přezimují, je hojný příděl potravy klíčovým požadavkem. Všichni tyto dravci 
vyžadují velké, otevřené plochy pro lov a vhodnou vyšší vegetaci pro hřadování (Croft & 
Jefferson 1999). 

Mnoho druhů pěvců, včetně Emberiza hortulana (strnad zahradní), Sylvia nisoria (pěnice 
vlašská), Lullula arborea (skřivan lesní) a Lanius collurio (ťuhýk obecný), používá toto 
stanoviště pro hnízdění a hřadování a změny v zemědělských postupech je silně zasáhly. 
Mezi další druhy ptáků uvedené v příloze I, které se v těchto trávnících rozmnožují, patří 
Burhinus oedicnemus (dytík úhorní) a Calandrella brachydactyla (skřivánek krátkoprstý).  

Toto stanoviště je důležité i pro ostatní druhy ptáků, jako je Lanius excubitor (ťuhýk šedý), 
Emberiza cia (strnad viničný), Emberiza citrinella (strnad obecný) a Caprimulgus europaeus 
(lelek lesní). 

Ztráta, fragmentace a znehodnocení stanoviště v důsledku změn v zemědělství má přímý 
dopad na ptačí druhy. Nedostatečné obhospodařování v důsledku opuštění nebo 
intenzifikace zemědělství, včetně zvýšeného používání pesticidů, umělých hnojiv a kejdy, 
vede ke snížení počtu bezobratlých. Omezená dostupnost tohoto důležitého zimního 
zdroje potravy vedla k rozsáhlému a pokračujícímu poklesu těchto druhů ptáků v areálu 
rozšíření v rámci EU. Vedle toho jsou za jejich neúspěšné rozmnožování zodpovědní lidé, 
kteří ptáky ruší v období páření. 
 
Bezobratlí 

Stanoviště 6210 má vysokou prioritu pro zachování druhů volně žijících opylovačů, včetně 
volně žijících včel a mušek, jakož i motýlů a můr. Mnoho včel, vos, kobylek, cvrčků, 
roupcovitých (Asilidae), pestřenek (Syrphidae), dlouhososkovitých (Bombyliidae) a dalšího 
hmyzu a pavouků je pro toto stanoviště typických, a z toho důvodu je pro něj typická i 
rozmanitá řada dravých a parazitních bezobratlých.  

Vápnomilné travinné porosty jsou obzvláště bohaté na druhy mravenců, kteří 
upřednostňují teplá suchá místa v rozbitých nebo skalnatých trávnících. Toto stanoviště 
má také bohatou půdní faunu – malé členovce, hlístice, larvy hmyzu, žížaly. Spásané 
travinné porosty (pastviny) se vyznačují rozmanitostí saprofágních (živících se tlející 
organickou hmotou) bezobratlých (hmyzu, roztočů, hlístic), kteří jsou závislí na živočišném 
trusu pasoucích se zvířat.  

Tyto travinné porosty také poskytují důležitý nektar a zdroj pylu pro množství 
všestrannějšího hmyzu. V období květu jsou travinné porosty domovem pro rozmanitou 
škálu motýlů a dalšího antofilního hmyzu (vyhledávajícího květy) – brouků, včel a vos, 
třásněnek, pestřenek a jiných dvoukřídlých. Studie, která kombinovala údaje o distribuci a 
produktivitě nektaru u různých kvetoucích druhů ve Spojeném království (Baude et al. 
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2016), zjistila, že vápnomilný travinný porost je jedním ze stanovišť, která produkují 
největší množství nektaru na jednotku plochy z nejrozmanitějších rostlinných zdrojů. 

Druhy motýlů spojené s tímto stanovištěm jsou pozoruhodné a zahrnují řadu druhů se 
specializovanými ekologickými požadavky. Suché vápnomilné travinné porosty představují 
druhově nejbohatší stanoviště pro motýly v Evropě (van Swaay, 2002, 2006). Podle zpráv 
se z 576 druhů označených jako původem evropské vyskytuje 274 (48 %) na suchých 
vápnomilných travinných porostech, což je ještě více než na alpinských a subalpinských 
travinných porostech (kde bylo hlášeno 261 druhů) (WallisDeVries & Van Swaay 2009). 
Čtyřicet čtyři z těchto 274 druhů motýlů (16 %) patří mezi endemické druhy a nachází se 
pouze v Evropě. Z 71 druhů, které jsou v Evropě považovány za ohrožené, lze 37 (52 %) 
nalézt na vápnomilných travinných porostech. Mezi typické druhy patří mnoho druhů 
vřetenušek (Zygaena) a soumračníkovitých a velcí nápadní motýli jako otakárek fenyklový 
(Papilio machaon) nebo vzácný otakárek ovocný (Iphiclides podalirius). 

K charakteristickým druhům motýlů 
vápnomilných travinných porostů se řadí 
druhy uvedené ve směrnici o stanovištích 
Colias myrmidone (příloha II a IV) a Maculinea 
arion (příloha IV), které jsou vysoce ohroženy.  

Colias myrmidon je považován za nejhorší 
případ úbytku motýlů v evropském měřítku. 
Ve většině zemí v rámci svého evropského 
areálu již vymizel, a pokud nebudou okamžitě 
přijata opatření, bude tento druh v Evropě 
ztracen. Ve všech zemích a regionech, kde 
tento druh v posledních letech vyhynul, by se 
mělo zvážit jeho znovuzavedení za 
předpokladu, že bude v souladu akčním 
plánem EU pro druhy obnoveno dostatečné 
stanoviště (Marhoul and Olek 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Parnassius apollo je s tímto typem stanoviště spojen v boreální oblasti, kde se vyskytuje v 
nízko položených travinných porostech8. V Chorvatsku se na tomto stanovišti nalézá 
Proterebia afra dalmata (dalmatský okáč) a v jihovýchodní Evropě je pro toto stanoviště 
typický Pseudofilotes bavius (modrásek bavius). Suché vápnomilné travinné porosty jsou 
také považovány za dobrá rozmnožovací stanoviště pro Euphoryas aurinia (hnědásek 
chrastavcový) a Lycaena dispar (ohniváček černočárný) (Rūsiņa, 2017).  

Suché vápnomilné travinné porosty jsou důležitými stanovišti pro mnoho žahadlových 
blanokřídlých, jako jsou volně žijící včely, vosy a širopasí. Většina včel samotářek se 
specializuje na určité druhy rostlin coby na zásobu pylu a mnoho z nich se soustřeďuje na 
druhy rostoucí ve vápnomilných travinných porostech. Například ve Spojeném království 
mohou tato stanoviště hostit přes 80 druhů, přičemž 14 z nich je s tímto typem stanoviště 
pevně svázáno (Falk, 2015). Některé druhy včel jsou závislé na jednotlivých rostlinných 

                                                 
8 Na biogeografickém semináři pro boreální oblast (v r. 2012) navrhla organizace Butterfly Conservation 
Europe, aby byl tento druh přidán jako typický pro tento typ stanoviště. V Alpách a souvisejících areálech se 
vyskytuje pouze v subalpinských polohách mezi 750 a 2 000 m n. m. na stanovišti typu 6170. 
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čeledích nebo rodech typických pro vápnomilné travinné porosty, např. Melitta dimidiata 
na druhu Onobrychis a Andrena hattorfiana na druhu Knautia arvensis. Tyto včely mají ke 
zmíněným rostlinám velmi těsnou vazbu, protože jsou závislé na pylu, který sbírají pro 
zásobování svých hnízd. K typickým druhům adaptovaným na suché podmínky patří také 
značné množství dvoukřídlých (Diptera), jako jsou například dlouhososky (Bombylidae), 
několik druhů pestřenek (Syrphidae: Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella) nebo roupci 
(Asilidae), kteří vyžadují horké slunné podmínky a jsou často charakteristickým rysem 
svahů s vápnomilným travinným porostem. Dlouhososky a včely vyžadují otevřenou a 
heterogenní strukturu travinného porostu ve velmi malém měřítku (5–10 cm). Monotónní 
struktura trávníku je nevhodná pro včely hnízdící v půdě nebo dravý hmyz, jako jsou 
mravenci a svižníci (Cicindelinae). 

K těmto travinným porostům se také váže mnoho vzácných druhů kobylek, jako je Saga 
pedo, Gomphocerippus rufus a Stenobothrus lineatus (Alexander 2003, Sardet et al. 2015), 
a stejně tak cvrčci, jako např. Gyrillus campestris. 

Viz oddíl 5.1.3, v němž jsou uvedeny požadavky na obhospodařování trávníků pro 
bezobratlé. 

Plazi 

Mezi plazy, kteří se v některých částech svého areálu rozšíření pojí k tomuto stanovišti, 
patří: Coronella austriaca (užovka hladká), Zamenis longissimus (užovka stromová), 
Hierophis viridiflavus (štíhlovka žlutozelená), Lacerta agilis (ještěrka obecná), Lacerta 
bilineata (ještěrka dvoupruhá), Podarcis muralis (ještěrka zední) (Bensettiti et al. 2005). 

Savci 

Některé druhy savců jsou pro tento typ stanoviště 
typické, zejména malí hlodavci. Sysel obecný 
(Spermophilus citellus), uvedený v přílohách II a IV 
směrnice o stanovištích, potřebuje nízký pažit (10–
20 cm), obvykle v suchých travinných porostech a 
ve stepích. Tyto podmínky se mohou vytratit, 
pokud ustane pastva a vyroste hrubá tráva a 
rozšíří se v něm křoviny (Janák et al. 2013).  

 
  Sysel obecný (Michal Ambros) 

2.5 Ekosystémové služby a výhody 

Vápnomilné travinné porosty jsou významným přínosem pro společnost (výroba, 
zaměstnanost), životní prostředí a biologickou rozmanitost, i když tyto přínosy nejsou vždy 
dobře uznávány nebo chápány. Tyto travinné porosty jsou v celé EU široce využívány k 
pastvě hospodářských zvířat, což generuje příjem pro místní komunity v celé oblasti 
rozšíření. Ekosystémové služby a výhody, které stanoviště poskytuje, zahrnují opylování, 
prevenci eroze půdy, ukládání uhlíku, estetické a rekreační hodnoty.  

Jak je uvedeno v předchozím oddílu, tyto travinné porosty představují klíčová stanoviště 
pro mnoho v EU chráněných druhů (rostliny, ptáky, motýly, plazy a savce) i pro další volně 
žijící a pasoucí se zvířata, jako jsou jeleni a hlodavci. Stanoviště 6210 má vysokou prioritu 
z hlediska zachování druhů volně žijících opylovačů, zejména divokých včel, ale také 
zástupců řádu dvoukřídlých, stejně jako motýlů a můr. 
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Kromě toho, zatímco intenzivně obdělávané zemědělské půdy mají slabou schopnost 
zachytávat uhlík, dokáží pastviny vázat 0,3–0,6 tun uhlíku na hektar za rok (DEFRA, 2007). 

Suché travinné porosty a stepi jsou domovem předchůdkyň či blízkých příbuzných několika 
z našich široce používaných bylin (jako jsou divoce rostoucí bazalka, majoránka nebo 
tymián), zahradních cibulovin, rozličných druhů koření a léčivých rostlin (EEA 2001). 

Typ stanoviště 6210, zjevně bohatý na druhy (kvetoucí rostliny, hmyz, dravce), má také 
vysokou rekreační hodnotu. Tento typ travinných porostů je již dlouho významným prvkem 
pro utváření krajiny a atmosféru venkova.  
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2.6 Zeměpisné rozšíření 

2.7.1 Rozloha vykazovaná členskými státy 

Typ stanoviště se vyskytuje v 25 zemích a 7 biogeografických oblastech9. Všechny členské 
státy podaly zprávu o současném areálu rozšíření a rozloze, kterou pokrývá tento typ 
stanoviště (podle oznamovacích povinností stanovených v článku 17 směrnice o 
stanovištích10). Celková rozloha vykázaná v roce 2013 činila 16 732 km2. Téměř polovina 
hodnocení uvádí klesající trend v plošné výměře. Největší oblast stanovišť se nachází ve 
středomořské oblasti, zatímco areál rozšíření je největší v kontinentální oblasti. 

Graf 2: Plošná výměra (km2) a areál stanoviště 6210 v každé biogeografické oblasti: alpinská (ALP), 
atlantská (ATL), černomořská (BLS), boreální (BOR), kontinentální (CON), středomořská (MED) a 
panonská (PAN).  

 

Přestože je typ stanoviště přítomen ve 25 zemích, téměř 90 % jeho rozlohy se nachází v 5 
zemích (IT, FR, RO, ES a BG).  

 

                                                 
9 Podle referenčních seznamů EU. https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 
10 Soubor údajů podle článku 17, který obsahuje tabulkové údaje vykazované všemi členskými státy (s 
výjimkou Chorvatska) za období 2007–2012: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-
database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format . Je třeba zdůraznit, 
že ve zprávách podle článku 17 existují problémy s kvalitou údajů, takže informace obsažené v tomto akčním 
plánu, který je založen na těchto údajích, je třeba vnímat obezřetně a považovat je za orientační. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

MED CON ALP ATL BOR PAN BLS

6210 - Plocha (km2)

v biogeografických oblastech

0

200000

400000

600000

800000

CON ATL MED BOR ALP PAN BLS

6210 - Areál rozšíření (km2)

v biogeografických oblastech

https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format


 

30 

Největší plošnou výměru typu 6210 za období 2007–2012 vykázala Itálie (6 407 km2), 
následovaná Francií (3 028 km2), Rumunskem (2 200 km2), Španělskem (1 915 km2) a 
Bulharskem (1 258 km2). 

 
Graf 4: Plošná výměra stanoviště 6210 v členských státech (v km2)  

 
Graf 5: Plošná výměra areálu stanoviště 6210 v členských státech (v km2)  

 

Graf 6: Rozloha stanovišť typu 6210 podle členských států v každé biogeografické oblasti (v km2) 
(podle zpráv za období 2017–2012 předkládaných v souladu s článkem 17) 
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2.6.1. Trend v plošné výměře 

Téměř polovina hodnocení za období 2007–2012 uvádí klesající trend v plošné výměře11. 
Trend byl zvyšující se pouze u 4 % hodnocení (BE v oblastech ATL a CON). Informace o 
trendu v plošné výměře chyběly u 16 % hodnocení (BG v oblastech ALP, BLS a CON; ES v 
oblasti MED; LU v oblasti CON a PL v oblastech ALP a CON).  
 

 
Graf 7: Trend v rozloze typu stanoviště 6210: 

počet hodnocení hlášených v každé kategorii trendů 

 

 

2.6.2 Rozšíření stanovišť typu 6210 v síti Natura 2000 

Přibližně 57 % celkové plochy tohoto typu stanoviště v EU je zahrnuto do sítě Natura 
2000.  

Podle zpráv je stanoviště významně zastoupeno12 ve 4 437 lokalitách sítě Natura 2000. 

Územím, v němž je typ 6210 přítomen ve vyšším počtu lokalit sítě Natura 2000, je 
kontinentální oblast. Více než 50 % lokalit s tímto stanovištěm ve zmíněné oblasti se 
nachází v Německu, Itálii a Francii.  

Odhadovaná rozloha stanoviště 6210 pokrytá sítí je však největší ve středomořské 
biogeografické oblasti.  

Itálie má největší plošnou výměru typu 6210, která je součástí sítě Natura 2000, ale pokud 
jde o počet lokalit s tímto stanovištěm, je to Německo, kdo má obecně mnoho lokalit s 
malou rozlohou stanoviště, a průměrná velikost lokalit je zde také velmi malá. Jiné členské 
státy, jako např. Bulharsko, mají jen několik lokalit, ale s velkou plošnou výměrou 
stanoviště. 

 

                                                 
11 Celkem bylo pro typ stanoviště 6210 hlášeno 45 hodnocení v 24 členských státech (Chorvatsko v období 
2007–2012 zprávu neposkytlo) a 7 oblastech. 
12 Bez zahrnutí lokalit, kde je typ stanoviště uváděný s reprezentativností D: nevýznamné zastoupení. 
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Graf 9: Celková rozloha stanovišť 6210 v síti Natura 2000 v každém členském státě 

 

 

Graf 10: Počet lokalit sítě Natura 2000 v každém členském státě, v němž se nachází typ 6210 

 
Ze souboru údajů podle článku 17 byl pro každý členský stát v každé biogeografické oblasti 
rovněž vypočten procentní podíl rozlohy stanovišť zahrnutých do sítě Natura 2000, který 
je odvozen z vykazované celkové rozlohy přírodních stanovišť a z jejich rozlohy v rámci sítě 
Natura 2000 (viz tabulka 4 níže). 
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Tabulka 4: Rozloha a podíl stanovišť 6210 v síti Natura 2000 (ze souboru údajů podle článku 17, 
2013) 

Biogeografická 
oblast 

Členský 
stát 

6210 – 
Celková 
rozloha (km2) 

6210 – Rozloha v 
Natura 2000 (km2) % v Natura 

2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR 
není k 
dispozici 

 není k dispozici není k 
dispozici 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPINSKÁ   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE 
není k 
dispozici 

1,94 není k 
dispozici 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTSKÁ   2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

ČERNOMOŘSKÁ   109,61 93,01 85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREÁLNÍ   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 
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CON HR 
není k 
dispozici 

není k dispozici není k 
dispozici 

CON IT 1 218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

KONTINENTÁLNÍ   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR 
není k 
dispozici 

není k dispozici není k 
dispozici 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT 
není k 
dispozici 

284,00 není k 
dispozici 

STŘEDOMOŘSKÁ   5 276,80 2 615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANONSKÁ  137,58 117,10 85 % 

CELKEM EU 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. STAV Z HLEDISKA OCHRANY, HROZBY A TLAKY 

3.1 Stav z hlediska ochrany a trendy 

Podle zpráv členských států předkládaných v souladu s článkem 17 směrnice o 
stanovištích je stav z hlediska ochrany ve většině areálu rozšíření stanoviště 6210 
nepříznivý a zhoršující se.  
Stav z hlediska ochrany v rámci sítě Natura 2000 je lepší než mimo ni (35 % rozlohy 
stanovišť v síti Natura 2000 je ve vynikajícím stavu z hlediska ochrany, přibližně 55 % je v 
dobrém stavu z hlediska ochrany a méně než 10 % je v méně než dobrém stavu z hlediska 
ochrany).  
Používání harmonizovaných metod by umožnilo lepší srovnání posouzení stavu z hlediska 
ochrany, přinejmenším mezi zeměmi, které spadají do stejné biogeografické oblasti. 

Informace obsažené v tomto oddílu jsou převážně založeny na údajích vykazovaných 
členskými státy za období 2007–2012 a zařazených do souboru údajů podle článku 1713. 
Použity byly rovněž některé údaje z posledních zpráv předložených členskými státy v roce 
2019, které se týkají stavu z hlediska ochrany a trendů vykazovaných za období 2013–2018. 
Je však nutno podotknout, že tyto údaje, které v současné době poskytuje agentura EEA14, 
mohou stále vyžadovat určitý přezkum. 

Metodika použitá pro posouzení stavu ochrany závisí na údajích z rozličných zdrojů. V 
ideálním případě by údaje měly být ve všech členských státech shromažďovány během 
vykazovaného období za použití srovnatelných metod. Členské státy však používají údaje 
shromažďované pro různé účely a v různých časových obdobích. V mnoha případech 
vhodné údaje neexistují a bylo tedy uplatněno odborné stanovisko, aby bylo možno 
posouzení provést. 

3.1.1 Stav z hlediska ochrany na úrovni biogeografických oblastí 

V předchozím vykazovaném období byl stav z hlediska ochrany ve všech biogeografických 
oblastech nepříznivý (za poslední období ještě nejsou údaje zpracovány). Rozloha byla ve 
většině případů nepříznivá a nejhůře hodnocenými parametry byly budoucí vyhlídky a 
struktura a funkce. Z těchto hodnocení vyplývá, že stanoviště podléhá znehodnocení a 
očekává se, že se v budoucnu bude tato situace na biogeografické úrovni dále zhoršovat. 

Tabulka 5: Stav a trendy z hlediska ochrany stanoviště 6210 podle biogeografické oblasti (2007–
2012)  

Oblast Areál 
rozšíření 

Plocha Struktura 
a funkce 

Budoucí 
vyhlídky 

Stav 
ochrany 
2007–2012 

Trend ve 
stavu z 
hlediska 
ochrany 

Předchozí 
stav z 
hlediska 
ochrany 
(2001–2006) 

ALPINSKÁ U1 U1 U1 U1 U1 - XX 

ATLANTSKÁ FV U2 U2 U2 U2 - U2 

ČERNOMOŘSKÁ FV FV U1 U1 U1 = XX 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Chorvatsko (HR) zprávu podle článku 17 v posledním období 
neposkytlo a z toho důvodu nejsou údaje z této země do tohoto oddílu zahrnuty. Je třeba také připomenout, 
že některé údaje ve zprávách podle článku 17 jsou z hlediska kvality problematické, takže informace 
obsažené v tomto oddílu je nutno interpretovat s opatrností a považovat je pouze za orientační. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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BOREÁLNÍ FV U2 U2 U2 U2 - U2 

KONTINENTÁLNÍ U1 U2 U2 U2 U2 - U2 

STŘEDOMOŘSKÁ U1 U1 U1 U2 U2 - XX 

PANONSKÁ FV U1 U1 U1 U1 = U2 
 

Příznivý 
stav 

FV 
Neznámý 

stav 
XX 

Nepříznivý – nedostatečný 
stav 

U1 
Nepříznivý – špatný 

stav 
U2 

Trend: (+) zlepšující se (-) zhoršující se (=) stabilní (x) neznámý (n/a) nevykázán 

 
3.1.2 Stav stanoviště z hlediska ochrany na úrovni členských států v jednotlivých 
biogeografických oblastech 

Stav ochrany se hodnotí každých šest let v každém členském státě v každé biogeografické 
oblasti. Nyní jsou k dispozici hodnocení ze tří vykazovaných období (od roku 2001) (viz 
tabulka 6 na následující straně, která obsahuje souhrnné údaje o stavu z hlediska ochrany 
vykázané pro tento typ stanoviště ve třech vykazovaných obdobích).  

Stav z hlediska ochrany u stanoviště 6210 vykázaný za období 2013–2018 se obecně 
nezlepšil. Ve skutečnosti bylo v několika členských státech na úrovni biogeografické oblasti 
hlášeno zhoršení stavu z hlediska ochrany tohoto typu stanoviště.  

Podle posledních zpráv, které členské státy předložily v roce 2019, je stav z hlediska 
ochrany ve všech členských státech a oblastech nepříznivý, s výjimkou Chorvatska v 
alpinské a středomořské oblasti a Rumunska v alpinské a kontinentální oblasti. 

Situace je znepokojivá v atlantské oblasti, kde všechny země vykázaly nepříznivý stav 
tohoto stanoviště. Kromě toho se stav z hlediska ochrany od prvního vykazovaného období 
(2001–2006) zhoršil v Belgii, Německu a Nizozemsku. 

Stav z hlediska ochrany tohoto typu stanoviště byl rovněž hlášen jako nepříznivý ve všech 
zemích v boreální oblasti, přičemž v Lotyšsku a Švédsku je zaznamenán klesající trend. 

Nepříznivý stav stanovišť oznámily všechny země ve středomořské oblasti a stav z hlediska 
ochrany se ve srovnání s předchozími vykázanými obdobími zhoršil ve Francii, Itálii a 
Portugalsku.  

V panonské oblasti byl stav z hlediska ochrany stanovišť typu 6210 hlášen jako nepříznivý 
– nedostatečný (U1) ve všech zemích, i když se zdá, že se od posledních vykazovaných 
období zlepšil v České republice.  

Většina plochy tohoto typu stanoviště v kontinentální oblasti je ve špatném stavu (U2), 
méně než 20 % je v nedostatečném (U1) a jediný příznivý stav v této oblasti byl hlášen 
Rumunskem, na jehož území se nachází jen asi 0,2 % z celkové rozlohy stanovišť v této 
oblasti.  

V porovnání s předchozím vykázaným obdobím se stav z hlediska ochrany v několika 
případech zhoršil. To platí pro Rakousko v alpinské a kontinentální oblasti, Německo v 
atlantské a kontinentální oblasti a Itálii v alpinské, kontinentální a středomořské oblasti. 

Situace se mírně zlepšila ve Španělsku v alpinské a atlantské oblasti, kde došlo ke změně 
ze špatného stavu ochrany (U2) na nedostatečný (U1) (díky odlišné metodě a lepším 
znalostem), v Polsku v alpinské oblasti (díky lepším znalostem) a v České republice v 
panonské oblasti (díky lepším znalostem).  
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Tabulka 6: Stav z hlediska ochrany stanoviště 6210 ohlášený členskými státy EU ve třech 
dostupných vykazovaných obdobích 

Členský 
stát 
 

OBLAST 
 

Stav z 
hlediska 
ochrany 
2001–
2006 

Stav z 
hlediska 
ochrany 
2007–
2012 

Trend 
 

% v 
oblasti 

Stav z 
hlediska 
ochrany 
2013–
2018 

Trend 
 

AT ALPINSKÁ U1 U1 = 23,6 U2 - 

BG ALPINSKÁ 
není k 

dispozici U1 = 8,5 U1 x 

DE ALPINSKÁ U1 U1 - 3,7 U1 = 

ES ALPINSKÁ XX U2 - 7,2 U1 x 

FR ALPINSKÁ U1 U1 = 18,3 U1 = 

HR ALPINSKÁ 
není k 

dispozici 
není k 

dispozici   FV = 

IT ALPINSKÁ FV U1 - 22,1 U2 - 

PL ALPINSKÁ U1 U2 + 0,5 U1 x 

RO ALPINSKÁ 
není k 

dispozici FV  0,5 FV x 

SE ALPINSKÁ U2 U2 - 0,7 U2 - 

SI ALPINSKÁ U2 U2 = 2,8 U2 - 

SK ALPINSKÁ U1 U1 = 12,1 U1 x 
        

BE ATLANTSKÁ U1 U2 + 0,7 U2 x 

DE ATLANTSKÁ U1 U1 x 2,6 U2 - 

DK ATLANTSKÁ U2 U2 x 1,3 U2 - 

ES ATLANTSKÁ U1 U2 - 15,0 U1 = 

FR ATLANTSKÁ U2 U2 - 37,7 U2 - 

IE ATLANTSKÁ U2 U2 = 6,2 U2 - 

NL ATLANTSKÁ U1 U2 = 0,2 U2 + 

UK ATLANTSKÁ U2+ U2  36,2 U2 = 
        

BG ČERNOMOŘSKÁ 
není k 

dispozici U1 = 100 U1 x 
        

EE BOREÁLNÍ U1- U1 = 17,3 U1 = 

FI BOREÁLNÍ U2- U2 - 4,6 U2 = 

LT BOREÁLNÍ U2- U2 - 25,9 U2 x 

LV BOREÁLNÍ U2+ U2 - 23,8 U2 - 

SE BOREÁLNÍ U2- U2 - 28,4 U2 - 
        

AT KONTINENTÁLNÍ U1 U1 = 5,0 U2 - 

BE KONTINENTÁLNÍ U1 U2 + 1,0 U2 + 

BG 
KONTINENTÁLNÍ není k 

dispozici U1 = 10,7 U1 x 

CZ KONTINENTÁLNÍ U2 U2 + 10,3 U2 = 

DE KONTINENTÁLNÍ U1- U1 - 33,1 U2 - 

DK KONTINENTÁLNÍ U2 U2 x 3,6 U2 - 

FR KONTINENTÁLNÍ U2 U2 - 17,9 U2 - 

HR 
KONTINENTÁLNÍ není k 

dispozici 
není k 

dispozici   U1 = 

IT KONTINENTÁLNÍ FV U1 - 8,9 U2 - 

LU KONTINENTÁLNÍ U1 U2 x 0,3 U2 - 

PL KONTINENTÁLNÍ U2 U1 + 6,0 U1 x 

RO KONTINENTÁLNÍ  FV  0,2 FV x 

SE KONTINENTÁLNÍ U2 U2 - 1,1 U2 - 

SI KONTINENTÁLNÍ U2 U2 - 1,8 U2 - 
        

ES STŘEDOMOŘSKÁ XX U2 x 45,9 U2 - 

FR STŘEDOMOŘSKÁ U1 U2 - 10,7 U2 - 
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HR 
STŘEDOMOŘSKÁ není k 

dispozici 
není k 

dispozici   FV = 

IT STŘEDOMOŘSKÁ FV U1 - 40,2 U2 - 

PT STŘEDOMOŘSKÁ FV FV  3,2 U1 - 
        

CZ PANONSKÁ U2 U2 + 6,9 U1 = 

HU PANONSKÁ U2 U1 = 84,9 U1 = 

SK PANONSKÁ XX U1 = 8,2 U1 X 

 

 

 

Graf 12: Mapa rozšíření typu 6210 a celkového stavu z hlediska ochrany vycházející z údajů, které 
poskytly členské státy za období 2007–2012 (kromě Chorvatska). 

3.1.3 Trend stavu z hlediska ochrany stanoviště 6210 

Podle posledních dostupných informací (vykázaných podle článku 17 za období 2007–
2012) se stav z hlediska ochrany ve většině regionálních hodnocení zhoršuje, ačkoli ve dvou 
oblastech (černomořské a panonské) je většinou stabilní. 
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Graf 13: Trend ve vývoji stavu z hlediska ochrany u stanoviště 6210, vyjádřený počtem členských 
států podle biogeografické oblasti zastoupených v jednotlivých kategoriích trendu (2007–2012) 

 

3.2 Stav z hlediska ochrany stanovišť v lokalitách sítě Natura 2000  

Stupeň ochrany každého stanoviště je ve standardním datovém formuláři sítě Natura 2000 
uveden pro každou lokalitu, kde je stanoviště přítomno, podle těchto kategorií: 

 A: Vynikající ochrana 

 B: Dobrá ochrana 

 C: Průměrná nebo omezená ochrana 

  

Graf 14: Procentní podíl jednotlivých tříd stupně ochrany na celkové rozloze stanoviště typu 6210 
v síti Natura 2000. A: vynikající, B:dobrá, C: průměrná nebo omezená (databáze Natura 2000, 
2018) 

 
V průměru je přibližně 35 % rozlohy stanovišť v rámci sítě Natura 2000 ve vynikajícím stavu 
z hlediska ochrany, přibližně 55 % je v dobrém stavu z hlediska ochrany a méně než 10 % 
je ve stavu snížené ochrany.  
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Graf 15: Procento rozlohy stanoviště s vynikajícím stupněm ochrany v lokalitách sítě Natura 2000 
podle jednotlivých biogeografických oblastí 
 

3.3 Metodiky pro posuzování a sledování stavu z hlediska ochrany 

Členské státy jsou podle článku 11 směrnice o stanovištích povinny provádět sledování 
stavu přírodních stanovišť a druhů zmíněných v článku 2 z hlediska jejich ochrany, se 
zvláštním zřetelem na prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy, což by mělo být 
základem pro hodnocení podle článku 1715.  

Členské státy vypracovaly metodiky pro posuzování stavu z hlediska ochrany typů stanovišť 
a druhů, jejichž zachování je v zájmu Společenství, popřípadě pracují na vývoji/zlepšování 
těchto metod. Tyto metody obvykle definují proměnné, kritéria a prahové hodnoty pro 
klíčové parametry (areál rozšíření, plochu, strukturu a funkce atd.), které určují, zda je typ 
stanoviště v příznivém stavu z hlediska ochrany.  

Některé země nyní vyvíjejí a testují standardizované metodické protokoly (Itálie), modely 
s více kritérii (Dánsko), případně vypracovaly matice pro podrobné hodnocení na místní 
úrovni či na úrovni lokalit, jakož i pro účely monitorování mimo jiné typických druhů rostlin 
(Německo16), a rozvíjejí další přístupy pro posouzení stavu z hlediska ochrany. 

Pokud však jde o popis „příznivého stavu z hlediska ochrany“ pro stanoviště typu 6210, 
neexistují zde žádné oficiální odkazy a některé členské státy stále postrádají podrobnou 
metodiku hodnocení stavu z hlediska ochrany, protože na úrovni EU existuje pouze 
koncepční rámec pro účely podávání zpráv podle článku 17. 

Několik členských států provádí mapování stanovišť a shromažďuje informace o jejich 
stavu (např. záznam biotických a abiotických faktorů). Podrobnosti o metodách 
používaných v členských státech, v nichž se toto stanoviště nachází, jsou uvedeny v oddíle 
5.1. (Metody sledování stanovišť). 

                                                 
15  Podávání zpráv podle článku 17 směrnice o stanovištích.  Vysvětlivky a pokyny pro období 2013–2018. 
Konečná verze – květen 2017. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 
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V minulosti některé členské státy odhadly areál rozšíření na základě neúplných informací z 
průzkumu a spoléhaly se na předvídání pravděpodobného výskytu stanoviště podle typu 
půdy, nadmořské výšky a hlášené přítomnosti indikačních druhů v souřadnicové síti o 
rozteči 10 km (např. Irsko). V období 2007–2012 vykazovaly všechny členské státy údaje za 
pomoci nástroje na měření areálu rozšíření, což v některých případech vedlo k odlišnému 
odhadu. 

Některé členské státy mají díky nedávnému mapování stanovišť dobrý přehled o jejich 
absolutní rozloze. Mapování stanovišť může poskytnout komplexní přehled o jejich kvalitě 
a fragmentaci. 

V některých členských státech je však zřejmě obtížné určit přesnou rozlohu stanovišť 
tohoto typu, jako např. ve Španělsku, kde dochází k mnoha postupným přechodům mezi 
Brometalia erecti a jinými rostlinnými společenstvy. Proto je v určitých lokalitách poměrně 
nesnadné a drahé přesně mapovat rozšíření těchto travinných porostů, a ještě obtížnější 
je to na úrovni zemí. Kromě toho může rozšíření těchto společenstev trpět významnými 
rozdíly, a to i v krátkodobém nebo střednědobém horizontu. 

Pro hodnocení struktury a funkcí se obvykle používá výskyt typických a charakteristických 
druhů. Belgie (Vlámsko) k posouzení struktury a funkcí využívá také status ohrožení 
typických druhů podle regionálního červeného seznamu. 

K definování stavu ochrany se používají různé ukazatele. Dánsko pro účely posuzování 
stavu ochrany vypracovalo model s více kritérii, který použilo spolu s odbornými 
hodnoceními při tvorbě zprávy v roce 2013. 

Proměnné, které se používají k definování stavu ochrany, a ukazatele pro stanoviště typu 
6210 mohou zahrnovat počet diagnostických druhů, relativní pokryvnost dřevin, 
přítomnost prvků naznačujících možné znehodnocení, nativní invazivní byliny a traviny, 
nitrofilní byliny, invazivní nepůvodní druhy atd. 

Ukazatele dobré kvality pro stanoviště 6210 (podle Schaminée 2016): 

 Velká druhová bohatost 

 Absence druhů náročných na živiny a ruderálních druhů 

 Dlouhodobá stabilita stanoviště 

 Obecně uzavřený trávník s nízkou vegetační strukturou 

 Tradiční režim pastvy/sečení 

 Malá pokryvnost zarůstajících vysokých travin, keřů a stromů. 
 

Použijí-li se indikátory pro „nejtypičtější“ travinné porosty nebo „nejvyšší standard“ 
travinných porostů jako srovnávací základ či „reference“, mohou nastat problémy 
spočívající v případném přiřazení „nepříznivých“ skóre (U1, U2) méně typickým, ale přesto 
dobře zachovaným travinným porostům. Jak upozornili v Lotyšsku nebo Irsku, zejména 
travinné porosty, které se nalézají na hranicích areálu stanoviště a které přirozeně hostí 
omezený soubor charakteristických druhů, by mohly obdržet skóre U2 nebo U1, ačkoli jsou 
ve skutečnosti v dobrém stavu. V Německu byly rovněž použity regionální úpravy prahů a 
typických druhů ve vztahu k potenciálu/podmínkám přírodních krajinných jednotek 
(Naturräume). 
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Na základě rozpoznání skutečnosti, že indikační druh značící vysokou kvalitu stanoviště se 
někdy může v travním společenstvu dle přílohy 1 vyskytovat jen ojediněle, použilo Irsko 
nový protokol, který umožňuje, aby monitorovací místa získala hodnocení dobré kvality, 
pokud byl indikační druh pro vysokou úroveň kvality zaznamenán do vzdálenosti 20 m od 
daného monitorovacího místa (Martin et al. 2018). 

Při posuzování struktury lze v některých případech brát v úvahu i obhospodařování, jako je 
tomu např. v Estonsku: „stanoviště je trvale obhospodařováno (sečeno nebo spásáno) 
nebo bylo sečeno či spásáno v poslední době, takže se druhové složení nezměnilo; žádné 
známky přerůstání křovinami, značí „velmi dobrou strukturu“. 

Trendy jsou nezbytnou součástí hodnocení všech parametrů stavu z hlediska ochrany s 
výjimkou parametru Budoucí vyhlídky. Trendy jsou pro posouzení stavu z hlediska ochrany 
rozhodující, protože obvykle jenom stabilní nebo rostoucí trendy mohou vést k celkově 
příznivému stavu z hlediska ochrany.  

Analýza trendů se ne vždy řídí systematickým přístupem. V Itálii existuje návrh, že by se 
trendy měly začít analyzovat s použitím parametrů „plocha, struktura a funkce“ a měla by 
se vypracovat srovnání mezi různými sledovacími obdobími (diachronická analýza 
kartografických údajů a související krajinné metriky; diachronická analýza 
floristických/strukturálních změn).  
 
3.3.1 Referenční místa pro typ stanoviště v příznivém stavu z hlediska ochrany 

Identifikace referenčních míst pro typ stanoviště v příznivém stavu z hlediska ochrany (v 
každém členském státě/biogeografické oblasti) by mohla přispět k harmonizaci posuzování 
stavu ochrany a sledování stanovišť. Podobný koncept se již používá podle rámcové 
směrnice o vodách17. Vzhledem k tomu, že tento typ stanoviště je v závislosti na různých 
environmentálních a biotických faktorech nesmírně rozmanitý a variabilní, měla by být pro 
každý podtyp stanoviště (půdní typy, vegetační jednotky a hlavní klimatické poměry) 
určena referenční místa. 

Přirozená dynamika stanoviště, která závisí na měnících se ekologických faktorech (počasí, 
klima, hydrologie atd.), může při porovnání s referenčními místy přinášet problémy. Tuto 
situaci lze vyřešit pravidelným monitorováním referenčních míst, které by mohlo 
poskytnout dostatečné údaje pro porovnání za různých podmínek. Také by se mělo uvážit, 
že tato místa se mohou v průběhu času měnit. Měl by být vytvořen a zaveden zvláštní 
monitorovací systém pro posouzení dlouhodobého vývoje, zejména pokud existuje 
podezření, že globální změny zasahují do příznivého stavu daného stanoviště z hlediska 
ochrany (viz též povinnost sledování v článku 11 směrnice o stanovištích a potřeba 
monitorování konkrétního místa k posouzení účinnosti obhospodařování). 

Použití referenčních míst pro tento typ stanoviště může být obzvláště náročné vzhledem k 
jeho vysoké variabilitě a floristické rozmanitosti na místní i zeměpisné úrovni. Potenciál 
pro každou oblast se může velmi lišit v závislosti na environmentálních a klimatických 
podmínkách. Některé mapované oblasti jsou těmito faktory omezeny, a proto mají různý 

                                                 
17 Oddíl 1.3 bod iv) přílohy II: „Členské státy vybudují pro každý typ útvaru povrchové vody referenční síť. Síť 
musí obsahovat dostatečný počet míst s velmi dobrým stavem, aby poskytla potřebnou úroveň spolehlivosti 
hodnot pro referenční podmínky při dané variabilitě hodnot kvalitativních složek odpovídajících velmi 
dobrému ekologickému stavu pro daný typ útvaru povrchové vody.“ 
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potenciál, pokud jde o pokryvnost vegetace. Některé oblasti se navzdory optimální správě 
nemusí zlepšovat tolik jako ostatní, ale přesto jsou pro biologickou rozmanitost důležité.  

Referenční místa by měla být určena s ohledem na floristické rozdíly mezi regiony a 
gradienty druhové rozmanitosti. Při použití tohoto přístupu by se referenční místa pro daný 
typ stanoviště měla vybírat s cílem obsáhnout jeho ekologickou a druhovou variabilitu. V 
ideálním případě by pro každou biogeografickou oblast měly existovat referenční lokality 
stanoviště (v optimálních ekologických podmínkách) a vůči nim by se všechny ostatní 
lokality stanoviště v této oblasti měly porovnávat. Výhodou tohoto pojetí je, že by při 
posuzování stavu ochrany poskytovalo mnohem jednodušší metodický (statistický) přístup. 
Na druhé straně mohou vnitrostátní gradienty druhové skladby v důsledku zeměpisného 
areálu rozšíření mnoha typických druhů vést k zavádějícím hodnocením stavu ochrany. 
 
3.3.2 Příznivé referenční hodnoty 

Za účelem posouzení stavu ochrany podle směrnice o stanovištích, na základě dohodnuté 
metody, která byla používána počínaje vykazovaným obdobím 2001–2006 v souladu s 
článkem 17 uvedené směrnice, je nezbytné stanovit příznivé referenční hodnoty (FRV) pro 
areál typů stanovišť a druhů (FRR), pro rozlohu typů stanovišť (FRA) a pro velikost 
druhových populací (FRP). Příznivé referenční hodnoty představují klíčové referenční 
úrovně pro stanovení okamžiku, kdy je u jednotlivých druhů a stanovišť dosaženo 
příznivého stavu z hlediska ochrany (FCS).  

S podporou Evropské komise byla nedávno publikována zpráva o metodikách a pokynech 
pro stanovení příznivých referenčních hodnot (Bijlsma et al. 2018).  

Některé země v současné době pracují na definování příznivých referenčních hodnot pro 
své typy stanovišť v EU, včetně travinných porostů. Většina členských států však nemá pro 
stanoviště 6210 žádné dobře definované příznivé referenční hodnoty. Obtíže spojené s 
rozdělením společenstev suchých travinných porostů do různých typů přírodních stanovišť 
(např. u svazu Festucion valesiacae: typy 6210, 6240* a 6250* na Slovensku) představují 
významné výzvy při stanovení příznivých referenčních hodnot. 

Přesnější identifikace stanovišť, mapování a hodnocení jsou pro posouzení příznivých 
referenčních hodnot zásadní. Než bude možné pro tento typ stanoviště určit příznivé 
referenční hodnoty, je nejprve potřeba kvantifikovat možné dlouhodobé negativní dopady 
fragmentace a dalších hrozeb.  
 
3.3.4 Závěry a doporučení 

 Mělo by být navrženo použití jednoduchých a harmonizovaných metod, které umožní 
porovnávat hodnocení stavu z hlediska ochrany alespoň mezi zeměmi, které náleží do 
stejné biogeografické oblasti. Harmonizace vyžaduje mezinárodní spolupráci, aby bylo 
možné porovnávat metody používané v různých zemích. Některé země se však 
domnívají, že harmonizace v celé EU je z důvodu rozdílných podmínek, biogeografie, 
druhového složení, správy a socioekonomických okolností poměrně obtížná. 

 Je důležité vzít v úvahu místní rozdíly ve struktuře a funkcích, aby se zabránilo tomu, že 
se budou všechny lokality srovnávat s nejvyššími standardy; vzhledem k zeměpisné 
poloze nebo jiným faktorům mohou některé travinné porosty v rámci svého místního 
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ekosystému mít již příznivou strukturu a funkce, i když nedosahují nejvyšších standardů 
(O’Neill et al. 2013).  

 Bylo by užitečné zvážit relevantní parametry, které lze relativně snadno posoudit v 
terénu nebo prostřednictvím internetu, jako např. pokryvnost holé půdy, invazivních 
druhů nebo vegetačního porostu, za pomoci standardizovaného hodnotícího 
protokolu, který je založen na fotografiích z terénu nebo jiných technikách dálkového 
průzkumu.  

 Umístění transektů a půdorysů by mělo být v terénu trvale vyznačeno, aby byla 
zaručena plná opakovatelnost. Pokryvnost křovin by se měla posuzovat spíše na 
základě fotografické interpretace satelitních/leteckých/dronových snímků, a to nejen 
jako vizuální hodnocení pozorovatelem; to by pomohlo zlepšit přesnost a rychleji 
identifikovat skutečné změny. 

 Mapování stanovišť/biotopů lze provádět pomocí technik dálkového snímání (satelitní 
údaje, letecké fotografie) pro vymezení polygonů homogenních typů stanovišť (např. 
editoři Stanová, Valachovič 2002). Tento přístup se již uplatňuje na Slovensku, v severní 
části Kypru, v Rumunsku, Černé Hoře a na Ukrajině. 

 Dalším přístupem by mohlo být využití dynamické segmentace satelitních snímků pro 
identifikaci a sledování stanovišť Natura 2000.  

 Vhodný přístup k definování vnitrostátních příznivých referenčních hodnot by mohl být 
vypracován na biogeografické úrovni. Příslušná kritéria by měla být stanovena podle 
konzistentních metod/zásad. 

 Vysvětlivky a pokyny pro podávání zpráv podle článku 17 směrnice o stanovištích 
naznačují, že je třeba věnovat větší pozornost metodice monitorovacích systémů s 
cílem zlepšit kvalitu informací o trendech. 

3.4 Hrozby a tlaky 

Nejvýznamnější tlaky a hrozby, které v současné době ovlivňují stanoviště 6210, jsou 
opuštění nebo zastavení extenzivní pastvy a sečení. V mnoha částech areálu přírodních 
stanovišť je pastva nedostatečná. Současně však v některých oblastech dochází k 
přílišnému spásání, cože negativně ovlivňuje přirozeně nízké hladiny živin, které jsou pro 
toto stanoviště velmi důležité. 

Hlavními důsledky a účinky zjištěných tlaků/hrozeb jsou zmenšení rozlohy stanovišť a 
změna jejich struktury a funkce, včetně změny druhové skladby a vymizení typických 
druhů. 

Stávající a potenciální příčiny degradace nebo zmizení stanovišť je třeba řešit opatřeními 
v oblasti péče. Znalosti a metody používané k identifikaci a kvantifikaci hrozeb a tlaků mají 
význam pro plánování ochrany. 

 
3.4.1 Hlavní hrozby a tlaky zjištěné pro dané stanoviště  

Členské státy byly požádány, aby v rámci cyklu podávání zpráv za období 2007–2012 podle 
článku 17 směrnice o stanovištích uvedly 20 nejdůležitějších hrozeb a tlaků pro každý typ 
stanoviště za použití dohodnutého hierarchického seznamu. Tlaky jsou činnosti, které mají 
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v současné době dopad na stanoviště, a hrozby jsou činnosti, u nichž se očekává, že budou 
mít dopad v blízké budoucnosti. 

Tlaky a hrozby byly seřazeny do tří tříd: vysoká, střední a nízká důležitost. Hlavní hrozby a 
tlaky identifikované v období 2007–2012 vykazovaném podle článku 17 směrnice o 
stanovištích byly ve všech biogeografických oblastech podobné a shodují se s těmi, jež 
vnitrostátní odborníci rozpoznali při vypracování tohoto akčního plánu18.  

V období 2007–2012 byly ve všech biogeografických oblastech nejdůležitější tlaky na typ 
stanoviště 6210 spojeny s nevhodnou pastvou, biocenotickou evolucí/sukcesí a 
sečením/kosením travinných porostů. Změny pěstitelských postupů a hnojení byly také v 
mnoha zemích označeny za významné hrozby pro tento typ stanoviště. 
 

Nedostatečné spásání a opuštění  

Nejvýznamnější příčinou zmenšení plochy travinných porostů je zastavení 
obhospodařování porostů.  Zdá se, že v rozsáhlých částech areálu stanovišť dochází k 
sílícímu procesu úbytku plochy v důsledku zmizení pastvy (např. ve většině jižní oblasti 
rozšíření, v Itálii, Španělsku a Francii). Pastva na suchých vápnomilných travinných 
porostech je dnes často ekonomicky neudržitelná, a proto se od ní upouští. Finanční potíže 
chovatelů hospodářských zvířat mají dlouhodobý dopad na udržování tohoto typu 
stanoviště. 

Nedostatečné spásání a v extrémním případě opuštění má za následek změnu struktury, 
druhového složení a fungování tohoto ekosystému, což také ovlivňuje jeho související 
druhy, jako jsou bezobratlí nebo společenstva mechorostů a lišejníků. 

Po ukončení pastvy nebo sečení se v polopřirozených travinných porostech velmi rychle 
hromadí opad, počet druhů klesá a výška trávníku roste.  Hromadění opadu má také 
zúrodňující efekt, protože se biomasa z travinných porostů neodstraňuje a obsah organické 
hmoty v půdě se zvyšuje. Konkurenceschopnější traviny, jako jsou Calamgrostis epigeios, 
Arrhenatherum elatius a Brachypodium pinnatum, mohou dominovat a zatlačit jiné druhy. 
Druhová rozmanitost rychle klesá. Jednoleté a dvouleté druhy také mizí, protože malé 
otevřené plochy ve vegetaci se vytrácejí (Rūsiņa, 2017).  

Sukcese směrem ke křovinným porostům je konečným výsledkem opuštění a vede ke 
ztrátě stanoviště, ale změny v kvalitě stanoviště se objevují dlouho předtím. Velmi suché 
pastviny zarůstají pomaleji, protože nedostatečná vlhkost neprospívá klíčivosti keřů a 
stromů. Sukcese nejenže ovlivňuje druhovou skladbu, ale také mění relativní zastoupení 
jednotlivých druhů a strukturu vegetace. Do toho lze započítat změny v relativním poměru 
vegetačních složek (travin, bylin), v množství holé půdy a výšce trávníku, přičemž všechny 
tyto změny mají dopad na bezobratlé. Se změnou struktury se mění také růstové formy 
některých rostlinných druhů, což je může činit méně vhodnými coby hostitelské rostliny 
pro některé bezobratlé. 

V některých zemích, jako např. ve Spojeném království, zmiňují dopady na motýly v 
důsledku sukcese směrem k lesním porostům (Fox et al. 2015). Rozšíření a velikost 

                                                 
18 Země však vykazovaly hrozby a tlaky nejednotně, což ztěžuje srovnání. Pro nadcházející vykazované 
období (2013–2018) byly pokyny pro vykazování hrozeb a tlaků revidovány a standardizovaný „seznam 
tlaků a hrozeb“ byl aktualizován, aby se zabránilo předchozím nesrovnalostem ve způsobu informování a 
tím se srovnání usnadnilo. 
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populace u řady druhů specializovaných na stanoviště nadále klesá.  Ovšem pozitivní 
opatření k zachování vápnomilných travinných porostů ve Spojeném království v 
posledních 10 letech vedla u těchto travinných porostů ke stabilizaci nebo zvýšení 
některých s nimi spojených druhů, jako je modrásek nejmenší (Cupido minimus), modrásek 
jetelový (Lysandra bellargus), modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), hnědásek 
chrastavcový (Euphydryas aurinia) (který se nachází také na bezkolencových loukách, 
Molinia spp. – typ 6410). 
 

Nadměrná pastva 

Nadměrná pastva má negativní dopad na tento typ stanoviště, který je adaptován na nízké 
hladiny živin. Vysoké pokrytí hospodářskými zvířaty a doplňkové krmení mohou vést k 
přeměně stanoviště 6210 na louky. Dochází k tomu například u travinných porostů v okolí 
vesnic a silnic, neboť v těchto oblastech je chov hospodářských zvířat často prováděn 
místně, bez přesunu k pastvě do vzdálenějších míst, nebo jsou zde pasoucí se zvířata 
seskupena a chována v ohradách. 

Nadměrná pastva vede k tomu, že jsou typické druhy nahrazovány jinými druhy, jež jsou 
schopny snášet intenzivnější pastvu a které jsou charakteristické pro louky nebo nitrofilní 
společenstva. V oblastech, kde je nadměrná pastva příliš intenzivní, mohou nastat 
problémy se zhutněním půdy a nitrifikací a dokonce může dojít ke ztrátě půdního pokrytí. 

Nadměrná pastva, zejména v létě, s sebou přináší nadměrné okusování, pošlapání a 
rozbahnění, jež způsobují jak půdní erozi, tak snížení druhové bohatosti a strukturální 
rozmanitosti spolu se ztrátou vysokých bylin a zvýšením počtu křovinných druhů, které 
hospodářským zvířatům nechutnají. 
 

Změny v postupech obhospodařování a intenzifikace 

Dopad poměrně nepatrných změn v obhospodařování, jako je pastevní zatížení, může mít 
významné důsledky pro zachování typických společenstev a jejich přidružených živočichů. 
Například změny ve výšce trávníku nebo rozsah holé půdy mohou mít velký dopad na 
populace bezobratlých (jak z hlediska druhového složení, tak z hlediska četnosti). 

Intenzifikace obhospodařování travinných porostů může zahrnovat hnojení a použití 
herbicidů, což snižuje druhovou bohatost v těchto travinných porostech, a to jak u 
rostlinných, tak i živočišných druhů. Pokud jde o účinky na faunu přidruženou k tomuto 
stanovišti, má intenzifikace vliv zejména na druhy bezobratlých. 

Mnoho pastvin je nyní kontaminováno dobytčím trusem, který obsahuje masivní dávky 
odčervovacích látek (antihelmintika). Přetrvávání účinků medikace se pohybuje od 
několika dnů až po několik měsíců. Pokud se zvířata léčí během období pastvy, aktivní 
molekuly se rychle dostávají do přírodního prostředí a mohou ovlivnit populace 
koprofágního hmyzu a hmyzožravých druhů (savců, ptáků atd.). Toto riziko lze omezit 
výběrem méně škodlivých a méně perzistentních účinných látek a vyloučením ošetření v 
době, kdy se zvířata pasou v citlivých oblastech (ošetřováním ustájených hospodářských 
zvířat nebo jeho prováděním na louce používané k tomuto účelu). 
 

Změny v postupech chovu hospodářských zvířat 
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Pro udržení ekonomické ziskovosti se sezónní chov hospodářských zvířat vyvíjí směrem k 
velkým stádům, která jsou na letní pastviny přepravována nákladními vozy, zatímco v 
dřívějších dobách putovala menší stáda na letní pastviny pěšky a cestou spásala rozličné 
oblasti v nížinách a údolích. Vedle dopadu na životní prostředí to má vliv i na volně žijící 
živočichy, a to v důsledku dřívějšího příchodu stád v létě (květen až červen), kdy mají druhy 
hrabavých (tetřívci, koroptve a bělokurové) období páření. Proto např. ve Francii vznikají v 
plánech pro řízení ekologického pastevectví tzv. „srpnové revíry“, které mají zpozdit příchod 
stád na některé citlivé horské pastviny. 

 

Ukládání dusíku 

V některých zemích, jako např. v Belgii, České republice, Lucembursku, Nizozemsku nebo 
Spojeném království, je stanoviště ohroženo ukládáním atmosférického dusíku a 
následnou tvorbou druhově chudé vegetace a změnami ve vegetační struktuře.  

Zvýšení dostupnosti dusíku v půdě má na tento typ stanoviště, které vyžaduje živinami 
chudou půdu, negativní dopad. Některé druhy charakteristické pro tato stanoviště mizí, 
zatímco jiné, nepůvodní druhy, které dusík účinně využívají, jsou zvýhodněny a ve struktuře 
travinných porostů tak začínají převažovat vysoké trávy.  

V místech kde je překročena kritická zátěž, dochází ke snížení druhové rozmanitosti a 
rovnoměrnosti, poklesu četnosti charakteristických druhů a snížení počtu vzácných a 
unikátních rostlin (van den Berg et al. 2010). 
 

Expanzivní a invazivní druhy 

Zavádění a šíření expanzivních rostlinných druhů je často důsledkem jiných tlaků na 
polopřirozené travinné porosty, jako je opouštění nebo eutrofizace (tj. obohacení půdy 
rostlinnými živinami, díky čemuž je půda úrodnější a vegetace hustší a vyšší). Jakmile se 
tyto druhy rozšíří, výrazně změní životní prostředí a podmínky mezidruhové soutěže pro 
druhy travinných porostů.  

Semena nebo všechny typy pomnožovacích částí rostlin invazivních druhů se mohou také 
šířit prostřednictvím hospodářských zvířat, která se přesouvají mezi různými oblastmi. 

V několika zemích, jako je Belgie, Dánsko, Maďarsko, Irsko, Litva, Polsko a Spojené 
království, je rozšíření invazivních druhů uznáno za hrozbu pro toto stanoviště. V každé 
zemi jsou jako hrozba pro stanoviště typu 6210 identifikovány jiné druhy. Obecně jsou tyto 
rostliny vysoce konkurenceschopné a vytlačují jiné druhy rostlin, které mají v těchto 
travinných porostech hodnotu z hlediska ochrany. 
 

Změny ve využívání půdy a fragmentace stanovišť 

Změny ve využívání půdy, jako je přeměna na ornou půdu, skládky, lomy pro těžbu vápence 
nebo výrobu betonu či sádry a rozvoj infrastruktury, mohou způsobit zmenšení rozlohy 
stanovišť a jejich fragmentaci.  

Urbanizace oblastí, které se nacházejí blízko aglomerací, např. v okolí vesnic a měst, může 
být příčinou úbytku plochy u tohoto typu stanoviště.  

Fragmentace stanovišť a omezení jejich konektivity se považují za hrozbu pro tento typ 
stanovišť zejména ve Spojeném království a v severských zemích (např. ve Švédsku, Polsku, 
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Belgii, Dánsku), ale obecně existuje jen málo studií a metodik či zkušeností ohledně 
fragmentace travinných porostů. 

Fragmentace stanovišť snižuje konektivitu travinných porostů pro rostlinné druhy (Soons 
et al., 2005). Může mít také vliv na populace bezobratlých přidružených k travinným 
porostům a tím snižovat druhovou bohatost (Parker and McNally, 2002). Ve 
fragmentovaných stanovištích se genetická rozmanitost populací stává chudší, což 
oslabuje jejich dlouhodobé udržování. 

Existuje podezření, že fragmentace stanovišť má významný dopad na populační dynamiku 
a výzkum poukázal na genetické problémy u některých druhů/populací a na existenci 
opomíjeného vymírání druhů v izolovaných částech stanovišť. Proces obnovy po 
rekonstrukci opuštěných travinných porostů může být rovněž brzděn nedostatkem 
osídlení, a to z důvodu nedostatku typických druhů ve zbývající vegetaci a semen v půdní 
semenné bance nebo v semenném dešti.  

Fragmentace stanovišť je také důležitou otázkou u mnoha typických bezobratlých druhů, 
které jsou méně mobilní a buď potřebují mozaiku různých prvků stanovišť, nebo stanovišť 
pro svůj životní cyklus, případně se spoléhají na metapopulační dynamiku. Změna klimatu 
kromě toho nutně povede k migraci druhů na nové vhodné stanoviště, a tomu může být 
rostoucí fragmentace stanovišť v krajině na překážku. 

Je potřeba zlepšit znalosti o fragmentaci stanovišť a o jejím možném dopadu na zachování 
stanoviště v dlouhodobém výhledu. 

Posouzení dopadů nového vývoje v oblastech rozšíření stanoviště by mělo klást větší důraz 
na hrozbu zničení nebo degradace tohoto typu stanoviště. 
 

Výsadba lesů  

V některých zemích, např. v Itálii, na Slovensku a v Lotyšsku, byla v oblastech, které tento 
typ stanoviště dříve zaujímal, provedena výsadba lesů. Zalesňování bylo často prováděno 
za použití nepůvodních druhů nebo druhů, které neodpovídají potenciální vegetaci dané 
oblasti (např. druhy z rodůPinus, Cupressus, Picea). To se v současné době příliš neděje, ale 
může k tomu přesto docházet z ekonomických důvodů nebo pro účely honitby. Výsadba 
jehličnanů může vést ke změně pH půdy a následně i k proměně ve složení rostlinných 
společenstev. Kořenový systém stromů má navíc tendenci upravovat strukturu půdy 
štěpením křídy. A konečně, zastínění způsobené listovím stromů omezuje přístup ke světlu 
a vytváří vlhčí mikroklima, které je z hlediska udržování těchto druhů travinných porostů 
škodlivé. 

Rozpor mezi zachováváním/ochranou lesů a obnovou stanovišť 

Právní předpisy v oblasti lesnictví, jejichž cílem je rozšíření nebo zachování lesů, a další 
vnitrostátní závazky, které existují v některých členských státech, ztěžují obnovu stanovišť 
typu 6210, jakmile je sukcese v pokročilé fázi a převáží první lesní stadia, jako např. porosty 
Pinus sylvestris. Tyto lesy první generace, zejména se stromy, které nevrhají příliš mnoho 
stínu, často stále obsahují dostatek typických rostlinných druhů nebo diaspor, s jejichž 
pomocí lze v relativně krátkém čase snadno obnovit původní stanoviště 6210. Proto by se 
mělo zajistit, aby neexistovaly žádné praktické nebo právní překážky pro obnovu, jako jsou 
např. pravidla pro ochranu nebo poskytování kompenzace u lesů, které vznikly sukcesí 
poté, co bylo upuštěno od obhospodařování suchých travinných porostů. 
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Rekreační aktivity 

V místech, kde rekreační aktivity mohou přerůst do vyšší intenzity, může dojít ke zhutnění 
a erozi půdy, s následnými negativními účinky na rostlinné a živočišné druhy související s 
tímto typem stanoviště. Venkovní sporty a volnočasové aktivity byly v některých zemích 
EU označeny pro tento typ stanoviště (ve zprávách podle článku 17) jako tlaky a hrozby 
střední a vysoké úrovně.  

Nadměrné pošlapání může způsobit zavedení invazivních a expanzivních rostlinných 
druhů, rozvoj ruderální vegetace a pokles biologické rozmanitosti. 
 

Sběr rostlin 

I když se v dnešní době sběr rostlin provozuje zřídka, vstavačovité (nejen květiny, ale i jejich 
cibulky) a některé druhy rostlin související s tímto typem stanoviště mají velmi atraktivní 
květy, a tak by se v určitých místech mohla tato aktivita stát hrozbou. Tato činnost může 
ovlivnit životaschopnost populací některých druhů tam, kde dojde k redukci jejich osiva. 
 

3.4.2 Určení oblastí, v nichž je naléhavě nutné čelit vysokým tlakům 

Některé oblasti lze v některých zemích označit za zvláště důležité pro boj s hlavními dopady 
na tento typ stanoviště. Jednoznačně jde o velké opuštěné oblasti, které vykazují zřetelné 
známky invaze křovin v místech, kde již extenzivní pastva nepřináší žádné zisky. Rovněž 
kompenzační nebo rekreační opatření nejsou často po delší dobu kontrolována a mělo by 
se zavést dlouhodobě orientované obhospodařování. 

Je také důležité jednat v oblastech, které mohou být náchylnější k obohacení živinami 
(např. v Dánsku), a v oblastech, kde je stanoviště velmi fragmentované (jak upozornili v 
Dánsku a Švédsku). 

Některé vysoce kvalitní plochy tohoto stanoviště, které nejsou mezi lokalitami sítě Natura 
2000, by si zasloužily obzvláštní pozornost, jak bylo zdůrazněno v Irsku (Martin et al. 2018). 

V evropském kontextu by měla být zvláštní pozornost věnována také nejkrajnějším 
oblastem (např. přechodové zóně mezi kontinentální a boreální oblastí), kde je typ 
stanoviště nejen méně výrazný, ale má také menší odolnost a nižší potenciál obnovy. 
 
3.4.3 Postupy a metodiky pro určení a posouzení hlavních hrozeb a tlaků působících na 
stanoviště 

Obecně na úrovni jednotlivých zemí neexistují žádné standardní postupy a metodiky pro 
určení a posouzení hlavních hrozeb a tlaků působících na stanoviště typu 6210. Ty byly 
dosud obvykle zjišťovány v terénu odborníky na životní prostředí a jejich intenzita byla 
odhadnuta na základě odborných znalostí.  

Některé země v současné době připravují standardní metodiky pro posuzování hrozeb a 
tlaků působících na stanoviště a druhy, které jsou předmětem zájmu Společenství. 

Některé otázky, které je třeba řešit, pokud jde o posuzování hrozeb a tlaků a podávání 
zpráv, vyplývají z jejich nerovnoměrného rozložení a intenzity. 
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3.4.4 Závěry a doporučení 

 Hlavní hrozby a tlaky jsou jasné a společné ve všech biogeografických oblastech a 
souvisejí s nedostatkem odpovídající péče. Zahrnují na jedné straně opouštění půdy a 
nedostatek nebo snížení pastvy a sečení, což vede k vegetační sukcesi s rozšířením 
křovin a stromů. Na druhé straně může intenzifikace pastvy vést k eutrofizaci, změnám 
půdy, vegetačních společenstev a přidružené fauny. 

 Je třeba dále sledovat fragmentaci stanovišť (snížení konektivity stanovišť) a její dopad 
na stav ochrany stanovišť. 

 Rozšíření invazivních druhů v stanovišti je třeba dále zkoumat a monitorovat.  

 Obecně neexistují na úrovni jednotlivých zemí žádné standardní postupy a metodiky 
pro určení a posouzení hlavních hrozeb a tlaků působících na stanoviště 6210 a takové 
standardní metody by měly být vypracovány. 
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3.5 Dopady změny klimatu 

O možných dopadech změny klimatu na tento typ stanoviště není dostatek znalostí. Je třeba 
dále prozkoumat hodnocení zranitelnosti a zkušenosti s monitorováním dopadu změny 
klimatu na typ stanovišť 6210 na evropské úrovni s cílem určit opatření pro přizpůsobení se 
změně klimatu. 
 
3.5.1 Důkazy o dopadech změny klimatu na stanoviště 6210 

Pokud jde o dopady změny klimatu na stanoviště 6210, není o nich mnoho důkazů, protože 
nebyly dosud podrobně posouzeny a zdá se, že ve většině zemí o nich neexistují žádné 
konkrétní studie. Ve skutečnosti nebyla změna klimatu ve zprávě (za období 2007–2012) 
podle článku 17 směrnice o stanovištích hlášena jako vysoká hrozba nebo tlak pro typ 6210 
v žádném členském státě. 

Nedávno vydaný evropský červený seznam přírodních stanovišť (Janssen et al. 2016) 
přiřazuje polopřirozené suché travinné porosty 6210 k dvěma typům travinných porostů 
(E1.2a, E1.1i). V jednom případě byla změna klimatu zařazena do zvláštního seznamu tlaků 
a hrozeb.  

V Irsku existuje několik důkazů, že klimatické faktory, které jsou významné pro vymezení 
areálu tohoto stanoviště uvedeného v příloze I, se v posledních 12 letech změnily. Šetření 
o tom, jak se v posledním desetiletí zvýšily úrovně letních srážek a jak to ovlivňuje 
společenstva travinných porostů, pokračuje. Leahy a Kiely poukázali v roce 2011 na 
problémy s častějšími povodněmi (citováno v NPWS 2013).  V průběhu průzkumu v rámci 
programu sledování travinných porostů (v období 2015–2017) bylo zjištěno, že větší objem 
letních srážek negativně ovlivnil jednu lokalitu z hlediska její druhové skladby (Martin et al. 
2018).  

V některých zemích (např. v Itálii) jsou jevy související se změnou klimatu, jako je rostoucí 
letní sucho a teplota, považovány za hrozbu, která může mít vliv na stanoviště, a 
pravděpodobně vysvětlují pozorované případy ztenčení a eroze půdy, což by mohlo vést k 
drastickým změnám struktury a floristického složení ve prospěch víceletých druhů 
odolných vůči suchu. 

Ve Francii byly pozorovány některé účinky na příchodu živočišných druhů z jižního areálu 
rozšíření do oblasti Normandie (údolí řeky Eure a údolí Seiny), kde stanoviště 6210 hraje 
zvláštní roli při usídlování a šíření těchto druhů. 

Dlouhodobé experimentální důkazy ve Spojeném království však naznačují, že stanoviště 
je odolné vůči dopadům změny klimatu (ve formě letního sucha a zimního oteplování) 
(Grime et al. 2008).  

Změna klimatu může rovněž podpořit rozvoj invazivních nepůvodních druhů, které jsou 
méně citlivé na změny životního prostředí.  

 
3.5.2 Zranitelnost stanoviště vůči změně klimatu a jeho adaptační kapacita 

Jen málo studií se pokusilo modelovat reakci některých druhů travinných porostů na 
změny klimatu. Typy stanovišť jsou komplexní entity s dynamickou povahou, takže 
modelování jejich budoucího rozšíření by mělo být založeno na jejich základních prvcích, a 
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zejména jejich charakteristických rostlinných druzích (Bittner et al. 2011). Mezidruhové 
vztahy a funkce se však mění také s novými příchozími druhy nebo s úbytky druhů a mohou 
vést k novým nebo pozměněným typům stanovišť s jinou, neočekávanou reakcí na 
proměnné parametry klimatu. 

Na úrovni EU bylo provedeno několik modelových studií, které naznačují, že bude docházet 
k častějším záplavám a delším obdobím sucha (organizace ICCP 2007). Simulace 
evropského výskytu několika typů stanovišť s travinnými porosty chráněnými na úrovni EU, 
které budou vystaveny vlivu změny klimatu, ukazuje, že celkový výskyt stanovišť s 
chráněnými travinnými porosty se v Evropě do roku 2060 sníží (Bittner et al 2011). U 
některých typů stanovišť by však změna klimatu mohla v některých oblastech přinést 
příznivější klimatické podmínky. Například déletrvající a častější sucha by mohla zvětšit 
plochy stanovišť se suchými travinnými porosty (6120*, 6210) v severní Evropě (Rusina, 
2017). 

Očekává se, že areál většiny druhů se v důsledku změny klimatu posune na severovýchod. 
Areály evropských ptáků se posunou v průměru o 550 km a zmenší se v průměru o 20 % 
(Huntley et al. 2008). Změna klimatu by mohla mít ještě větší vliv na druhy s nižším 
potenciálem rozptýlení, než jaký mají ptačí druhy (tedy např. na rostliny a bezobratlé). Jak 
se mění areály rozšíření druhů, změní se i druhová společenstva a interakce mezi druhy. 
To může způsobit vznik nenasycených druhových společenstev s vysokým rizikem zavlečení 
a šíření invazivních druhů (Auniņš 2009).   

Buse et al. (2015) uvádějí, že xerofytické travinné porosty se zdají být méně náchylné vůči 
změně klimatu než jiné typy stanovišť, které zmínění autoři studují, zatímco mezofilní 
horské travinné porosty byly klimatickými změnami velmi pravděpodobně ovlivněny, 
zejména pokud jde o druhovou skladbu a četnost. 

V Polsku se předpovídají delší letní teplá období, což by mohlo být pro stanoviště 6210 
dokonce výhodné. Nicméně některé typické druhy, jako je několik druhů z rodu Pulsatilla, 
mohou být negativně ovlivněny silným letním suchem nebo nedostatkem zimních 
mrazových období, jelikož existují určité důkazy, že pro úspěšné kvetení a vysemenění 
druhů Pulsatilla je mráz nezbytný (Wójtowicz 2004).  
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     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 

 
Vliv proměnlivosti počasí na dynamiku rostlinných společenstev v suchých travinných 
porostech studovali v České republice Dostálek a Frantík (2011). Byly nalezeny korelace 
mezi různými funkčními skupinami druhů a jednotlivými druhy a proměnlivostí počasí. 
Během devítileté studie v pěti přírodních rezervacích byly pozorovány tyto reakce vegetace 
suchých travinných porostů na povětrnostní podmínky: i) vlhčí podmínky, zejména v zimě, 
ovlivnily dominanci a druhovou bohatost víceletých travinných druhů a pokles u rostlin z 
čeledi růžovitých; ii) meziroční vyšší teploty v zimě přinesly pokles dominantního postavení 
nízkých travin a poléhavých bylin; iii) jarní sucho nepříznivě ovlivnilo celkovou hojnost, 
zejména dvouděložných druhů, a druhovou bohatost. Tyto vztahy se však mohou na 
různých místech projevovat různými způsoby a v některých případech může vegetace 
různých lokalit reagovat na povětrnostní podmínky odlišnými způsoby. 

Někteří odborníci, kteří se podílejí na přípravě tohoto akčního plánu, uvedli, že druhově 
bohaté travinné porosty jsou dobře přizpůsobeny proměnlivým povětrnostním 
podmínkám. Xerotermické druhy těží ze suchých let, zatímco mezofytické převládají ve 
vlhčích letech. 

Podle některých odborníků je stanoviště samo o sobě prakticky nezávislé na hladině 
podzemních vod a jeho druhy jsou většinou přizpůsobeny suchým až polosuchým 
podmínkám. Proto se neočekávají přímé a dobře pozorovatelné dopady. Nepřímý dopad 
(zvyšující se zranitelnost a snižující se adaptační schopnost) by neměl být opomíjen z 
důvodu možných změn v obhospodařování a potenciální nastupující role invazivních druhů 
– tyto dopady však lze analyzovat jedině v místních případových studiích. 

V některých případech mohou být možné účinky spojeny s dopadem změny klimatu na 
vodu, protože zachování charakteristické struktury rostlin a travinných porostů během 
suchého období se odvíjí od nedostatku vody. 
 
3.5.3 Závěry a doporučení 
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 Vzhledem k nedostatečným poznatkům a důkazům o dopadech změny klimatu na toto 
stanoviště se zdá vhodné podporovat studie, které by tuto mezeru ve znalostech 
zaplnily, analyzovaly zranitelnost stanovišť vůči změně klimatu a určily možná 
adaptační opatření. Tyto studie by měly také zahrnovat typické druhy bezobratlých a 
potenciálně zranitelné nebo citlivé druhy s metapopulacemi. 

 S cílem čelit možným důsledkům změny klimatu by místní genetické zdroje (semena, 
pomnožovací části) pocházející z vhodných okolních oblastí mohly být použity k posílení 
struktury, hustoty a floristického složení stávajících ploch stanovišť, nicméně skutečná 
protiváha tohoto tlaku se může uskutečnit pouze ve větším měřítku. 

 Prevence fragmentace stanovišť a zajištění konektivity zlepší adaptační schopnost 
stanovišť 6210 vůči změně klimatu. 
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4. CÍLE V OBLASTI OCHRANY A OBHOSPODAŘOVÁNÍ STANOVIŠŤ 
 
Tyto travinné porosty jsou udržovány pravidelným obhospodařováním, které je prováděno 
za pomoci extenzivní pastvy nebo sečení. K regeneraci plochy, struktury a funkcí v místech, 
kde jsou travinné porosty výrazně znehodnoceny nebo odkud zmizely, může být rovněž 
nezbytné provést opatření pro obnovu. Důležité je také sledovat dopad obhospodařování 
stanovišť.  

V zájmu dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany a řešení hlavních hrozeb pro 
stanoviště lze cíle a priority ochrany definovat na úrovni biogeografické oblasti, jako 
např. zlepšení rozlohy, struktury, funkce, potřeby obnovy. Ty je pak potřeba promítnout do 
konkrétních cílů na úrovni jednotlivých zemí. 

Cíle ochrany je rovněž nezbytné stanovit v lokalitách sítě Natura 2000, aby se 
maximalizovalo přispění lokalit k dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany tohoto 
stanoviště.  

Opatření mimo lokality sítě Natura 2000 budou rovněž potřebná k zajištění jeho 
dlouhodobé ochrany, ekologické variability a odpovídající konektivity 

 

4.1 Rámec a souvislosti 

Směrnice o stanovištích vyžaduje, aby byla stanovena a provedena ochranná opatření k 
zachování nebo obnově příznivého stavu ochrany u typů stanovišť a druhů, které jsou v 
zájmu Společenství. Podle směrnice se stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany 
považuje za „příznivý“, pokud:  

 jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou 
stabilní nebo se zvětšují a 

 specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, 
existují a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat a  

 stav jeho typických biologických druhů z hlediska ochrany je příznivý. 

Směrnice také vyžaduje zřízení sítě Natura 2000 pro zvláštní oblasti ochrany, kde budou 
stanovena a provedena nezbytná ochranná opatření pro typy stanovišť a druhy přítomné 
v těchto lokalitách, stejně jako ochranný režim, který zabrání poškozování stanovišť a 
vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena. Rovněž vyžaduje posouzení plánů nebo 
projektů, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na integritu lokalit. 

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 vyžaduje, aby do roku 2020 
členské státy obnovily alespoň 15 % poškozených ekosystémů na svém území. Cílem 
strategie je rovněž dosáhnout významného a měřitelného zlepšení stavu ochrany druhů a 
stanovišť chráněných podle obou směrnic o ochraně přírody. Strategie také věnuje zvláštní 
pozornost zajištění účinné péče o lokality sítě Natura 2000, zejména prováděním plánů 
obhospodařování lokalit a ochranných opatření, a současně se zaměřuje na integraci 
požadavků na péči o druhy a stanoviště do klíčových politik v oblasti využívání půdy a vody, 
kdykoli je to možné.  
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4.2 Celkový cíl tohoto akčního plánu 

S celkovým záměrem dosáhnout příznivého stavu z hlediska ochrany navrhuje tento plán 
stanovit obecné cíle pro ochranu a správu tohoto typu stanoviště na biogeografické úrovni, 
které by pak měly být převedeny do konkrétnějších cílů na úrovni zemí. Plán rovněž 
navrhuje určení prioritních lokalit a oblastí, což má zajistit ochranu stanovišť a přispět k 
cílům stanoveným na vyšší úrovni (např. biogeografické, vnitrostátní) jak v rámci sítě 
Natura 2000, tak mimo ni. 

 

4.3 Stanovení cílů na biogeografické úrovni a na úrovni zemí  

Na biogeografické úrovni a na úrovni zemí je nezbytné zvážit stav z hlediska ochrany u typu 
stanoviště a parametry, které tento stav definují (plocha, struktura a funkce, budoucí 
vyhlídky), a analyzovat hrozby nebo kombinaci hrozeb, které mohly způsobit současný stav 
a které určují trendy. 

Tam, kde je stav z hlediska ochrany příznivý: cíle by měly být zaměřeny na zachování 
stanoviště v příznivém stavu prostřednictvím vhodného systému obhospodařování tohoto 
stanoviště a předcházením možným hrozbám a tlakům, které by mohly ovlivnit jeho stav. 

Tam, kde je stav z hlediska ochrany nepříznivý (nedostatečný – U1 nebo špatný – U2), je 
třeba jej zlepšit. V závislosti na stavu parametrů, které jsou hodnoceny v nepříznivém 
stavu, to může vyžadovat: 

- zvětšení areálu rozšíření,  
- zvětšení plochy, 
- zlepšení struktury a funkcí, 
- zlepšení budoucích vyhlídek. 

Zvětšení areálu rozšíření a plochy by vyžadovalo obnovu stanoviště ve vhodných lokalitách 
a zároveň by bylo nutno zabránit zmenšování celkové plochy stanovišť a snižování počtu 
lokalit v zemi. V zemích by se na biogeografické úrovni měla identifikovat a vybrat vhodná 
místa pro obnovu stanoviště ve snaze zajistit dlouhodobou ochranu stanoviště a jeho 
souvisejících druhů, jeho ekologickou variabilitu a odpovídající konektivitu v celém jeho 
přirozeném areálu rozšíření. 

Zlepšení struktury a funkcí. Struktura a funkce typu stanoviště se týkají jeho druhové 
skladby a rozmanitosti, ekologických funkcí a procesů, které udržují stanoviště, jakož i 
ekologické konektivity. V oblastech, kde je stanoviště znehodnoceno, může být zapotřebí 
zlepšit strukturu a funkce. To zahrnuje obnovu a prevenci dalšího znehodnocování tím, že 
se odstraní a zmenší hlavní hrozby a tlaky, které působí na daný typ stanoviště. Zlepšení 
struktury a funkcí stanoviště musí být rovněž uskutečněno se zřetelem na rozmanitost a 
rozšíření rostlinných společenstev a druhů charakteristických pro dané stanoviště na 
vnitrostátní úrovni. 

Zlepšení budoucích vyhlídek obvykle vyžaduje řešení základních příčin hlavních hrozeb a 
tlaků působících na stanoviště, aby se mohly zlepšit trendy v různých parametrech. V tomto 
ohledu lze uvést některé příklady: snížit ukládání atmosférických živin, zabránit expanzi 
křovin a invazivních druhů, zabránit opuštění a zajistit vhodné obhospodařování oblastí, v 
nichž se stanoviště nachází, atd. 
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Obecné cíle 

Na biogeografické úrovni a úrovni zemí navrhuje plán tyto obecné cíle: 

 Pro zachování areálu a plochy a v případě potřeby obnovení a zvětšení plochy 
zachovat nebo zlepšit strukturu a funkci těchto travinných porostů (v závislosti na 
aktuálním stavu těchto parametrů) a zajistit příznivé budoucí vyhlídky v celém areálu 
rozšíření ve střednědobém horizontu. 

 Zajistit zachování ekologické rozmanitosti typu stanoviště a jeho charakteristických 
rostlinných společenstev, jakož i typických druhů bezobratlých, jako jsou opylovači, v 
celém areálu rozšíření tohoto stanoviště. To by mohlo zahrnovat stanovení konkrétních 
cílů pro každou zemi s ohledem na rozmanitost a zvláštní rysy, které mají být zachovány 
v celém regionu. 

 Zajistit ekologickou konektivitu v celém areálu stanoviště. Je důležité zajistit propojení 
mezi oblastmi, v nichž se toto stanoviště nachází, neboť hrají důležitou roli z hlediska 
kontaktu populací některých druhů, jako jsou motýli nebo jiní opylovači, s ostatními 
živočišnými a rostlinnými druhy. Pro fungování metapopulací rostlin a živočichů je 
nezbytné vytvořit odrazové můstky s cílovou vegetací, které zlepší krajinnou 
konektivitu. 

 Sdílet a harmonizovat znalosti a zkušenosti v oblasti ochrany a obhospodařování 
stanovišť mezi zeměmi ve stejné biogeografické oblasti.  

 Rozvíjet podobné přístupy v režimech podpory (např. pokud jde o druhy 
dotací/pobídek) ve všech zemích stejné biogeografické oblasti. 

 

 
4.3.1 Cíle a kvantitativní hodnoty pro účely ochrany 

V některých zemích byly stanoveny konkrétní cíle pro zlepšení stavu z hlediska ochrany, 
např. pokud jde o plochu stanovišť, která má být obnovena. V ostatních případech jsou 
stanoveny pouze obecnější cíle. Některé příklady jsou uvedeny níže. Kvantitativní hodnoty 
pro cíle ochrany by mohly být lépe stanoveny, pokud jsou známy příznivé referenční 
hodnoty pro daný typ stanoviště. 

Příklady cílů v oblasti ochrany suchých travinných porostů typu 6210 v některých 
členských státech 

- Belgie (Vlámsko): zvýšit plochu na 7,8 ha, což představuje nárůst o 875 % ve srovnání 
se stávající plochou. Jedna lokalita významná pro Společenství (SCI) se stanovištěm typu 
6210 je hodnocena jako základní lokalita. 

- Lotyšsko: zajištění krajinné konektivity a charakteristických ekologických procesů 
(rozmanitost vegetační struktury a koloběh živin). Obnova vhodných stanovišť v zájmu 
zvýšení počtu lokalit a stavu ochrany typických, vzácných a zranitelných druhů a jejich 
populací. Obnova a zachování rozmanitosti lišejníků, mechorostů, bezobratlých a 
vyšších rostlinných druhů a společenstev (Rūsiņa, 2017) 

- Lucembursko: rozšíření území stanovišť prostřednictvím rozvoje oblastí s potenciálem 
rozšíření, obnovy intenzivně využívaných oblastí stanovišť, jakož i obnovy opuštěných a 
degradovaných oblastí. Byl stanoven cíl alespoň 350 ha pro obnovu stanovišť (a obnovu 
plochy stanovišť v těžební oblasti, které nejsou do tohoto cíle zahrnuty, protože nejsou 
kvantifikovatelné) (Naumann et al. 2013). Vytvoření ekologické sítě polopřirozených 
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suchých travinných porostů a zajištění genetické výměny mezi vápnomilnými 
travinnými porosty.  

 

4.4 Stanovení cílů ochrany na úrovni lokality 

Jak už bylo dříve uvedeno, pro ochranu a zachování tohoto typu stanovišť bylo určeno 
4 437 lokalit sítě Natura 2000. Mnohé z těchto lokalit byly označeny za zvláštní oblasti 
ochrany a byly pro ně stanoveny cíle ochrany a ochranná opatření.  

V lokalitách sítě Natura 2000 je třeba stanovit cíle ochrany na úrovni lokality ve snaze 
zavést nezbytná ochranná opatření požadovaná pro typy stanovišť a druhy, které jsou 
podnětem k označení lokality19. 

Cíle ochrany na úrovni lokality by měly vymezovat podmínku, kterou má stanoviště v rámci 
příslušných lokalit splňovat, s cílem maximalizovat přínos těchto lokalit k dosažení 
příznivého stavu z hlediska ochrany na vnitrostátní, biogeografické nebo evropské úrovni. 

Stanovení cílů ochrany by vyžadovalo posouzení relativního významu každé lokality pro 
zachování tohoto typu stanoviště a skutečného potenciálu každé lokality pro dané 
stanoviště, což vyžaduje zkoumání těchto aspektů: 

- význam každé lokality pro dosažení cílů na biogeografické a celostátní úrovni, 
- aktuální podmínky stanoviště v každé lokalitě a potenciál pro jeho zotavení nebo 

obnovu, 
- historické obhospodařování, které stanoviště udržovalo, nebo změny a faktory, 

které mohly vést k znehodnocení stanoviště, a možné dlouhodobé dopady. 

Po dokončení této analýzy by mohl být proveden přezkum cílů ochrany, které již byly 
stanoveny pro lokality sítě Natura 2000, v nichž se stanoviště nachází, za účelem případné 
úpravy nebo zlepšení jejich definice. Kromě toho by měly být formulovány odpovídající cíle 
u lokalit, pro něž cíle ochrany nebyly dosud stanoveny, a to s ohledem na jejich relativní 
význam, podmínky a potenciál pro daný typ stanoviště. 
 
Při definování cílů ochrany lokality je třeba vzít v úvahu také následující aspekty:  

- ekologické požadavky stanoviště v každé konkrétní lokalitě, 
- hrozby a tlaky, které působí v dané lokalitě a které mohou mít vliv na stanoviště, 
- podmínky v okolních oblastech, které mohou ovlivnit stav stanoviště v dané 

lokalitě. 
 
Níže je uveden příklad poměrně podrobných cílů ochrany, které byly stanoveny pro tento 
typ stanoviště v konkrétní zvláštní oblasti ochrany (SAC) v Irsku (tabulka 7). 

 
  

                                                 
19 Oznámení Komise týkající se stanovení cílů ochrany pro lokality sítě Natura 2000 (2012), které je k 
dispozici na 
adresehttps://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/com
mission_note2_CS.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_CS.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_CS.pdf
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Tabulka 7: Cíle ochrany stanovené pro stanoviště (6210) ve zvláštní oblasti ochrany (SAC) 
v Irsku 
 
Cíle ochrany pro: SAC Clara Bog [000572]  

6210 Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na vápenitých 
podložích (Festuco-Brometalia) (* důležitá stanoviště vstavačovitých) 

Pro obnovu příznivého stavu ochrany u facií polopřirozených suchých travinných porostů a 
křovin na vápenitých podložích (Festuco-Brometalia) v SAC Clara Bog, jenž je definován tímto 
přehledem atributů a cílů:  

Atribut Měřítko Cíl Poznámka 
Plocha stanoviště  Hektary  Plocha stabilní nebo se 

zvětšuje, podléhá 
přirozeným procesům  

Typ stanoviště Facie polopřirozených travinných 
porostů a křovin na vápenitých podložích 
(Festuco-Brometalia) se často vyskytuje v úzkém 
spojení se stanovišti jiných travinných porostů. 
Dwyer et al. určili dvě malé oblasti (s celkovou 
plochou 1,36 ha) tohoto stanoviště uvedeného v 
příloze I (2007). Mimoto se v SAC mohou 
nacházet další oblasti.  

Rozšíření 

stanoviště  

Výskyt  Neklesá, podléhá 
přirozeným procesům. 
Viz mapa 3 se známým 
rozšířením.  

Stanoviště bylo zmapováno ve dvou lokalitách 
jako malá místa na eskeru (ledovcovém valu) 
severně od Clara Bog. Mimoto se v SAC mohou 
nacházet další oblasti.  

Vegetační složení: 

typické druhy  

Počet 
v reprezentativním 
vzorku monitorovacích 
míst  

Přítomno nejméně sedm 
pozitivních indikačních 
druhů, včetně dvou „velmi 
kvalitních“ druhů  

Seznam pozitivních indikačních druhů, včetně 
velmi kvalitních druhů, zjištěných v Průzkumu 
irských polopřirozených trávníků (O'Neill et al., 
2013). Tento dokument obsahuje další 
podrobnosti.  

Vegetační složení: 

negativní 

indikační druhy  

Podíl 
v reprezentativním 
vzorku monitorovacích 
míst  

Pokryvnost negativních 
indikačních druhů max. 
20 %, s individuální 
pokryvností jednotlivých 
druhů max. 10 %  

Seznam negativních indikačních druhů zjištěných 
O'Neillem et al. (2013)  

Vegetační složení: 

nepůvodní druhy  

Podíl 
v reprezentativním 
vzorku monitorovacích 
míst  

Pokryvnost nepůvodních 
druhů max. 1 %  

Atribut a cíl podle O'Neilla et al. (2013)  

Vegetační složení: 
dřeviny a 
kapradiny  

Podíl 
v reprezentativním 
vzorku monitorovacích 
míst  

Pokryvnost dřevin 
(s výjimkou některých 
ohrožených druhů) a 
kapradin (Pteridium 
aquilinum) max. 5 %  

Dřeviny s možnou pokryvností přes 5 % jsou 
jalovec obecný (Juniperus communis), a růže 
bedrníkolistá (Rosa spinosissima). Atribut a cíl 
podle O'Neilla et al. (2013). Dwyer et al. (2007) 
na tomto místě zaznamenávají zarůstání keři a 
kapradinami (Pteridium aquilinum). 

Vegetační 
struktura: poměr 
širokolistých bylin 
k travinám  

Podíl 
v reprezentativním 
vzorku monitorovacích 
míst  

Složka širokolistých bylin 
ve vegetaci zaujímá 40 až 
90 %  

Atribut a cíl podle O'Neilla et al. (2013)  

Vegetační 
struktura: výška 
trávníku  

Podíl 
v reprezentativním 
vzorku monitorovacích 
míst  

Nejméně 30 % porostu má 
výšku 5 až 40 cm  

Atribut a cíl podle O'Neilla et al. (2013)  

Vegetační 
struktura: opad  

Podíl 
v reprezentativním 
vzorku monitorovacích 
míst  

Pokryvnost opadu max. 25 
%  

Atribut a cíl podle O'Neilla et al. (2013)  

Fyzikální 
struktura: holá 
půda  

Podíl 
v reprezentativním 
vzorku monitorovacích 
míst  

Max. 10 % holé půdy  Atribut a cíl podle O'Neilla et al. (2013)  

Fyzikální 
struktura: 
narušení  

Metry čtvereční  

 

Oblast jeví známky 
značného spásání či jiného 
narušení na méně než 
20 m2  

Atribut a cíl podle O'Neilla a kol. (2013)  
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Dále může být v závislosti na pokrytí tohoto stanoviště sítí Natura 2000 nezbytné přijmout 
opatření mimo chráněné oblasti, aby byla zajištěna dlouhodobá ochrana stanoviště, jeho 
ekologická variabilita a odpovídající konektivita v celém jeho přirozeném areálu, jakož i 
ochrana druhů přidružených k tomuto stanovišti.  

Tabulka 4 na stranách 33–34 uvádí podíl plochy tohoto typu stanoviště v síti Natura 2000 
podle země a biogeografické oblasti (na základě informací ze souboru údajů podle článku 
17). Na vnitrostátní a biogeografické úrovni by měla být provedena podrobnější analýza, 
na jejímž základě by byly určeny nejvhodnější oblasti pro zlepšení stavu z hlediska ochrany 
nebo pro obnovu stanoviště.  
 

4.5 Stanovení cílů a přístupů k obhospodařování v konkrétní oblasti 
 
V závislosti na stavu travinného porostu může být potřebné provést jeho údržbu, obnovu 
nebo opětovné vytvoření (viz definice níže). 
 
Graf 16: Přístupy k obhospodařování polopřirozených travinných porostů (Rusina (ed.) 2017). 
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Vegetační struktura se 

odchyluje od typické, a 

nezbytné ekologické procesy 

jsou narušeny nebo 

pozměněny; zarůstání 

křovinami; nevhodné 

obhospodařování (mulčování, 

nadměrná pastva, hnojení, 

rozorání, osev); odvodnění 

(drenáž nebo strouhy) 

 

 

O
BN

O
V

A
 

  

Obnova environmentálních podmínek 

charakteristických pro polopřirozený travinný 

porost (zavlažení nebo odvodnění, snížení 

úrodnosti, redukce živin, zahájení vhodného 

obhospodařování)  

Obnova vegetační struktury a druhového složení 

charakteristických pro polopřirozený travinný 

porost (odstraňování stromů a keřů, dodatečný 

výsev semen planě rostoucích druhů, opatření 

zaměřená na usnadnění šíření druhů, kontrola 

expanzivních druhů) 

     

NEJEDNÁ SE o polopřirozený 

travinný porost 

Intenzivně obdělávaná 

zemědělská půda (orná půda, 

hnojené louky) 

Les: dlouhodobě 

obhospodařovaný les nebo 

sad  

Jiný pozemek: vysušená 

mokřina, lom, bývalé 

staveniště, rekultivovaná 

skládka, atd. 

 

V
YT

V
O

ŘE
N

Í 

 
Vytvoření environmentálních podmínek 

charakteristických pro polopřirozený travinný 

porost (vytvoření vhodných vlhkostních podmínek, 

úprava úrodnosti půdy)  

Vytvoření vegetační struktury a druhového složení 

charakteristických pro polopřirozený travinný 

porost (výsev osevních směsí cílových druhů, 

výsadba, zahájení vhodného obhospodařování) 
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Údržba polopřirozených travinných porostů zahrnuje ochranu a zachování druhové 
skladby a struktury, které jsou charakteristické pro polopřirozené travinné porosty, a 
ekologických podmínek a postupů nezbytných pro jejich zachování v příznivém stavu. 
Obvykle vyžaduje provádění opakujících se opatření (pastva, sečení atd.), a to často na 
každoroční bázi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat také péči, kterou vyžadují typická 
společenstva bezobratlých. Existuje rostoucí počet příkladů, kdy obhospodařované lokality 
se suchými travinnými porosty fungují velmi dobře z hlediska typických rostlinných druhů 
a vegetace, ale pokud jde o typické druhy bezobratlých, jako např. motýlů, jsou tato místa 
prakticky prázdná. Ukazuje se, že úbytek hmyzu na stanovištích uvedených v příloze I, se 
výrazně objevuje v přísně chráněných územích přinejmenším v několika oblastech 
Německa (Hallmann et al. 2017), ale i v jiných zemích, jako například v Nizozemsku 
(Hallmann et al. 2018), a existuje podezření, že se jedná o celoevropský, ne-li celosvětový 
problém. Mezi důležité faktory, které jsou zřejmě i hlavními důvody, patří používání 
pesticidů, včetně potahování semen, monotónní a na velkých plochách současně 
probíhající obhospodařování, jako např. posečení celého stanoviště, které je v lokalitě 
provedeno v rámci jednoho nebo dvou dnů, a fragmentace. Proto také faunistické složky 
vyžadují účinnou péči. 

Obnova zahrnuje zlepšení stavu travinných porostů, pokud jsou stále přítomny některé 
vlastnosti nebo procesy tohoto typu travinných porostů. Například obnova travinných 
porostů porostlých křovinami, kde jsou stále přítomny ekologické podmínky a procesy, 
které udržují stanoviště (např. složení půdy a chemické vlastnosti).  Ekologická obnova 
obvykle zahrnuje jednorázová opatření, jako ořezávání stromů a keřů nebo obrušování 
kořenů. K tomu se může řadit také intenzivnější pastva a sečení prováděné po určitou 
dobu, než se opětovné zarůstání keři dostane pod kontrolu a může se přistoupit k 
extenzivnější a pravidelné udržovací pastvě nebo sečení (Rusina, 2017). 

Opětovné vytvoření polopřirozených travinných porostů zahrnuje vytvoření 
environmentálních podmínek nezbytných pro stanoviště a zavedení druhů 
charakteristických pro stanoviště v místě, kde stanoviště zmizelo. Opětovné vytvoření 
stanovišť může mít větší smysl v zemích, kde je stávající plocha stanoviště menší než území, 
které může zajistit příznivý stav z hlediska ochrany pro jeho druhy a společenstva, a kde se 
tato stávající plocha zmenšuje v důsledku opuštění, intenzifikace nebo jiných příčin, které 
vedly k vymizení stanoviště. Opětovné vytvoření může alespoň částečně kompenzovat 
důsledky ničení stanovišť a zmenšení jejich plochy.  

Hlavní zásadou je, že je vždy lepší chránit a udržovat přírodní ekosystémy tím, že se pokud 
možno odstraní nepříznivé účinky a rozsáhlé tlaky, neboť obnova znehodnocených 
ekosystémů s sebou vždy nese riziko selhání a vysoké náklady. Mnohé přírodní hodnoty 
mohou být nenávratně poškozeny a zdroje a investice potřebné k obnově přírodních 
ekosystémů dalece přesahují zdroje potřebné k jejich zachování. S rostoucím stupněm 
degradace se tyto náklady ještě zvyšují. Proto je vždy prioritou řádná ochrana a udržování 
přírodních ekosystémů, zatímco obnova nebo obhospodařování se mají používat pouze 
jako nástroj k zotavení již degradovaných ekosystémů. Ve fragmentované krajině, kde je 
rekolonizace pro některé druhy těžší nebo dokonce nemožná, zůstávají opětovně 
vytvořená stanoviště často druhově chudší, a to i dlouhodobě. 



 

62 

Obecně lze obnovení dřívější „ideální“ situace (co se týče plochy stanovišť, druhového 
složení a funkčních procesů) provést pouze tehdy, pokud v oblasti a jejím okolí neexistují 
žádné nevratné nebo výrazně degradované podmínky, které by znemožnily obnovu 
stanoviště a jeho nezbytných procesů (Rusina, 2017 nebo Priede and Rūsiņa, 2017). Někdy 
je možné pouze zlepšení stavu.  

Ekologická obnova nebo vytvoření stanoviště s polopřirozeným travinným porostem je 
časově náročný proces. Rychlých výsledků (např. během 2 let) lze při obnově dosáhnout 
pouze tehdy, je-li většina charakteristických druhů stále přítomna a probíhají-li všechny 
požadované ekologické procesy. Ve většině případů však proces obnovy trvá nejméně 5–
10 let (Rusina, 2017) a úplnější obnova populací bezobratlých druhů si vyžádá několik 
desetiletí.  

Po dosažení očekávaných výsledků u obnovovacích činností je nezbytné provádět údržbová 
opatření k zachování dobrého stavu travinného porostu. Kromě toho nejsou často opatření 
pro obnovu a údržbu striktně oddělena, nýbrž mohou probíhat současně. 
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5. OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ A OBNOVU 
 

Udržování tohoto stanoviště v dobrém stavu závisí na extenzivní pastvě nebo sečení, a 
to v závislosti na místních podmínkách a historických postupech obhospodařování. 
Nezbytná může být též regulace křovin a invazivních druhů. 

V závislosti na cílech ochrany lokalit může být nutné přizpůsobit péči potřebám 
konkrétních druhů.  

 

5.1 Klíčové postupy péče pro udržení stanoviště v dobrém stavu 

Tento typ stanoviště obecně nepředstavuje vrcholové společenstvo a téměř v celém svém 
areálu rozšíření je závislý na extenzivních postupech obhospodařování. Klíčové biotické 
faktory pro jeho zachování jsou úzce spojeny s možností omezit sekundární sukcesi. Toho 
je obvykle dosaženo pastvou volně žijících býložravců a zejména domácích hospodářských 
zvířat (ovcí, koz, skotu, koní, oslů). Vhodným nástrojem pro ochranu mezofilního aspektu 
stanoviště (tj. prostředí s mírným přísunem vlhkosti) může být sečení. 

To, zda je pastva nebo sečení nejvhodnějším způsobem pravidelné péče o vysoce kvalitní 
vápnomilné travinné porosty, může záviset na podmínkách a historickém 
obhospodařování jednotlivých oblastí a na podtypu stanoviště, které se v nich nachází. 
Ačkoli většina studií doporučuje pastvu jako nejvhodnější způsob péče o vápnomilné 
travinné porosty, Fischer a Wipf (2002) zjistili, že vápnomilné travinné porosty v horní 
subalpinské oblasti, které byly tradičně sečeny, prospívaly spíše při sečení než při pastvě. 
V druhové skladbě sečených a spásaných travinných porostů existují rozdíly, které 
odpovídají různým vegetačním jednotkám a podtypům. Pro zachování plné biodiverzity 
stanoviště 6210 může být zapotřebí regionálně přizpůsobené kombinace obou způsobů 
obhospodařování. 

Historie a povaha společenstev jsou velmi důležitými proměnnými při definování vhodných 
režimů obhospodařování (Grime et al. 2000, Britton et al. 2001). V experimentu, který se 
zabýval účinky několika režimů péče (pastva, sečení a neintervence) na biologickou 
rozmanitost nizozemských vápnomilných travinných porostů, bylo pastvou dosaženo 
nejvyšší úrovně biologické rozmanitosti, kdežto neintervence přinesla nejnižší úroveň 
(During & Willems 1984). Mimoto se ukázalo, že oproti sečení je pastva účinnější v boji 
proti dopadům zvýšeného obsahu dusíku v půdě (Butaye et al. 2005).  

V místech, kde se sečení doposud neprovádělo, je třeba vyhodnotit pravděpodobné účinky 
na zachování společenstva travinného porostu, jež vyvolá změna od pastvy k sečení. To 
může být zvláště kritické pro bezobratlé. Přítomné bezobratlé druhy budou ve skutečnosti 
ty, jejichž životní cykly odpovídají stávajícímu zavedenému režimu obhospodařování. 
Podobně by přechod z tradičního režimu sečení k pastvě pravděpodobně vedl ke změnám 
druhového složení rostlin (Rodwell 1992). Raně kvetoucí druhy, které pro zachování 
populací závisejí na produkci osiva, mohou být touto změnou redukovány nebo 
odstraněny. V zájmu splnění cílů v oblasti ochrany přírody by v případě pochybností měl 
být přijat přístup předběžné opatrnosti, který zabrání změnám v zavedené péči (Crofts & 
Jefferson 1999).  
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Prioritní stanoviště s druhy vstavačovitých (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Pastva  

Suché vápnomilné travinné porosty jsou často systémy s nízkou produktivitou, které 
vynášejí malá množství stravitelného rostlinstva, a tak jsou obvykle udržovány pastvou 
spíše než sečením. Pastva hraje klíčovou roli při zachování druhové bohatosti, neboť 
omezuje schopnost konkurenčních druhů dosáhnout dominance. Je to také 
upřednostňovaná volba při péči o bezobratlé. S výjimkou velmi vysoké hustoty osazení 
zvířat odebírá pastva rostlinný materiál pozvolněji než sečení. To může pohyblivějším 
bezobratlým poskytnout šanci k přesunu na jiná místa v travinném porostu (Crofts & 
Jefferson 1999).  

Dlouhodobé dopady různých pastevních režimů však nejsou dobře známy, zejména pokud 
jde o společenstva bezobratlých. Studie o dopadu pastýřských činností na vápnomilné 
travinné porosty v Bourgogne ukazují, že i přes zvýšení floristické rozmanitosti mohou být 
důsledky pro bezobratlé pozitivní i negativní, v závislosti na pastevních postupech (Croquet 
& Agou 2006). Nespásané oblasti jsou také důležité coby útočiště nebo přezimovací 
stanoviště mikrofauny (Pearson et al. 2006).  

Pastva má ještě další výhody. Mírné pošlapání může být prospěšné: působením kopyt 
těžkých zvířat, jako je skot, se rozpadá vrstva opadu a udupává se a drtí hrubá vegetace. 
Zvířecí kopyta za sebou navíc zanechávají určité množství holé půdy. To je důležité pro 
životní cyklus mnoha bezobratlých a také pro typy rostlin, které pro vyklíčení a usazení 
vyžadují holou zem (Calaciura & Spinelli, 2008). 

Pastevní režim 

Biologické rysy travinného porostu jsou hluboce ovlivněny a v mnoha případech zásadně 
vymezeny pastevním režimem, který se na něm používá. Typ využívaných zvířat, hustota 



 

65 

osazení a načasování pastvy – to vše jsou důležité faktory, které je třeba zvážit (pozn.: typ 
zvířete zahrnuje druh, plemeno, věk, pohlaví a zkušenosti).  

Možnosti zavedení vhodného pastevního režimu pro ochranu jsou založeny na několika 
různých parametrech:  

– typ hospodářských zvířat (skot, ovce, poníci atd.) a míra osazení, 
– období pastvy (sezóna spásání) a trvání pastvy,  
– systém pastvy (sled a vzor pastevních událostí), 
– umístění do ohrad, obvykle mimo stanoviště, pokud vůbec.  

Způsob, jakým tyto parametry vzájemně reagují, aby ovlivnily travinné porosty, je často 
komplikovaný, což ztěžuje přesné předpovědi výsledků. To však také znamená, že 
žádoucího výsledku lze často dosáhnout pomocí různorodých režimů.  

Zvířata pro spásání 

V Evropě jsou pro údržbu travinných porostů spásáním využívány různé druhy zvířat, mimo 
jiné skot, ovce, kozy, osli a koně. Při nízkém osazení produkují tyto chovné druhy travinné 
porosty s nepravidelnou strukturou a smíšeným charakterem.  Rozložení a škála vegetační 
mozaiky se může lišit v závislosti na volbě hospodářského zvířectva: různá zvířata mohou 
vytvářet různé druhy mikrostanovišť (Crofts & Jefferson 1999).  

Způsob, jakým se takto nízká hustota osazení poměřuje, má velký vliv na účinnost. Sehnané 
stádo, které se nepřetržitě pohybuje, má vysokou místní hustotu osazení, ale v širokém 
měřítku může mít hustotu nízkou. Nízká celková hustota osazení na oploceném pozemku 
vede k velmi selektivní pastvě a může vyústit ve zcela jiný konečný výsledek, protože zvířata 
nejsou nijak nucena spásat méně žádoucí složky. Vhodnější jsou pastevní systémy, které 
jsou schopny z těchto systémů odebírat živiny. 

Všechna zvířata se pasou selektivně. Upřednostňované prvky vegetace se konzumují jako 
první, zatímco méně žádoucí rostliny přijdou na řadu až nakonec, případně nejsou spásány 
vůbec. Výběr některých druhů rostlin na úkor jiných či jejich odmítnutí pasoucími se zvířaty 
může hrát klíčovou roli v zachování druhové bohatosti a vymezení struktury a floristického 
složení travinného porostu. 
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Pastva ovcí (C. Olmeda) 

Skot se od ovcí značně liší tím, že raději pojídá delší trávu a neumí se pást tak selektivně. 
Hovězí dobytek obtáčí vegetaci jazykem a odtrhává rostliny tak, že za sebou zanechává trsy 
nespasené vegetace a nakrátko spasené plochy, zatímco ovce jsou vybíravější jedlíci než 
skot, požírají horní část rostliny a pohybují se při tom po celém travinném porostu, čímž 
vytvářejí homogennější strukturu vegetace (McDonald 2007). Skot rostliny vytahuje, 
zanechává otevřená místa a zároveň vytváří strukturální různorodost z hlediska výšky 
vegetace. Tyto „otevřené“ struktury podporují celou řadu druhů rostlin, které se obnovují 
množením semeny, jako je například Primula veris. Ovce jsou „travní sekačky“, podporují 
odnožování travin a uzavírání vegetace, pomáhají rozvoji oddenkových druhů. Tyto dva 
mechanismy působí protichůdnými směry a ve výsledku mají vliv na vegetaci (tudíž 
podporují i společenstva bezobratlých). 

Kozy se mohou buď pást, nebo okusovat keře. Koně jsou schopni spásat rostliny mnohem 
blíže k zemi, než jak je tomu v případě skotu a ovcí, a vzhledem k rozdílnému trávicímu 
ústrojí se potřebují pást mnohem delší dobu (Rook et al. 2004). Osli, podobně jako poníci, 
spásají selektivně. Králíci nebudou spásat vysoké travinné porosty, jsou vysoce selektivními 
pojídači a při středních hustotách produkují nerovnoměrnou mozaiku malých ploch 
okousaných do různé výšky. Důležitá je také velikost těla: menší zvířata si vybírají kvalitnější 
potravu, protože potřebují více energie v poměru ke své velikosti (Rook et al. 2004).  

Při vyšším zatížení pastvy však mají druhy hospodářských zvířat jen velmi malý pozitivní 
efekt; poškození v podobě celkového snížení bohatosti rostlinných druhů bylo zjištěno na 
místech silně spásaných jak koňmi, tak dobytkem (Crofts & Jefferson 1999).  

Účinky pošlapání se také liší podle druhů. Fyzický tlak, který na travinné porosty vyvíjejí 
ovce, se odhaduje na 0,8 až 0,95 kg/cm² a u skotu na 1,2 až 1,6 kg/cm² (Spedding, 1971).  

Přednostně by se měly zachovávat druhy hospodářských zvířat, které se v dané oblasti 
tradičně využívají, přičemž změny v tomto ohledu mohou vést k negativním dopadům. 
Mnoho charakteristických rostlinných druhů, které se přizpůsobily pastvě konkrétního 
zvířete, jsou po změně typu zvířete náchylné k vymizení, protože se stávají zranitelnými 
vůči jinému způsobu pastvy (Pearson et al. 2006). Druh hospodářských zvířat, která lze 
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nejlépe využít, rovněž určují podmínky, které panují v různých zeměpisných oblastech. 
Například velmi suché pastviny v jižní Evropě jsou obecně vhodnější pro ovce než pro 
pastvu skotu, protože ovce mohou lépe odolávat extrémním podmínkám.  

Nicméně smíšená pastva může být někdy prospěšná, neboť může vytvářet různé struktury 
travinných porostů v závislosti na preferencích pastvy u jednotlivých zvířat; je 
nepravděpodobné, že by se potravní preference u různých druhů pasoucích se zvířat 
shodovaly. Režim může vyžadovat, aby spásání probíhalo odděleně: například ke spásání 
vysokých pozdních travinných porostů může být nejprve využit hovězí dobytek, po němž 
následují ovce nebo poníci, jakmile se výška porostu sníží na úroveň, se kterou se tato 
ostatní zvířata účinněji vypořádají. Různé zdroje pastvy je třeba identifikovat a posuzovat 
odděleně, aby byly provedeny pouze nejvhodnější úpravy (Crofts & Jefferson 1999).  

Na trávnících, které byly po určitou dobu ponechány ladem, lze k odstranění zákrsků a 
křovin, které zde začaly růst, využít kozy. Zavedení pastvy formou kozího výběhu může být 
účinnou metodou pro obnovu suchých travinných porostů, které jsou zarostlé křovinami. 
Dokázala to studie, která po sedm let zkoumala dopad kozí pastvy ve výběhu s relativně 
vysokým pastevním zatížením (0,6 až 0,8 DJ/ha za rok) na strukturu stanoviště a druhovou 
bohatost v šesti zarostlých lokalitách se suchými travinnými porosty v údolí dolního toku 
řeky Sály ve středním Německu. Snížení zarůstání a zvýšení počtu cílových druhů souvisí se 
zlepšeným stavem ochrany těchto vysoce hodnotných typů stanovišť se suchými 
travinnými porosty (Elias et al. 2018). 
 

 
Pastva koz ve zvláštní oblasti ochrany Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 

 
Pastevní zatížení. Hustota osazení hospodářských zvířat 

Pastevní zatížení je mírou množství vegetace, kterou by určitý počet pasoucích se zvířat 
daného druhu a velikosti měl získat z plochy pastviny během doby, kdy ji tato zvířata 
spásají. Pokud by se připustilo, aby zatíženost pastvy přesáhla únosnou kapacitu 
travinného porostu, mělo by to obyčejně za následek poškození ekologického a 
produktivního charakteru travinného porostu, což odpovídá koncepci nadměrné pastvy. 
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Počet pasoucích se zvířat a doba jejich setrvání na místě jsou tím, co určuje výsledek 
pastevního režimu. 

Pastevní zatížení se považuje za optimální, pokud podporuje a udržuje vegetační mozaiku 
– zanechává nerovnoměrnou výšku porostu a produkuje pole s chomáči travin. To je možné 
pouze v případě, že pasoucí se zvířata mohou trávník spásat selektivně. Příležitost k 
selektivní konzumaci rostlin poskytuje jedině extenzivní pastva. Naopak intenzivní pastva 
vytváří jednotnou výšku trávníku, čímž pro různé druhy rostlin a zvířat zbývá méně 
možností k přežití. 

Pro vyhodnocení zatížení hospodářskými zvířaty je užitečné provést průzkum vegetace 
pastvin. Podstatou udržovací pastvy je zajistit, aby byla každoroční produkce odstraněna 
před začátkem další vegetační sezóny. Roční výnos rostlinné biomasy stanoví horní mez 
pro pastevní zatížení, které může daný trávník unést. Cíle ochrany zpravidla vyžadují 
úroveň osazení, která je nižší než únosná kapacita travinného porostu. To umožňuje, aby 
značná část roční produkce trávníku nebyla hospodářskými zvířaty zkonzumována a mohla 
tak vstoupit do dalších potravních řetězců (např. bezobratlých býložravců nebo 
společenstev rozkladačů), nebo aby se zvýšila strukturovaná rozmanitost stanoviště. To by 
vyžadovalo snížení úrovně osazení hluboko pod teoretickou únosnost trávníku, aby bylo 
jisté, že během vegetačního období zbyde dostatek nespasené vegetace pro splnění cílů 
ochrany (Crofts & Jefferson 1999).  

V praxi však v mnoha případech není možné definovat optimální stadium sukcese, a tudíž 
ani hustotu osazení zvířat. V malých jednotkách stanovišť může být zvlášť obtížné 
dosáhnout rovnováhy v intenzitě pastvy, která zabraňuje invazi křovin a zároveň předejde 
nadměrnému spásání. Není jisté, zda je toto obhospodařování samo sobě dostatečné k 
tomu, aby se zabránilo dalšímu zarůstání.  
 
Načasování a trvání pastvy  

Načasování pastvy je důležité. Jarní pastva má nejpřímější dopad na růst rostlin, neboť 
právě v tomto období je produkce listů největší. Intenzita pastvy na jaře by neměla být 
příliš vysoká, aby umožnila růst rostlin a kvetení. V opačném případě to může mít škodlivý 
vliv na složení rostlinných společenstev. Podzimní pastva může také snížit množství výživy, 
kterou jsou rostliny schopny uložit přes zimu, což snižuje jejich vitalitu v následující sezóně.  

Pokud jde o trvání pastvy, předpokládá se, že existuje nepřímá úměra mezi množstvím 
populací a dobou trvání pastvy. V situacích, kdy existují problémové druhy plevele, mohou 
být vhodná krátká období intenzivní pastvy. Dopad krátkodobých intervalů intenzivní 
pastvy na travinné porosty obecně však bude pravděpodobně katastrofální pro některé 
druhy bezobratlých, které jsou po celou dobu svého životního cyklu závislé na kontinuitě 
struktury travinných porostů. Nejméně škodlivý bude tento účinek v zimě, kdy je většina 
nadzemního hmyzu ve stavu vegetativního klidu. Stejného ročního pastevního zatížení lze 
dosáhnout i při použití nižší míry osazení, ovšem to jen tehdy, je-li udržována po delší dobu; 
tím se docílí požadované struktury travinného porostu a zároveň se poskytne více času 
bezobratlým pro jejich redistribuci (Crofts & Jefferson 1999).  
 
Pastevní systém 

Pastevní systém je rutinní, organizovaná posloupnost pro pohyb pasoucích se 
hospodářských zvířat po ploše pastviny. V zásadě lze rozličné pastevní systémy zúžit do 
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dvou základních strategií: kontinuální a rotační pastvy, jež lze také kombinovat (Calaciura 
and Spinelli, 2008). 

Kontinuální systém spočívá v tom, že se ponechá určitý počet zvířat v terénu po delší 
období, někdy i po celý rok.  Při nízké míře osazení může tento způsob umožnit, aby se 
nespasené části travinného porostu vyvíjely fonologicky, čímž vznikají ekologičtější 
útočiště, jež mohou využívat živočišné druhy (květiny, semena, rostoucí a opadaný 
odumřelý materiál) (Crofts & Jefferson 1999). Při udržení nízké míry osazení budou invazní 
druhy rostlin pod kontrolou a zároveň se zachovají bezobratlí živočichové, kteří jsou závislí 
na travinách (RSPB 2004). Hustotu osazení lze upravit podle potřeby, obvykle se snižuje s 
postupem sezóny a s ústupem produktivity travinného porostu. Tam, kde pastva nebo 
pošlapání ohrožuje zvláště cenné druhy rostlin, by nejspíš bylo potřeba vytvořit zvláštní 
oblasti, kde by tyto druhy byly chráněny před pastevním zatížením (Colas & Hébert 2000). 
Vstavačovité obvykle nesnášejí pošlapání. Je-li nově narostlá listová růžice poškozena, již 
se nikdy neobnoví. V systémech pastvy s velmi nízkou hustotou osazení zvířaty mohou 
některé druhy vstavačovitých i tak přežít a vybudovat značné populace. Časné sečení je pro 
ně také nevhodné, protože tyto druhy kvetou v červnu a červenci (Rusina, 2017). 
Samozřejmě je také možné zlepšit složení a kvalitu travinných porostů pomocí ohrazených 
ploch a podpořit tak obnovu vzácných a ohrožených rostlin, které jsou pro toto stanoviště 
charakteristické.  

Při rotační pastvě je pastevní plocha rozdělena na jednotlivé části (pole, výběhy nebo pásy) 
nebo je houf či stádo pod aktivním dohledem pastevce a hospodářská zvířata se v 
příslušných intervalech přesunují na čerstvé části pastviny. Zvířata se v pravidelných a 
častých intervalech stěhují do nových oblastí, přičemž se ve strukturovaném sledu 
pohybují postupně kolem celé pastviny. Na výchozí místo se vracejí pást ve chvíli, kdy 
travinný porost opět nabyl svou produkční kapacitu, ale ještě nezačal kvést (Brockman 
1988).  

Rotační pastvu lze využít k dosažení cílů v oblasti ochranné péče, zejména pokud jsou 
vyžadovány krátké travinné porosty pro zachování specializovanějších společenstev, které 
na nich závisejí, a pokud je plocha travinných porostů rozptýlena na vícero samostatných 
místech. Tento přístup často funguje nejlépe na místech, která vyžadují zimní pastvu, 
protože cílem je jednoduše to, aby zvířata spásala co nejvíce z porostu z předchozích 
ročních období. Jakmile k tomu dojde, je travinný porost připraven na produkci v nové 
sezóně (Crofts & Jefferson 1999).  

Pro zajištění zvířat a pro vytvoření několika zón, v nichž se bude pastva rotačně provádět, 
je vhodné vybudovat oplocení.  
 
Transhumance a transterminance. Dlouhé a středně dlouhé sezónní přesuny 
hospodářských zvířat (přičemž pojem „transhumance“ označuje přesuny na vzdálenost 
větší než 100 km a „transterminance“ přesuny na kratší vzdálenosti) jsou klíčovou praxí pro 
zachování těchto travinných porostů, zejména při používání tradičních dobytčích stezek 
(tratturi v Itálii, draillies v jižní Francii nebo vías pecuarias ve Španělsku) a zachování 
souvisejících tradičních ekologických znalostí (Otero-Rozas et al. 2013). Transhumance a 
transterminance napomáhají šíření semen, obzvláště na dlouhé vzdálenosti (Manzano and 
Malo, 2006). Toto šíření a související genetická výměna jsou zásadní pro přípravu 
travinných porostů na změnu klimatu. V některých programech EZFRV existují zvláštní 
opatření pro zachování těchto tradičních postupů a souvisejících stanovišť. 
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5.1.2 Sečení 

Sečení je vhodné uplatňovat v místech, kde se používá tradiční způsob obhospodařování 
travinných porostů, nebo coby alternativu v případech, kdy je spásání, jakkoli je jinak 
upřednostňováno, neproveditelné. Podobně jako pastva, tak i pravidelné sečení brání 
dominanci robustních konkurenčních travin a bylin i usazení křovin a stromů a dokud je 
provozováno, udržuje společenstva travinných porostů. Sečení však nevytváří stejnou 
mozaiku podmínek pro stanoviště, jako je tomu u spásání, a to zejména v případech, kdy 
je uplatňován homogenní způsob sečení (Crofts & Jefferson 1999).  

Pastva s nízkou intenzitou se často považuje za dobrý postup obhospodařování (a dokonce 
lepší než sečení), protože podle předpokladů vytváří prostřednictvím různých způsobů 
spásání, pošlapání a defekace hospodářskými zvířaty heterogenitu malého rozsahu, která 
oproti homogennímu způsobu sečení umožňuje koexistenci většího počtu druhů. Naproti 
tomu Turtureanu et al. (2014) zjistili, že bohatost rostlinných druhů je mnohem vyšší na 
spásaných než sečených trávnících (+25,8 druhů = 51 % na 10 m2), na nichž jinak panují 
podobné podmínky, a tento rozdíl se projevoval v celé územní škále (od 1 cm2 až po 100 
m2) (podle práce Dengler et al. 2014). Odběr vzorků se vztahoval na různé režimy 
obhospodařování a různé vegetační typy fytosociologické třídy Festuco-Brometea v 
Transylvánské vysočině v Rumunsku. 

Metody obhospodařování sečením/kosením se rozlišují podle: načasování, frekvence, 
rozložení a způsobu. 
 
Načasování seče 

Péče o louky v rámci ochrany přírody zahrnuje obvykle jednu pozdní seč. Termíny sečí se 
značně liší v závislosti na lokalitě a povaze zájmu na zachování volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin (Crofts & Jefferson 1999).  

Pozdní seč může být prospěšná pro ochranu živočišných druhů, jako jsou zejména ptáci a 
hmyz, kteří pro svou potravu a útočiště potřebují vysoce strukturovanou vegetaci, a 
zároveň tato seč umožňuje pozdně kvetoucím rostlinám se vysemenit. Kromě toho je 
občasnou pozdní senoseč (koncem srpna nebo v září, např. jednou za pět let) vhodné 
provádět v lokalitách, které jsou domovem pro pozdně kvetoucí druhy (Crofts & Jefferson 
1999). 

Časné sečení je užitečné na místech, kde roste bujná vegetace, která by se jinak začala 
rozkládat, a dále pro zpomalení šíření nepůvodních druhů. Je však známo, že trvale 
prováděná časná senoseč snižuje na loukách druhovou bohatost (Smith 1994). Seč by se 
neměla provádět dříve, než se vylíhnou ptáčata nebo než se vysemení populace 
„žádoucích“ charakteristických rostlinných druhů, jejichž regenerace je závislá na produkci 
osiva.  

Četnost seče 

Travinné porosty svazu Mesobromion se kvůli jejich nízké produktivitě sečou obvykle 
jednou ročně, někdy dokonce jednou za dva roky (Pearson et al. 2006), i když vlhkomilnější 
a produktivnější travinné porosty snesou dvojí seč (Rodwell et al. 2007). V místech, kde již 
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nelze provozovat dřívější obhospodařování pastvou, může být pro jeho stimulaci nutné 
provést více než jednu seč za rok.  

Obecně by se však, pokud možno, mělo sečení provádět jednou, nanejvýš dvakrát za rok, 
protože častější sečení omezuje možnosti rozvoje mnoha živočišných a rostlinných druhů 
(Essl 2005).  

Rozložení seče 

Doporučuje se nesekat celou plochu travinného porostu naráz, nýbrž rozvrhnout tuto 
činnost do delšího časového úseku, aby se zabránilo poškození mikrofauny. Plazi, hmyz a 
pavouci se pohybují buď velmi pomalu, nebo vůbec, a proto je důležité ponechat nesečené 
oblasti, kam se mohou uchýlit. Rozložené termíny sečení také prodlužují fázi, kdy lze 
opylovat rostliny a kdy je dostupný nektar a pyl. Z tohoto důvodu je rozumné vyloučit ze 
seče malý podíl (cca 5–10 %) z celkové plochy a posekat ji následující léto. To by mělo být 
prováděno každý rok (vždy s jinou částí povrchu) rotačním způsobem, a ke každému 
jednotlivému místu, jež nemá být posečeno, by se mělo vracet každých 4–6 let (Pearson et 
al. 2006). Kromě toho okrajová společenstva a ekotony jsou extrémně bohaté na druhy a 
potřebné pro mnoho bezobratlých, například k přezimování, nebo k využití zdrojů na 
podzim a v zimě. Proto by tyto citlivé oblasti neměly být sečeny každoročně a nikdy by se 
v témže roce neměla posekat celá okrajová zóna. Stejně tak by se tyto ekotony neměly 
přeměnit na zemědělské (často zpevněné) cesty a stát se tak bariérami pro druhy (např. 
silnice na okraji lesa). 

Metody sečení 

Podle možností by se měla dávat přednost lištovým sekačkám. Rotační sekačky usmrcují 
množství živočichů, kteří před nimi nemají kam uniknout. Použití rotačních sekaček je 
nezbytné kombinovat se změnou obvyklé výšky sečení (8–10 cm), a pokud se má 
živočichům usnadnit únik z louky, je potřeba se přeorientovat na sečení směrem od středu 
plochy k jejím okrajům (Pearson et al. 2006). 

Sečení na příliš nízkou výšku by mělo být vyloučeno, neboť může způsobit rozsáhlé 
„vyholování“, které vede ke vzniku obnažených míst v travinném porostu. Ta představují 
příznivé oblasti pro invazi nežádoucích druhů. Naopak určité narušení v malém měřítku 
může být nezbytné pro klíčení semen a zároveň může být prospěšné pro bezobratlé 
živočichy. Doporučujeme vyvarovat se používání žacích strojů určených pro sklizeň pícnin, 
které mají výrazné negativní dopady na faunu (minimálně 30–60% úmrtnost včel). 
Posečená hmota by se měla zpravidla odstraňovat, aby se předešlo obohacení travinného 
porostu živinami. 

 

5.1.3 Péče o volně žijící a planě rostoucí druhy 

Je důležité mít na paměti, že tradiční obhospodařování v určité lokalitě bude utvářet 
spektrum taxonů, které se tam nacházejí, a tento systém, pokud je znám, by měl být 
zachován. Režimu pastvy nebo sečení, který se v dané oblasti tradičně používá, se 
přizpůsobila bohatá paleta druhů. Mnohé z těchto druhů využívají také meze a oblasti 
přechodu mezi jedním a druhým typem vegetace, a požadavky na péči o ně mohou být 
různé. 
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Přizpůsobení péče potřebám určitého konkrétního druhu nelze vždy doporučit, protože to 
může mít dopady na jiné zájmové prvky. Obecně lze zřejmě doporučit takové přístupy 
k péči, které mohou vyhovovat různým skupinám druhů, jež se v dané lokalitě vyskytují. 

Při určování priorit ochrany travinných porostů z hlediska ochrany druhů by měla být 
věnována pozornost výskytu druhů, které jsou v místním nebo vnitrostátním měřítku 
vzácné. 
 
Bezobratlí – struktura stanoviště a požadavky na péči 

Podle typu travinných porostů a složení rostlinných druhů se může v suchých travinných 
porostech vyskytovat jedinečný soubor druhů bezobratlých (hmyzu, pavouků, plžů). Tyto 
travinné porosty jsou důležitým zdrojem nektaru a pylu pro mnohé druhy hmyzu. Během 
období květu lze pozorovat vysokou rozmanitost motýlů a jiného květomilného hmyzu – 
Coleoptera (brouci), Hymenoptera (divoké včely, vosy atd.) a Diptera 
(např. pestřenkovité). Může se zde vyskytovat také mnoho druhů sarančat a kobylek 
(Orthoptera). Tito příslušníci rodu Orthoptera potřebují nízký nebo otevřený porost, aby 
mohli skákat, a také kvůli svým teplotním požadavkům. Toto zcela závisí na druhu a také 
na životní fázi, např. u Decticus verucivorus (kobylka hnědá). 

Toto přírodní stanoviště má také bohatou půdní faunu – malé členovce, hlístice, larvy 
hmyzu, žížaly. Spásané travinné porosty se mohou vyznačovat rozmanitými saprofágními 
(živící se tlející organickou hmotou) druhy bezobratlých (hmyz, roztoči, hlístice), které jsou 
závislé na zvířecích výkalech. Oblasti pošlapané hospodářskými zvířaty a volné písčité 
plochy jsou důležité pro hmyz na suchých pastvinách. 

Místní populace bezobratlých si vyvinuly strategie přizpůsobené tradičním postupům 
obhospodařování. Pokud v daném místě existuje dlouhá historie pastvy nebo sečení se 
známým systémem obhospodařování, mělo by se v daném systému pokračovat, aby se 
zajistilo, že přizpůsobené životní strategie bezobratlých bude možné zachovat. Různé 
úrovně pastvy vytvářejí různé typy trávníků, od velmi nízké trávy po vysokou trávu 
s křovinami. Pro druhy důležité z hlediska ochrany jsou cenné všechny typy trávníků, a 
některé důležité druhy ve skutečnosti vyžadují více než jeden typ v jedné lokalitě nebo 
dokonce podrobnou mozaiku mikrostanovišť (Alexander 2003),  

Velmi nízké trávníky bývají příznivé pro druhy otevřené krajiny včetně dravých druhů a 
druhů pojídajících listy a – tam, kde je nízký trávník udržován velkými býložravci – fauny 
v trusu (Alexander 2003). Oblasti holé půdy pošlapané hospodářskými zvířaty a otevřené 
písčité plochy jsou důležité pro hmyz na suchých pastvinách, zejména pro včely a vosy. 

Nadměrná a špatně načasovaná pastva by však mohla vést k narušení půdy, které snižuje 
rozmanitost epigeických brouků (žijících na půdním povrchu) a suchozemských hlemýžďů 
(Rusina (ed.) 2017). Nadměrná pastva může vést k úplné degradaci bezobratlé fauny. 

Vyšší květinové trávníky udržované periodickým spásáním, po němž následuje uvolnění 
tlaku způsobeného pastvou, bývají prospěšné pro okusovače rostlin, kteří jsou vázáni na 
květy, plody a pupeny (Alexander 2003). Hustší a hrubší travinné porosty s menším 
množstvím květin, ale s hojnou vrstvou opadu jsou prospěšné pro druhy rozkladačů a 
poskytují rovněž úkryt pro nocování a přezimování (Alexander 2003). Oblasti s trsovitým 
porostem jsou důležitými strukturálními složkami travinných porostů pro pavouky. 
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Mnohé druhy hmyzu vyžadují spíše mozaiku prvků než jeden jediný prvek, a lokalita často 
musí být v členité krajině s dalšími prvky dostupnými ve snadné doletové vzdálenosti 
(Alexander 2003, Ssymank 1991 o pestřenkách). Mnohé druhy závisí na výskytu stromů a 
keřů, křovin a lesů uvnitř stanoviště nebo v jeho těsné blízkosti.  

Motýli se obvykle vyskytují v síti místních populací s určitou výměnou dospělců mezi nimi, 
takže vzniká metapopulace. Cílem péče by mělo být tuto populační síť v krajině zachovat a 
smířit se s tím, že ne každá lokalita může být vhodná v každé době (ačkoli některá klíčová 
místa vhodná budou) (van Swaay et al. 2012). Populace motýlů mohou být těžce 
poškozeny, nebo po intenzivním a jednotvárném obhospodařování mohou dokonce 
vyhynout (van Swaay et al. 2012; Westrich 2018).  

Včely závislé na jednom nebo několika málo druzích květin mohou být silně postiženy 
odstraněním takových zdrojů pastvou nebo sečením v době největšího květu, takže 
rozumným přístupem je opět střídavé obhospodařování. Je-li celá lokalita spasena nebo 
posečena během několika dnů či týdnů, v rozsáhlé míře to snižuje její stav z hlediska 
ochrany u hmyzu navštěvujícího květiny. 

Změny zatížení pastvou v čase i geograficky mají velmi odlišný účinek než používání vždy 
stejného postupu. Takové změny umožňují, aby se populace bezobratlých vyrovnaly 
s lokalizovaným odstraněním zdrojů, které by jinak mělo pro roční životní cyklus fatální 
důsledky.  

U bezobratlých je důležité, aby rozsah střídání nebo změny obhospodařování nebyl větší 
než cca 100 m, což odpovídá maximálnímu doletu většiny menších samotářských včel při 
hledání potravy (Zurbuchen et al. 2010a, b). 

 

Hmyz nemá dlouhá stadia klidu, a proto potřebuje mezigenerační kontinuitu stanoviště (na 
rozdíl od rostlin, kde může semenná banka zůstat životaschopná po mnoho let). Pro 
bezobratlé je proto důležitá kontinuita obhospodařování. Dopad střídání po dobu delší než 
jeden rok však prospívá populacím bezobratlých, neboť druhy, které přezimují v semenech, 
nejsou odstraněny každoročním sečením, a zároveň je prospěšný pro včely, které jsou 
vázány na květiny, jež kvetou po rané senoseči. 
 
Doporučení pro obhospodařování přírodních stanovišť pro bezobratlé (van Swaay et al. 
2012, Alexander 2003): 

 Vytvářet oblasti s holou půdou a otevřenými písčitými plochami na jižních svazích 
s pasoucími se zvířaty a periodickými zásahy (sekání křovin).  

 Zachovávat keře kvetoucí na jaře, jako např. Prunus spinosa (trnka obecná), a plochy 
s rostlinami kvetoucími v pozdním létě (hvězdnicovité, bobovité, zvonkovité atd.). 

 Zachovávat mozaiku stanovišť pomocí rotační pastvy nebo periodické pastvy, po nichž 
následují období s malou pastvou nebo bez pastvy, aby se udržely plochy s vysokou 
trávou a keři.   

 Obnovovat vhodné plochy stanoviště, aby vznikly koridory a odrazové můstky 
spojující hlavní populace mobilních bezobratlých s metapopulacemi. 

 Pokud se přírodní stanoviště seče, měla by data sekání být v každé lokalitě sítě Natura 
2000 co možná nejvíc měněna tak, aby se ne všechny plochy sekaly v krátkém 
časovém úseku. Ideálně by se měla provádět mozaika sečení v malém rozsahu 
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napodobující tradiční obhospodařování z doby před mechanizací. Zvláštní pozornost 
je třeba věnovat mezím a ekotonům, které by nikdy neměly být zcela posekány. 

 

Obhospodařování suchých travinných porostů na vápencích pro divoké včely  

 Samotářské včely vyžadují kombinaci jejich specializovaných potravních rostlin a 
jejich hnízdiště v těsné blízkosti. Například Andrena fulvago (pískorypka 
jestřábníková) vyžaduje pozdně kvetoucí žluté květiny z čeledi hvězdnicovitých 
(Asteraceae) a řídce porostlou půdu, v níž si může hloubit svá hnízda. 

 Čmeláci vyžadují prostředí, které poskytuje dlouhé období kvetoucích zdrojů (různé 
druhy upřednostňují různé druhy květin); hnízdiště (buď na zemi v opadu, nebo, 
častěji, stará podzemní hnízda malých savců), areály pro páření a areály pro 
přezimování (obvykle podzemní). 

 Tam, kde se používá sečení, je běžnou praxí odstranit posečený materiál. Existuje 
však malá skupina včel, které hnízdí ve starých ulitách hlemýžďů, např. Osmia bicolor 
(zednice dvoubarvá) a Osmia aurulenta (zednice zlatavá). Tyto ulity mohou být 
odstraněny při vyhrabávání, čímž se fakticky odstraní jedna z dílčích složek stanoviště 
nezbytná pro úspěšné dokončení vývoje. Na to neexistuje snadná odpověď, 
rozumným přístupem často je nějaká forma střídavého obhospodařování. 

 Úsilí by se mělo zaměřit na zvýšení velmi malé strukturální různorodosti, např. otevřít 
plochy půdy, které vyhovují divokým včelám (Murray et al. 2012). 
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Obhospodařování suchých travinných porostů na vápencích pro motýly uvedené ve 
směrnici o ochraně přírodních stanovišť 

 Maculinea arion (modrásek černoskvrnný) vyžaduje nakrátko spasený porost 
vhodný pro mateřídoušky (Thymus sp.) a Origanum vulgare (dobromysl obecnou) a 
mravence (Myrmica spp., zejména M. sabuleti). Ideální výška porostu je v různých 
částech jeho areálu rozšíření různá, typicky nižší než 2–3 cm v severní části areálu, 
zatímco v jižních oblastech může být >20 cm (Evropská komise 2009). 
Nejvýznamnějším faktorem pro úspěšnou reprodukci je to, aby se rostliny, na něž 
jsou kladena vajíčka, nacházely blízko mravenčích hostitelů larev (Casacci et al. 
2011). To také pomáhá jiným druhům žijícím jako larvy v mraveništích s podobnou 
biologií, jako je např. rod Microdon ze skupiny rodů pestřenek. 

 Colias myrmidone (žluťásek barvoměnný) vyžaduje plochy s potravní rostlinou pro 
larvy Chamaecytisus ratisbonensis (čilimník řezenský) na teplých suchých travinných 
porostech v pestré stanovištní mozaice s některými okraji lesa a otevřenými lesními 
systémy. Travinné porosty musí být spásány extenzivně a nerovnoměrně, aby byly 
ponechány ostrůvky křovin a hrubé trávy, kde mohou housenky přezimovat ve 
vrstvě opadu (van Swaay et al. 2012). Nadměrná pastva ovcí je škodlivá, protože 
spásají úrodně výhonky potravní rostliny, a rovněž tak vypalování. 

 Parnassius apollo (jasoň červenooký) vyžaduje výskyt hostitelských rostlin druhu 
Sedum (rozchodníky) ve skalnatých místech s mělkou půdou, jako jsou skalní 
výběžky, suché kamenné zdi nebo kamenné terasy (Gimenez Dixon, 1996). 
Potřebuje extenzivní pastvu hospodářských zvířat nebo sečení, které ponechá 
hojnost nektarových rostlin, jako jsou bodláky, bez použití pesticidů a bez 
odstranění kvetoucího plevele (van Swaay et al. 2012).  

 

Pokud je nezbytná obnova travinných porostů a je třeba opětovně zavést vhodný režim 
obhospodařování, bylo by obecně možné podmínky pro bezobratlé zlepšit podporou 
travinného porostu bohatého na květenu pro obecné druhy navštěvující květiny i pro 
specializované okusovače květin.  
 
Ptáci 

Složení ptačích druhů závisí na několika faktorech. Ptáky nejvíce ovlivňuje režim vlhkosti, 
terén, výška a struktura travinných porostů v době péče o mláďata a výskyt různých 
krajinných prvků. Tyto parametry jsou obvykle určovány tím, zda je travinný porost sečen 
nebo spásán. V období péče o mláďata některé druhy tráví veškerý čas na travinných 
porostech – sháněním potravy a hnízděním, zatímco jiné druhy je využívají pouze 
k vyhledávání potravy a mláďata krmí v jiných blízkých stanovištích. Během tranzitní 
migrace (na jaře a na podzim) může být důležitý také počet ptačích druhů v travinných 
porostech v závislosti na zeměpisné poloze (Rusina (ed.) 2017). 

Po pastvě zůstává nízká vegetace, což ptákům na pastvinách zajišťuje snazší přístup k půdě 
a poskytuje různorodou výšku vegetace mozaikového typu, která může vytvořit vhodné 
podmínky pro některé ptáky hnízdící na zemi. Na druhé straně může pastva vytvářet riziko 
pošlapání hnízda (Pavel 2004).  
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Pochopit, jak obhospodařování travinných porostů, např. načasování sečení, ovlivňuje 
ptáky, je velmi důležité, protože to může ovlivnit počet druhů, které se mohou živit a 
rozmnožovat na pastvinách. Rané sečení může ovlivnit úspěch rozmnožování ptáků 
hnízdících na zemi tím, že zničí hnízda ještě před vylíhnutím mláďat. Odklad senoseče 
zvyšuje hojnost semen a bezobratlých jako kořisti pro ptáky; zvyšování výšky a hustoty 
trávníku však může zhoršit přístup k potravě a omezit atraktivitu travinných porostů jako 
zdroje potravy. Je-li pravděpodobný výskyt hnízdících ptáků, je moudré provést na jaře 
průzkum a zjistit, o které ptáky se jedná a kde se vyskytují. Při sečení louky je pak možné 
se místům hnízdění vyhnout a sečení oblastí s hnízdy ponechat na později, až mláďata 
z hnízd vyletí.  

Ochrana rozmanitosti ptačích druhů dále vyžaduje ponechat v některých oblastech keře a 
stromy, což je třeba posoudit při plánování odstranění křovin a stromů. To také podpoří 
strukturální rozmanitost travinného porostu a vytvoří ekologické niky pro druhy ptáků žijící 
na travinných porostech, které potřebují otevřenou krajinu. 
 
Savci 

Jarní růst vegetace poskytuje příležitosti pro malé savce, avšak tyto příležitosti jsou 
krátkodobé, protože následné sečení a pastva činí dané přírodní stanoviště z větší části 
nevhodným. Jakékoli kapsy s trsovitými travinnými porosty a vyššími bylinami, které jsou 
obhospodařovány s použitím delších cyklů střídání v rámci stanovištní mozaiky, však 
mohou být prospěšné malým savcům, jako je myška drobná (Micromys minutus) 

 

5.1.4 Řešení střetu zájmů 

Při plánování ochrany a obhospodařování polopřirozených stanovišť s travinnými porosty 
mohou vzniknout konfliktní situace, pokud se zde vyskytují druhy, které vyžadují různé 
environmentální podmínky, a proto mohou na obhospodařování reagovat různě. Prioritní 
druhy stanoví v těchto případech cíle ochrany dané lokality. Buď je vybrána hlavní hodnota 
travinných porostů a té se přizpůsobí přístup k obhospodařování (v takových případech 
mohou utrpět jiné přírodní hodnoty a s postupem času se snižovat), nebo je zvolen 
kompromis, který zachová všechny cílové druhy, i když se každý z nich bude vyskytovat 
v menším počtu nebo poměru.  

Například hmyz potřebuje otevřené oblasti střídající se s oblastmi křovin v měřítku 
čtverečního metru, zatímco ptáci nebo savci potřebují rozsáhlejší oblasti v měřítku hektaru 
(Croquet a Agou 2006). Žádoucí struktura trávníku nebo mozaika struktur pro konkrétní 
lokalitu s travinnými porosty bude záviset na konkrétních cílech v oblasti ochrany přírody.  

Pozdní sečení může snížit ničení hnízd a ptáčat určitého ptačího druhu, ale může také snížit 
počet a rozmanitost rostlinných druhů, protože způsobuje akumulaci živin v půdě a vede 
k nadměrnému růstu určitých druhů trav, který potlačuje rozmanitost jiných rostlinných 
druhů. Kompromisem by v tomto případě bylo rané sečení s použitím metod sečení 
příznivých vůči ptákům (zařízení na plašení zvířat, směr sečení), nebo sečení pouze části 
plochy. Rozmanitost rostlinných druhů bude zachována na úkor mírného snížení 
úspěšnosti reprodukce určitých druhů ptáků v konkrétním travinném porostu, jelikož by 
některá hnízda přesto mohla být poškozena. Celkově však bude zachována druhová 
rozmanitost rostlin i populace cílových ptačích druhů. 
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Ve všech případech by měla být posouzena priorita ochrany a podmínky travinného 
porostu, aniž by docházelo k pokusům o přeměnu travinného porostu na systém, který 
vzhledem k místním environmentálním podmínkám nebude udržitelný. Při posuzování 
priority ochrany by mělo být zváženo potenciální ohrožení druhů v širším kontextu a 
nejvyšší priorita by měla být přidělena druhům, jejichž populace je ohrožena 
v celosvětovém měřítku (podle kritérií Mezinárodního svazu ochrany přírody – IUCN), a 
poté druhům a přírodním stanovištím ohroženým na úrovni EU nebo na regionální úrovni 
(přílohy směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, červené 
seznamy EU a národní červené seznamy ohrožených druhů). Nakonec by měla být 
vyhodnocena celostátní a místní úroveň ohrožení. Je-li hlavní hodnotou travinného 
porostu určitý druh, a nikoli přírodní stanoviště jako celek, pak by měl být vybrán takový 
způsob obhospodařování, který zajistí přežití daného druhu. Je třeba si uvědomit, že různé 
chráněné druhy mají různé požadavky.  

Možná řešení by měla být zvažována v kontextu cílů ochrany dané lokality. Některá řešení 
mohou být navzájem v rozporu, takže přijaté opatření bude určeno převažujícími cíli. 

Níže jsou uvedeny některé příklady opatření, která jsou považována za vhodná pro 
zachování tohoto typu stanovišť v různých zemích. 
 

Řízení údržby přírodních stanovišť 6210 v některých zemích EU 
 

V Německu lze rozlišit dva hlavní podtypy stanovišť 6210 v závislosti na historickém využívání a 
obhospodařování půdy, s nímž jsou spojeny: tradičně extenzivně sečená stanoviště typu 6210 a 
extenzivně spásaná stanoviště tohoto typu. Obě skupiny mají různé typy vegetace a 
charakteristické druhy a jejich vlastní regionální variace. V případě podtypu vytvářeného sečením 
je typickým ochranným opatřením sečení jednou do roka nebo v některých variantách pouze 
jednou za dva až tři roky. Datum sečení závisí na druhovém složení, např. různé druhy 
vstavačovitých, a většinou se provádí uprostřed léta, v období od poloviny května do poloviny 
srpna. V zájmu zachování a zlepšení strukturální rozmanitosti by se sečení mělo provádět po 
částech, v různou dobu (Ackermann et al. 2016). Například v průběhu projektu LIFE „Trockenrasen 
Saar“ byla jedna třetina každé lokality sečena každý rok, vždy spolu s odstraněním posečené 
vegetace (aby se zabránilo obohacení dusíku v půdě). V případě podtypu vytvářeného pastvou je 
vhodná extenzivní pastva ovcí (případně společně s kozami, aby se omezil růst keřů), nebo 
intenzivní smíšená pastva velkých býložravců20. Ve většině areálů je nutné periodické částečné 
odstraňování keřů. Ekotony k lesům, křovinám atd. s okrajovou vegetací jsou velmi důležité pro 
zachování vysokého podílu charakteristických druhů bezobratlých živočichů, které tyto ekotony 
potřebují během svého životního cyklu, a mají zásadní význam pro zachování funkcí, jako jsou 
opylovací služby. 

V Irsku je hlavním ochranným opatřením extenzivní pastva s periodickým odstraňováním křovin 
v oblastech, kde se stále nachází stanoviště 6210. Program sledování travinných porostů (Martin 
et al. 2018) zaznamenal tato opatření, která měla kladné dopady na lokality typu 6210/*6210 
zařazené do vzorku: neintenzivní pastva skotu, další neintenzivní pastva ovcí, koní a smíšená 
pastva, pastva jiných než domácích zvířat, jako jsou zajíci, králíci a jeleni, odstraňování křovin. 
Mobilní stáda ovcí, často označovaná jako „létající stáda“, představují způsob, jak obnovit pastvu 

                                                 

20 V Německu byly zveřejněny pokyny týkající se extenzivního spásání přírodních stanovišť uvedených 
v příloze I, včetně všech aspektů intenzity a technik pastvy, chovu hospodářských zvířat a mnoha příkladů 
osvědčených postupů uplatněných při projektech (Bunzel-Drüke et al. 2015). 
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ve vzdálených lokalitách po krátká období každého roku. Létající stáda jsou upřednostňována před 
mobilními stády skotu, protože na pohyb skotu je uvaleno více omezení, aby se zabránilo šíření 
chorob zvířat (Martin et al. 2018). Při posuzování „preferencí“ je však třeba vzít v úvahu také různé 
výsledky pastvy při různých vlastnostech stáda. V lokalitách, kde neexistují ochranné ohradníky 
nebo živé ploty, může být zapotřebí prozkoumat možnost použití virtuálního oplocení. V jiných 
lokalitách může být pro obnovu klíčové různé načasování pastvy; například jarní pastva může 
umožnit kontrolu bujně rostoucích travin, které v dalším průběhu roku nejsou chutné.  

V Itálii se navrhuje vypracovávat a uplatňovat plány pastvy za účelem zachování nebo 
opětovného zavádění tradičních extenzivních způsobů obhospodařování založených na 
pastevectví a použití domácích zvířat (ovcí, koz, krav, koní, oslů) a tam, kde je to možné (pouze 
v případě středně vlhkých travinných porostů), na pravidelném sečení. Tyto plány by měly 
zahrnovat specifikace druhu a počtu zvířat, vyhrazených ploch, doby pobytu hospodářských zvířat 
a jejich pohybu, počtu napajedel atd. Vypracování plánů pastvy by mělo probíhat pod vědeckým 
dohledem, jenž bude posuzovat typ rostlinných společenstev tvořících přírodní stanoviště a 
zohledňovat ekologické podmínky včetně nadmořské výšky, půdy, expozice, svahu, klimatu 
(mikroklima, topoklima a makroklima), biogeografického rámce a přirozeného potenciálu 
vegetace.  Navrhuje se také sběr místní zárodečné plazmy z typických/dominantních/vzácných 
druhů stanovišť 6210 v každém homogenním typu území a její zachování ve vyhrazených 
strukturách (bankách zárodečné plazmy) pro budoucí zásahy za účelem posílení nebo obnovy 
stanovišť. 

V Polsku je extenzivní pastva považována za typické a standardní ochranné opatření pro tento typ 
stanovišť. Podle polských zkušeností by intenzita neměla být vyšší než 0,5 krávy nebo 4,5 ovce nebo 
3,1 kozy na hektar. Důležité jsou také druhy pasených zvířat. Doporučuje se pokud možno obnovit 
historické obhospodařování, některé druhy zvířat mohou být použity pro konkrétní místní situace: 
koně proti třtině křovištní (Calamagrostis epigeios), kozy proti šíření keřů/křovin. Sečení je užitečné 
jen za konkrétních okolností. V některých situacích může dokonce způsobit negativní změny, 
například rozšíření lučních trav a snížení termofilních druhů. Obecně řečeno, nemělo by se používat 
jako „náhrada za pastvu“, ale může být použito pro některé specifické podtypy travinných porostů 
spolu s pastvou (viz Barańska et al. 2014). Vypalování lze považovat za kontroverzní ochranný 
nástroj, ale za určitých okolností může být užitečné. V některých případech je nezákonné jarní 
vypalování travinných porostů zemědělci obvyklým jevem a zdá se, že je to místní faktor 
zachovávající travinné porosty v krajině. V jiných situacích existují důkazy, že vypalování může 
podporovat negativní změny, jako je šíření třtiny křovištní (Calamagrostis epigeios). Jsou nutné 
další studie a experimenty.  

V Rumunsku je pro zachování přírodního stanoviště nezbytné zejména zajistit vhodnou intenzitu 
pastvy, sečení nebo kombinace obojího. Zohledňují se konkrétní cíle pro danou lokalitu a místní či 
regionální tradice, postupy a techniky využívání půdy a chovu hospodářských zvířat. K financování 
obhospodařování travinných porostů lze použít režimy podpory zemědělských podniků včetně 
agroenvironmentálních opatření. 

Ve Španělsku je nejdůležitějším ochranným opatřením zachovat extenzivní chov zemědělských 
zvířat. Stáda ovcí a koz se početně snížila mnohem více než stáda skotu. To jsou vhodné druhy 
pro zachování stanoviště EU 6210 pomocí pastvy. Zajímavým druhem hospodářských zvířat 
z hlediska ochrany stanovišť EU typu 6210 jsou také koňovití, ale jejich počet ve Španělsku je 
v současné době velmi nízký, protože také poptávka po koňském mase je velmi nízká. 

Ve Skotsku (Spojené království) je tento typ stanoviště zvláště závislý na úrovni pastvy, která je 
dostatečně vysoká pro zachování různé výšky trávníků, včetně oblastí s nízkým trávníkem, ve 
kterých mohou přežívat menší a méně vitální druhy, ale dostatečně nízká, aby umožňovala 
kvetení a nevedla k erozi půdy. Na velké části vrchoviny pokračující poměrně vysoká míra pastvy 
ovcí a jelenů spolu s atraktivitou stanoviště pro pasoucí se stáda znamená, že rozsah tohoto prvku 
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se podle všeho výrazně nesníží, ačkoli nadměrné spásání může mát také negativní dopady. 
Místně jsou hlášeny některé škody způsobené pošlapáním lidmi při rekreaci. Existují mechanismy 
pro řešení tlaků spojených se zemědělskými nebo sportovními činnostmi (spásání a pošlapávání) 
(SNH 2013). Tyto mechanismy do značné míry závisí na přijetí agroenvironmentálních režimů ze 
strany správců pozemků nebo na procesu „Spolupráce“, v němž se vládní agentury spolu se 
správci pozemků zapojují do hledání řešení nevhodných dopadů využívání býložravců. Druhá 
jmenovaná možnost může přerůst v právní postupy. Ochranná opatření jsou prováděna 
prostřednictvím označení (SAC – zvláštní oblasti ochrany, SSSI – lokality zvláštního vědeckého 
zájmu), právních postupů (oddíl 7 zákona o jelenech), agroenvironmentálních režimů (SRDP – 
plán rozvoje skotského venkova) a dohod o obhospodařování (SNH – Skotské národní dědictví). 
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5.2 Obnova travinných porostů 

Plánování obnovy travinných porostů by mělo začít stanovením jasného cíle, tj. určením, 
jak by měl obnovený travinný porost vypadat. Jaké budou environmentální podmínky, jaké 
ekologické procesy budou probíhat, jakou vegetaci a které druhy je možné obnovit. Cíle se 
mohou lišit podle možností obnovy. V závislosti na stupni znehodnocení trvá obnova 
travinných porostů nejméně 5–10 let (Rusina 2017). Kvalitní obnova a vysoká rozmanitost 
druhů včetně bezobratlých obvykle vyžaduje mnohem delší časové úseky (viz 
např. červený seznam biotopů v Německu, Finck et al. 2017). 

Při plánování obnovy travinných porostů v určité lokalitě by se měly vždy posoudit 
environmentální podmínky (klima, půda, geologické a hydrologické podmínky, 
fragmentace krajiny a její dopad na populace druhů), hospodářské (finanční omezení) a 
sociální podmínky (názory veřejnosti, často také poskytovatelů financí). Opatření budou 
úspěšnější, je-li v rámci plánování provedeno posouzení rizik.  

Sečení a pastva za účelem obnovy jsou intenzivnější než při běžném sečení a pastvě. Je to 
nejjednodušší, ale časově nejnáročnější metoda, pokud je použita jako jediné opatření pro 
obnovu nebo vytvoření polopřirozeného travinného porostu. Při použití této metody je 
umožněn přirozený vývoj vegetace z množiny místních druhů (Rusina 2017). 

Samotné sečení za účelem obnovy lze použít pouze na místech, která byla opuštěna 
poměrně nedávno a kde sečení nepřekážejí ani keře a stromy, ani trsy trávy. Četnost sečení 
a intenzita pastvy při obnově nebo vytváření travinného porostu se musí přizpůsobit 
podmínkám lokality. Příliš úrodné lokality a lokality s dominujícími expanzivními druhy se 
musí sekat nejméně dvakrát za sezónu nebo intenzivně spásat. V některých případech se 
vyžaduje mírně nadměrná pastva. Sečení a pastva za účelem obnovy může selhat 
v lokalitách, které byly intenzivně hnojeny. Je-li půda příliš úrodná, mohou se vyvinout 
nežádoucí ruderální společenstva rostlin nebo společenstva rostlin náročná na dusík 
s vysokou trávou (Rusina 2017).  

Nejúčinnější metodou obnovy přírodních stanovišť v některých zemích je zimní pastva bez 
doplňkové výživy zvířat. K dosažení výsledků v žádoucím časovém rámci může být 
nezbytná úprava režimu pastvy. Oblasti, které jsou spásány zvířaty jen zčásti, by mohly 
vyžadovat dodatečné sečení (Rusina 2017). 
 

Zkušenosti s obnovou přírodních stanovišť typu 6210 v některých zemích EU 
 

V Belgii se od roku 2000 provádějí důležité činnosti obnovy, zejména v lokalitách sítě Natura 
2000, s finanční podporou z programu LIFE. Obnovovací práce zahrnovaly vysekávání keřů a 
stromů, odstraňování pařezů a dřevního odpadu a provádění vhodného obhospodařování 
pastvou nebo sečením. Protože většina travinných porostů byla po dlouhou dobu (někdy i déle 
než 100 let) opuštěná a zalesněná, je třeba dorůstající stromy a keře pravidelně vysekávat, což 
je časově náročné a nákladné. Rekonstituce bylinného pokryvu závisí na výskytu typických 
druhů v těsné blízkosti a/nebo jejich přežití v zalesněných travinných porostech nebo v půdní 
semenné bance. Pokud typické druhy zmizely, může být nezbytné jejich opětovné zavedení 
pomocí sena nebo semen. Vzhledem k místním vlastnostem zbylých travinných porostů byla 
použita pastva ovcí, podle možností spojená s pastvou koz. Ve fázi regenerace a obnovy se 
používá rotační krátkodobá pastva s vysokou hustotou stáda. V důsledku vymizení 
profesionálních pastevců se zvířata pasou na pozemcích s trvalým nebo polostálým 
(elektrickým) oplocením. Roční období a doba trvání pastvy závisí na místních charakteristikách 



 

81 

(produktivita vrstvy) a druzích, které mají být chráněny. Na obhospodařování je místním 
chovatelům poskytováno financování v rámci agroenvironmentálních opatření.  

V Litvě mezi hlavní nástroje pro obnovu patří: odstranění dřevinné vegetace, zastavení šíření 
místní expanzivní flóry, např. třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Jako podpůrné nástroje 
se používají extenzivní pastva a sečení. 

V Lucembursku určuje národní akční plán v oblasti přírodních stanovišť tato opatření 
(Naumann et al. 2013): Obnova všech opuštěných a vyčištěných areálů prostřednictvím 
odstranění keřů a opětovného zavedení pastvy (cíl: cca 50 hektarů travinných porostů na 
vápencích a komplex travinných porostů o rozloze 50 hektarů v těžební oblasti). Pravidelná 
kontrola (každých 3–5 let) s cílem předcházet zarůstání křovinami, s pravidelným výsekem 
nebo pastvou. Vytváření nových areálů travinných porostů na vápencích pomocí přenosu 
zeleného sena na vhodné holé půdy a rozšíření stávajících polí na sousední plochy pomocí 
manuálního přenosu osiva (cíl: cca 20 hektarů). Ochrana vysoce ohrožených charakteristických 
rostlinných druhů prostřednictvím jejich kultivace ex situ a opětovného zavádění s cílem posílit 
stávající místa výskytu a znovu je zavést do nově vytvořených a poškozených oblastí. Opatření 
za účelem obnovení genetické výměny mezi existujícími oblastmi přírodních stanovišť 
(ekologická síť). 

V Polsku se projekt LIFE – „XericGrasslandsPL – Ochrana a obnova xerotermických travinných 
porostů v Polsku – teorie a praxe“ (LIFE08 NAT/PL/000513, leden 2010 – prosinec 2013) 
zaměřil na cca 225 hektarů mozaik xerotermických travinných porostů v osmi lokalitách sítě 
Natura 2000 v severozápadním a jihovýchodním Polsku. Tento projekt zahájil proces 
regenerace na 20,2 hektaru stanoviště s travinnými porosty typu 6210: odstranění keřových 
nebo stromových houštin, odstranění cizích invazivních druhů bylin (včetně Heracleum 
sosnowskyi) (bolševníku Sosnowského) a opětovné zavedení pastvy (Baranska et al. 2014). 
V degradovaných oblastech byly obnoveny xerotermické rostlinné porosty prostřednictvím 
odstranění nejvyšší vrstvy půdy, výsevu semen xerotermických druhů, transplantace dobře 
zachovaných ostrůvků travinných porostů atd. Do roku 2015 se stav spásaných travinných 
porostů výrazně zlepšil, s omezením podílu expanzivních druhů (jílku, rákosu písečného a keřů) 
(Murawy Life 2015). Období pastvy bylo zkráceno na 3 měsíce (červen–srpen) – zčásti 
v důsledku zlepšeného stavu a zčásti v důsledku sucha, což dále omezilo expanzivní druhy a 
umožnilo rozvoj xerotermických druhů. 

Na Slovensku projekt LIFE (LIFE10 NAT/SK/080) realizoval plán obnovy tohoto stanoviště, který 
byl projednán s příslušnými zúčastněnými stranami v EVL Devínska Kobyla. Opatření 
zahrnovala mechanické odstranění lesa a křovin na 58 ha přerostlých suchých travinných 
porostů, vymýcení trnovníku akátu a opětovné zavedení pastvy (hlavně koz) od roku 2015. 
Dopad opatření péče za účelem obnovy byl sledován převážně na stanovišti typu 6210* 
v různých stadiích sukcese.  V důsledku vyčištění oblasti sekundární sukcese bylo po dvouletém 
monitorování zaznamenáno významné zvýšení počtu lehkých a termofilních druhů jako 
Pulsatilla grandis (koniklec velkokvětý), Plantago media (jitrocel prostřední), Jurinea mollis 
(sinokvět měkký), Astragalus onobrychis (kozinec vičencovitý), Carex michelii (ostřice 
Micheliova), Chamaecytisus austriacus (čilimník rakouský), Thesium linophyllon (lněnka 
lnolistá), Linum tenuifolium (len tenkolistý). Celkový počet druhů byl v roce 2016 vyšší než před 
zásahem v oblasti péče. Tyto druhy byly pravděpodobně přítomny v půdní semenné bance a 
mohly vzklíčit, když byl povrch otevřený. Zajištění řízení pastvy a odstranění výhonků je 
důležitým předpokladem příznivého vývoje vegetace ve sledovaných oblastech. Postupné 
zvyšování počtu druhů ukázalo již druhové složení na jaře po zásahu v oblasti péče.  Optimální 
metodou obhospodařování je pastva ovcí nebo smíšených stád ovcí a koz, což může oslabit a 
postupně vymýtit výhonky dřevin. Střídání extenzivnější a intenzivnější pastvy je optimálním 
řešením pro rozvoj a udržování příznivého stavu stanovišť s prioritními travinnými porosty. 
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V důsledku opatření obnovy prováděných prostřednictvím tohoto projektu byly v lokalitě 
zaznamenány dvě nové mikropopulace tořiče včelonosného (Ophrys apifera, druhu 
zaneseného v červené knize ohrožených druhů IUCN). V roce 2017 byl v této lokalitě 
zaznamenán také jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum) (až 600 jedinců), uvedený 
v příloze II směrnice o přírodních stanovištích a na Slovensku ohrožený. 

 

5.2.1 Regulace křovin 

Cílem opatření péče by mělo být udržovat zarůstání křovinami na úrovni nižší, než je 
vhodný procentuální podíl pokryvu (např. 30 %) celkové plochy (Pearson et al. 2006). Je 
však nutné mít na paměti, že jednotlivé druhy, společně známé jako „křoviny“, jsou samy 
o sobě důležitými stanovišti, pokud je udržována rovnováha s otevřenými travinnými 
porosty.  

Aby se kompenzovala kolonizace křovinami a zachovala se žádoucí rovnováha, lze odstranit 
některá starší místa výskytu, protože dlouho existující křoviny vedou k nahromadění 
dusíku v rostlinné biomase a k obohacení půdy živinami. Po odstranění stromů a křovin 
často z kořenů a pařezů vyraší výhonky, které by se měly odstranit.  

Někdy stačí tuto operaci provést jen jednou a poté zavést pastvu nebo provést sečení. Jindy 
jsou v prvních letech potřebná další doplňková vyřezávání s použitím strojové techniky 
nebo další mulčování a plení (Essl 2005). Pokud není možné odstranit křoviny tímto 
způsobem, lze pro údržbu míst výskytu doporučit použití okusování a/nebo rotační sekání. 

Pokud křoviny začnou znovu růst, je možné semenáčky okamžitě odstranit. Kontrolu 
nových rostlin lze provést na jaře příštího roku a podle potřeby je ručně vyplít nebo 
odstranit. Cílem by mohlo být získat v rámci sukcese směs křovin od rostlin, které jsou na 
úrovni půdy, až po zralejší keře, které mají kmeny. Hmyzu prospívá rozmanitost, pokud jde 
o stáří a období tvorby listů a kvetení. Je proto moudré před odklizením spadlého křoví 
provést průzkum bezobratlých. Každoroční odstraňování malých křovin v různých fázích 
rozvoje uspoří v dlouhodobém horizontu spoustu lopotné práce a současně zachová toto 
životně důležité stanoviště a zdroj potravy pro ptáky (RPSB 2004b).  

Vyřezávání křovin by se mělo provádět na podzim nebo v zimě, aby nedošlo k poškození 
volně žijící fauny v reprodukčním období. Vyřezávání v období od počátku září do konce 
února se vyhne období hnízdění ptáků, zatímco vyřezávání na konci zimy poskytne ptákům 
a savcům čas zkonzumovat veškeré bobule. Vyřezávání lze provádět speciálními nůžkami 
na stříhání živých plotů, které nepoškozují malé živočichy (Pearson et al. 2006).  

Vhodným způsobem kontroly křovin je rotační pastva, pokud je pečlivě sledována, aby se 
zabránilo nadměrné pastvě nebo nadměrnému pošlapání (Buglife 2007). Nálety křovin 
mohou spásat osli, a zajišťovat tak užitečnou kontrolu křovinných porostů v polopřirozené 
vegetaci. Skot je zvláště dobrý ve srážení a uvolňování vysoké hrubé vegetace, jako jsou 
kapradiny a křoviny. Kozy mohou oloupat kůru, a jsou-li využívány opatrně, zajistí 
strukturální rozmanitost. Ovce nespásají oblasti s vysokou trávou tak ochotně jako skot 
nebo poníci, ale jsou účinnými okusovači nízkých křovin, schopnými zcela odstranit listový 
materiál z vybraných keřů. Některá plemena ovcí se dobře protahují křovím, ale mladší 
zvířata a lehčí plemena mají sklon v nich uvíznout. Lze proto doporučit začít od nízké 
intenzity chovu druhů a plemen (cca 0,25 VDJ/ha), sledovat účinky a provést odpovídající 
úpravy (Crofts a Jefferson 1999, RSPB 2004d).  
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Samotná pastva však zpravidla na kontrolu křovin nestačí. Například režim pastvy založený 
na zimní pastvě bude obvykle vyžadovat zajištění pravidelně opakovaného prořezávání 
křovin, aby se odstranil postupný nárůst dřevin (Crofts & Jefferson 1999). V některých 
případech lze proto doporučit sečení ve spojení s pastvou. Nejlepší doba provádění závisí 
na tom, které volně žijící a planě rostoucí druhy se zde vyskytují. Nejzranitelnější často jsou 
vajíčka a larvy hmyzu. Vyhněte se sečení do pozdního léta / podzimu, aby bylo možné získat 
čas pro uvolnění semen květin a trávy, nebo koncem zimy / počátkem jara, aby se hmyzu 
poskytl úkryt pro přezimování. 
 
5.2.2 Regulace plevele a invazivních druhů 

Plevel lze definovat jako druhy, které pro obhospodařování travinných porostů nejsou 
žádoucí. Za určitých podmínek se některé rostlinné druhy (např. bodláky, kapradiny, 
starček) mohou nadměrně množit a rychle nahrazovat společenstva, jež mají z hlediska 
ochrany větší hodnotu (Pearson et al. 2006). Tyto rostliny jsou vysoce soutěživé, často 
toxické, a jakmile se uchytí, vytvářejí v období růstu hluboký stín, který odrazuje od 
uchycení ostatní rostlinné druhy (včetně vstavačovitých) (Crofts & Jefferson 1999). 
Zamoření plevelem lze předcházet osvědčenými postupy obhospodařování, například tím, 
že se nepřipustí vznik velkých oblastí holé půdy, jež poskytují příležitosti pro invazi a šíření 
druhů plevele.  

Po jejich uchycení je možné provádět tato opatření (Crofts a Jefferson 1999):  

- metody manuální ochrany: „vykopávání“ nebo sekání (nehodí se pro starček) těsně pod 
úrovní půdy nebo ruční vytrhávání (to je reálně vhodné jen na malých plochách) těsně 
předtím, než cílový plevel rozkvete; ruční vytrhávání je třeba provádět po dobu několika 
let, má-li mít nějaký účinek,  

- mechanické vytrhávání nebo sekání, bodláky a starček by se měly vytrhávat po 
maximálním prodloužení stonku s květy, ale před vysemeněním a v dalších letech bude 
zapotřebí snížit rozsah vytrvalých cílových druhů. Lepším přístupem je sečení rostlin 
poté, co se prodlouží stonek s květy. To může být zapotřebí v průběhu roku opakovat. 
Opakované sekání (odstraňování vrcholů rostlin) může zabránit vysemenění a snížit 
vitalitu plevele, ale rostliny nezničí, takže se mohou z báze stonku životaschopně 
regenerovat. Stejně jako při sečení trávy by posečený materiál měl být z lokality 
odstraněn, 

- cílená kontrola pastvy,  
- chemická ochrana: ačkoli metody manuální ochrany jsou obvykle nejvíce žádoucí a 

použití chemických přípravků zpravidla není povoleno, cílené použití herbicidů (bodové 
ošetření, hubení plevelů) takových druhů v chráněných přírodních oblastech bude často 
přijatelné, zejména pokud má trvalá pastva / obhospodařování luk  zásadní význam pro 
splnění cílů ochrany přírody. Je třeba mít na paměti, že hubení plevelů není selektivní a 
často může vážně poškodit jiné zájmy ochrany. Je-li vůbec nutná, doporučuje se pouze 
selektivní aplikace na cílové rostliny plevelů. 

Odstraňování plevelů by se mělo provádět v rané fázi jejich rozvoje, kdy vyžaduje malé úsilí 
a lze snadno dosáhnout dobrých výsledků. 

Programy ochrany by měly být pečlivě naplánovány, také s ohledem na jiné možné účinky; 
v určitých případech by úplné vymýcení plevelů, i kdyby ho bylo možné dosáhnout, mohlo 
být pro volně žijící a planě rostoucí druhy škodlivé. 
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5.3 Opětovné vytváření travinných porostů 

Vytvoření travinného porostu by mělo začít posouzením environmentálních podmínek v 
lokalitě (režim vlhkosti, vlastnosti půdy, vegetace, dostupnost druhů), které určí 
proveditelnost opětovného vytvoření stanoviště. Vytvoření vyžaduje pomoc a účast 
odborníků na problematiku půdy, hydrologů a ekologů a rovněž odborníků na vegetaci a 
na ty skupiny organismů, které jsou důležité pro stanoviště, jež má být vytvořeno. Plán 
vytvoření travinných porostů by měl být vypracován podobně jako plán obnovy travinných 
porostů (Rusina 2017).  

Podloží, žádoucí časový rámec a blízkost lokality k oblastem s travinnými porosty 
podobnými cílovému typu určí, které zaváděcí metody jsou pro vytvoření a zavedení 
přírodního stanoviště nejvhodnější (Ashwood, 2014). Mohou být zváženy různé možnosti 
volby.  

Přirozená kolonizace holých podloží může být vhodná, pokud jsou přijatelné dlouhé časové 
rámce zavádění a v sousedství existují společenstva druhově bohatých travinných porostů 
na vápencích. Pokud před narušením a následnou obnovou existovaly v dané oblasti 
nížinné travinné porosty na vápencích, může ve stávajícím podloží zůstat zachována 
semenná banka, která by měla být posouzena pomocí zkoušek klíčivosti. Přirozená 
kolonizace může vytvořit druhově bohatá stanoviště, která jsou vhodná pro místní oblast. 
Tento proces je často velmi pomalý a vytvoření stabilního společenstva může trvat několik 
desetiletí.  

Přirozenou kolonizaci lze urychlit selektivním zaváděním druhů travinných porostů pomocí 
travních inokulantů, sypáním zeleného sena. Travní inokulanty je možné získat z přilehlých 
dárcovských oblastí a vsadit do holého podloží. Mohou to být buď celé kusy trávníku, nebo 
kousky travinného porostu obsahující žádoucí druhy. Pokud existují pochybnosti o typu 
dárcovského travinného porostu na vápencích, měl by zkušený botanický inspektor 
provést průzkum vegetace. V některých případech může být úspěšnější výsadba předem 
vypěstovaných exemplářů získaných ze semen místního nebo regionálního původu. 

Je-li použita metoda přirozené kolonizace nebo travních inokulantů, může být výhodné 
vysadit nejprve směs tzv. pionýrských nebo ochranných druhů. Mezi výhody řídkého zasetí 
pionýrských druhů patří stabilizace podloží a rychlé vytvoření atraktivního trávníku při 
ponechání dostatku holé půdy, která umožňuje přirozenou kolonizaci. 

Sypání zeleného sena je užitečnou alternativou k travním inokulantům nebo přirozené 
kolonizaci. Zahrnuje odebrání čerstvě posečeného sena obsahujícího semena z místních 
travinných porostů na vápencích a jeho rozhození v lokalitě, která má být kolonizována. 
Zajistěte, aby bylo seno posečeno po odkvětu, ale dokud semena ještě drží na rostlinách; 
nejlepší výsledky přinesou dobré odborné znalosti o cílových druzích a o tom, kdy jsou 
jejich semena v bodě rozptylu. Seno by mělo být rozhozeno do 24 hodin od jeho odebrání, 
aby se předešlo zkažení nebo ztrátě semen během skladování. Využití místních zdrojů 
znamená, že lze lépe sladit nové a existující travinné porosty a že trávy budou domácího 
genotypu; pomůže také omezit náklady na dopravu na minimum.  

Pokud místní dárcovská lokalita s travinnými porosty na vápencích není k dispozici, lze jako 
počáteční trávník použít komerční osevní směs. Výsev lze provést pomocí semen získaných 
z místní dárcovské lokality. Je třeba dbát na to, aby dárcovská lokalita nebyla zbavena 
semen v důsledku jejich nadměrné sklizně. Alternativně lze osivo koupit. Nemělo by 
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obsahovat mezidruhové hybridy (Lolium ×hybridum, Trifolium pratense × T. medium) ani 
mezirodové hybridy (×Festulolium) nebo polyploidní odrůdy (tetraploidní druhy Lolium a 
Trifolium). Renomovaný obchod s osivem dodá osevní směsi vhodné pro klimatické a 
hlavní půdní podmínky vaší lokality. Semena by měla být místního původu, jsou-li 
k dispozici.  

Planě rostoucí květiny a trávy se obvykle sejí společně, protože trávy pomáhají stabilizovat 
půdu a zajišťují důležitý pokryv v zimě. Podíl travních semen ve směsi by měl být 
dostatečně nízký, aby zajišťoval zakládání bylin a ponechával prostor pro přirozenou 
kolonizaci dalších druhů. Osev se obvykle provádí v září/říjnu, a to buď ručně, nebo pomocí 
zemědělské techniky, jako jsou radličkové a řádkové secí stroje, které maximálně zvyšují 
plochu osetou použitým množstvím osiva (Crofts and Jefferson, 1999). Doporučuje se osivo 
rozptylovat na povrchu, nezapravovat do půdy, a většinu strojů lze takto nastavit. V roce 
založení travinného porostu je velmi důležité často sekat, až třikrát do roka, a to kvůli 
ochraně před dominantními druhy jednoletých rostlin. Celkovým cílem je založit více 
trvalých druhů, které spolu v prvním roce soupeří méně intenzivně než jednoleté rostliny. 
To zvláště platí v případech, kdy je osivo silně zatíženo druhy plevele rostoucími na orné 
půdě (viz Nowakowski a Pywell 2016). 

Ať je zvolena kterákoli metoda založení, je důležité si uvědomit, že potrvá několik let, než 
se travinný porost uchytí a rozvine ve stabilní společenstvo. Vhodné obhospodařování 
travinných porostů má zásadní význam pro to, aby se rozvinulo a bylo zachováno druhově 
bohaté společenstvo. 

Vytváření travinných porostů na vápencovém podloží na degradované, dříve orné půdě se 
provádělo například v jižní Anglii (Fry et al. 2018) s použitím druhů vybraných z rostlinného 
společenstva typu travinných porostů na vápencích (travinný porost sveřepu vzpřímeného 
(Bromus erectus)), což je dominantní společenstvo travinných porostů v dané oblasti, které 
bývá v programech obnovy typicky používáno jako cílové společenstvo. Možnost opětovně 
vytvářet polopřirozené travinné porosty se stále více využívá ve Spojeném království, např. 
prostřednictvím inovativních a nápaditých silničních programů. Jeden projekt opětovného 
vytváření porostů podél silnic v jihozápadní Anglii začal teprve v roce 2012, tato lokalita 
nyní podporuje druhově bohatou vegetaci a od jejího založení bylo zaznamenáno 30 druhů 
motýlů (polovina druhů žijících ve Spojeném království). 
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Opětovné vytváření travinných porostů ve Spojeném království v rámci režimů podél silnic (Sam 
Ellis) 

5.3.1 Obhospodařování a sledování stanoviště po jeho opětovném vytvoření 

Travinné porosty na vápencích by měly být vytvářeny pouze tam, kde existuje silný závazek 
k dlouhodobému režimu obhospodařování vycházející z plánu řízení lokality. 
Obhospodařování je nezbytné proto, aby se zabránilo dominanci křovin a jiných 
agresivních druhů na trávníku a aby se zachovalo vysoké bohatství druhů. Založení 
travinného porostu obvykle trvá tři až pět let. Během tohoto období je nezbytný režim 
sečení a lehké pastvy; přesné požadavky budou specifické pro každou lokalitu.  

V prvním roce zpravidla nebudou nutné režimy sečení pro travinné porosty založené na 
holém minerálním podloží, avšak mohou být nutné pro bohatší lokality, aby se udržela 
výška trávníku do 10 cm. Sečení se musí načasovat tak, aby nedocházelo ke střetům s ptáky 
hnízdícími na zemi. Sečení zahrnuje kypření půdy; snižuje také konkurenci hlavních druhů 
a zarůstání křovinami.  

Po sečení by posečený materiál měl být z lokality odstraněn. Jsou-li na trávníku k dispozici 
semena, mohou být použita pro sypání sena na dalších lokalitách. Travinné porosty by měly 
být sečeny jednou ve druhém a jednou ve třetím roce, poté co se květiny a trávy vysemení. 
Pastva králíků, skotu a ovcí by měla být během těchto prvních tří let kontrolována nebo by 
se jí mělo zamezit, aby se umožnilo založení travinného porostu, tedy aby si mladé rostlinky 
mohly vytvořit dostatečné kořenové systémy, což při pastvě zabrání vytržení kořenů. 
Jakmile je travinný porost založen, může se začít s lehkou pastvou.  

Dlouhodobé obhospodařování pastvou a/nebo sečením má zásadní význam pro zachování 
bohatství druhů. V minulosti byla pastva a v některých oblastech sečení typickou metodou 
obhospodařování; pro malé lokality a lokality na mírných svazích však může být vhodné 
sečení. Skot a ovce mohou zajistit celoroční obhospodařování pastvou, jsou-li využívány 
v málo početných stádech, ačkoli to záleží na produktivitě lokality. Neproduktivní lokality 
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mohou být vhodně pouze pro zimní pastvu; musí se však sledovat, aby nedocházelo 
k udusávání – stlačování nebo fyzickému poškození půdní struktury pod nohama těžkých 
zvířat.  

Cílem pastvy by mělo být vytvořit mozaiku travinných porostů o různé výšce a malých 
ostrůvků křovin (např. nanejvýš 25–30 % celkové rozlohy). Například různé druhy 
pasoucích se zvířat si vybírají rostliny, které pojídají, a mohou být využity k vytvoření 
mozaiky. Skot konzumuje hrubší rostlinstvo a pošlapává porosty více než ovce. Vyšlapaná 
místa vytvářejí mezery pro zakládání nových rostlin. Podrobnější informace o 
obhospodařování lze nalézt v práci Crofts and Jefferson (1999).  

I v případech, kdy práce při vytváření přírodních stanovišť probíhají ve velmi vhodných 
lokalitách, je nezbytné postupy obhospodařování vyhodnocovat za účelem posouzení 
zakládání a dlouhodobého úspěchu. Nezbytný je dlouhodobý plán obhospodařování 
konkrétní lokality. Tento plán by mohl obsahovat program sledování a hodnocení, který 
umožní režim obhospodařování podle potřeby upravovat.  

Sledování vytváření nížinných stanovišť s travinnými porosty by mohlo zahrnovat: 
- rozsah založení travinných porostů: procento pokrytí půdy, holá místa a výskyt 

spadaného listí, 
- složení trávníku: poměr trávy a bylin, pozitivní indikační druhy, negativní indikační 

druhy, místní specifické druhy, 
- typické druhové složení, včetně výběru indikačních druhů z jednotlivých 

taxonomických a funkčních skupin, např. opylovačů (žahadloví blanokřídlí, pestřenky, 
motýli), a z epigeické a endogeické skupiny (predátoři a rozkladači). 

Opětovné vytváření travinných porostů na orné půdě v České republice 

Přeměna orné půdy na druhově bohaté travinné porosty vyžaduje dlouhou dobu. Její úspěch 
závisí nejen na metodě obnovy a složení použité osevní směsi, ale i na místních podmínkách 
lokality, která má být „zatravněna“ (Jongepierová a Malenovský 2012, Jongepierová et al. 
2012, Scotton et al. 2012, Ševčíková et al. 2014). Obnovení společenstev hmyzu je úspěšnější 
v krajinách, v jejichž blízkém okolí existuje velká plocha polopřirozeného druhově bohatého 
travinného porostu, protože specializované fytofágní druhy hmyzu mají omezenou schopnost 
se rozšiřovat (Woodcock et al. 2010a, 2010b). Nejčastěji používané metody opětovného 
vytváření jsou stručně popsány níže. 

Spontánní sukcese. Pouhá sukcese může obnovit travinné porosty jen ve velmi suchých, nebo 
naopak ve velmi vlhkých lokalitách, kde je znemožněno zakládání keřů a stromů a kde se v blízkém 
okolí zachovaly trvalé louky nebo pastviny. Na opuštěných orných polích v suchých lokalitách 
v nejteplejších částech země sledování ukázalo, že starší trávníky ve svém druhovém složení 
přecházejí v přírodní stepní vegetaci (Jírová et al. 2012). Od třetího roku po opuštění pole je však 
obvykle nutné pravidelné sečení. Obnovení travinných porostů s ekologicky příznivým druhovým 
složením trvá přibližně deset (Lencová a Prach 2011) až dvacet let (Prach et al. 2014), ale rostliny a 
některé skupiny obratlovců mohou vyžadovat delší období, než se obnoví původní rozmanitost 
druhově bohaté vegetace. 

Komerční osevní směsi. Nejčastějším způsobem přeměny orné půdy na travinné porosty ve velkém 
měřítku je zasetí komerčních směsí semen luskovin a travních semen. I když to nelze považovat za 
ekologickou obnovu, takové původně druhově chudé trávníky je možné časem doplnit cílovými 
druhy rostlin a živočichů, zejména pokud se tyto druhy v okolí dosud vyskytují. Potvrzují to výsledky 
sledování v pohoří Bílých Karpat (Prach et al. 2014, Jongepierová et al. 2018). V místech, kde je 
následná kolonizace žádoucími druhy omezená, protože se v okolí nevyskytují, mohou být přidány 
pomocí setí nebo výsadby do trávníků vytvořených zasetím komerčních osevních směsí. 
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Regionální osevní směsi. Regionální osevní směsi se shromažďují, reprodukují a používají v určité 
konkrétní oblasti bez procesů šlechtění rostlin. Jejich druhové složení vychází ze složení přírodních 
společenstev v dané oblasti (Scotton et al. 2012). Tyto druhy, a zejména byliny, rovněž podporují 
vysokou rozmanitost živočichů, kteří jsou na nich závislí z hlediska potravy nebo z jiných důvodů. 
Hlavní výhodou této metody je, že pomáhá do značné míry zachovat přirozenou genetickou 
rozmanitost společenstev, a brání tak šíření cizích genotypů nebo dokonce nepůvodních druhů či 
odrůd. Pokyny, jak získat a používat regionální osivo, lze nalézt v některých publikacích (Scotton et 
al. 2012, Jongepierová et al. 2012, Jongepierová & Prach 2014, a Ševčíková et al. 2014). Hlavními 
zásadami jsou: 
 Semena lze získat z travinných porostů jako součást čerstvě posečené travní biomasy (zeleného 

sena), která se okamžitě aplikuje na úsek, jenž má být obnoven. Tato metoda se používá hlavně 
v Nizozemsku a v Německu, a to nejen na orné půdě, ale i na jiných stanovištích, např. úložištích 
popílku (Kirmer et al. 2014). 
 Je-li posečená biomasa po sečení vysušena, může být seno použito přímo jako zdroj semen nebo 

může být před použitím vymláceno (vymlácená sláma). 
 Při sklizni pomocí kombajnu se trávník poseče a vymlátí přímo na místě. 
 Při sklizni pomocí křovinořezu jsou semena vyčesána ze stojatého trávníku. 
 V případě potřeby lze menší množství osiva sebrat také ručně. 
 Pokud jde o komplikovaný sběr osiva (různé velikosti a různý doba zrání), doporučuje se pěstovat 

rostliny na záhonech.   
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Ve velkém měřítku byly druhově bohaté regionální osevní směsi pro vytváření travinných porostů 
na orné půdě až dosud použity pouze v pohoří Bílé Karpaty, kde byla tímto způsobem „zatravněna“ 
plocha více než 600 ha (Jongepierová 2008, Jongepierová & Prach 2014, Prach et al. 2013, 2015a, 
Jongepierová et al. 2015). 

Přenos svrchních vrstev půdy nebo bloků trávníku. Horní půdní horizonty je možné rozšiřovat 
v lokalitě, jež má být obnovena, nebo do ní mohou být přeneseny celé bloky trávníku. To je však 
nejen technicky a finančně náročné, ale problém představuje také poškození zdrojové lokality. Tuto 
metodu lze ospravedlnit v malém měřítku nebo v místech, kde dochází ke ztrátě zdrojové lokality 
(např. postupující těžba nebo výstavba). V České republice byly provedeny některé pokusy se 
stepní flórou v neplodných lokalitách (železniční tunel v Obřanech, vápenná jáma v Hádech a lom 
Dálky u Čebína), s pozitivními výsledky, pokud jde o přežití stepních druhů v nových lokalitách, ale 
málokterý z přenesených xerofilních druhů se rozšířil do okolí, a pokud se tak stalo, pak jen velmi 
pomalu. 

 

5.4 Plánování řízení ochrany v konkrétní oblasti 

Vzhledem k tomu že prvky přírodních stanovišť, hodnota z hlediska ochrany a souvislosti 
(historie a vývoj) se v různých zemích a biogeografických oblastech velmi liší, je při 
plánování ochrany stanoviště důležité zohlednit tyto obecné aspekty, které umožní 
přijímat citlivá rozhodnutí týkající se ochrany:  

- cíle a dílčí cíle s ohledem na stav druhů z hlediska ochrany,  

- místní/regionální tradice, postupy a metody využívání půdy a chovu hospodářských 
zvířat – dnešní hodnoty z hlediska ochrany jsou často výsledkem režimů využívání půdy 
a pastvy v minulosti. 

Ačkoli často není možné ani vhodné, a ani nezbytné napodobovat obhospodařování v 
minulosti, mělo by obhospodařování pokud možno vycházet z existujících znalostí a 
zkušeností.  

Podrobný průzkum podmínek lokality pomůže určit nejlepší techniky a metody pro 
zachování nebo obnovu stanoviště a posoudit jejich vhodnost pro konkrétní situaci, a to i 
s ohledem na dostupné zdroje, a dále posoudit, do jaké míry lze těchto cílů dosáhnout, a 
předvídat možné překážky.  
 

Hlavní aspekty, které je třeba posoudit při plánování ochrany a obhospodařování 
travinných porostů (Rusina 2017) 

Ekologická hlediska 

 Pro dlouhodobé přežití druhů žijících v travinných porostech je velmi důležitá propojenost 
s krajinou. Zajišťuje jejich pohyb z jednoho travinného porostu do druhého a zachování 
dostatečně velkých a geneticky rozmanitých populací. Je tedy důležitější zlepšit/obnovit 
travinný porost nacházející se v systému jiných travinných porostů nebo ve větší oblasti 
bohaté na polopřirozené travinné porosty, než izolovaný travinný porost v zalesněné 
nebo intenzivně obhospodařované zemědělské krajině. Obnova bude v takovém případě 
také úspěšnější, neboť druhy se budou moci do obnoveného travinného porostu snadno 
rozptylovat z jiných travinných porostů.  

 Oblasti travinných porostů jsou důležité pro ochranu druhů rostlin, ptáků a bezobratlých. 
A proto, jsou-li ostatní faktory (viz níže) podobné, přednost by měla mít obnova větších 
travinných porostů.  
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 Biologická rozmanitost travinných porostů – čím je vyšší, tím důležitější je takový travinný 
porost chránit.  

 Přítomnost chráněných druhů – pokud v travinném porostu přežívá některý chráněný 
druh, měla by mít ochrana tohoto travinného porostu přednost před travinným 
porostem, ve kterém žádný takový druh není.  

 Změny environmentálních podmínek travinných porostů: měla by být upřednostněna 
obnova travinných porostů, kde environmentální podmínky doznaly menší změny.  

Sociálně-ekonomická hlediska 

 Dlouhodobá perspektiva obhospodařování: měly by být upřednostněny travinné porosty, 
u nichž je větší pravděpodobnost, že budou po obnově trvale obhospodařovány. Obnovu 
má smysl plánovat jen na místech, kde lze očekávat dlouhodobé obhospodařování 
travinných porostů. V opačném případě finanční prostředky vložené do obnovy budou 
utraceny neudržitelným způsobem a přinesou jen dočasný prospěch (nebo vůbec žádný) 
z hlediska ochrany biologické rozmanitosti (v závislosti na okamžitém úspěchu obnovy). 
Multifunkčnost travinných porostů: přednost mají travinné porosty, u nichž lze očekávat 
rozmanitější využití po obnově, například jejichž obhospodařování nezajistí pouze 
biologickou rozmanitost, ale poskytne také krmivo pro zemědělská zvířata, případně 
pokud jsou travinné porosty využívány pro cestovní ruch, sběr léčivých rostlin nebo 
vzdělávání o životním prostředí. Avšak i v případě, že travinný porost není využíván 
k produkci krmiva pro zvířata, je stále považován za produktivní – produkuje přírodní 
hodnoty a biologickou rozmanitost. 

 Postoj místní komunity, orgánů místní správy, vlastníka a správce pozemku: čím více si 
místní komunita cení biologické rozmanitosti a její prospěšnosti, tím lepší je dlouhodobá 
vyhlídka na zachování obnoveného travinného porostu.  

 Náklady na obnovu v porovnání s očekávanými výsledky: přednost by měly dostat 
travinné porosty, které lze obnovit s minimálními investicemi a maximálním užitkem. Ve 
fázi plánování včetně finančního plánování by měly být zváženy také náklady na 
zachování travinného porostu. Měly by být zváženy náklady nebo příjmy spojené 
s materiály vytvořenými při obnově nebo obhospodařování přírodního stanoviště – 
dřevo, posečená biomasa, odstraněná ornice atd. Pro takové materiály může být obtížné 
nalézt praktické využití a pak může odstranění a další využití takovýchto „vedlejších 
produktů“ obnovy přírodního stanoviště vést k významným vícenákladům. 

Cílů obnovy a údržby travinných porostů je možné dosáhnout prostřednictvím různých 
řešení. Metody a techniky se mohou z hlediska finančních a časových zdrojů významně lišit, 
a proto je třeba provést důkladnou studii proveditelnosti a hodnocení alternativ. Volba 
činností a postupů při obnově a údržbě je určována třemi aspekty: ekologické podmínky 
lokality, zdroje druhů, které jsou k dispozici, a žádoucí časový rámec pro dosažení cíle.  

Obnova a obhospodařování by se měly provádět podle individuálního plánu obnovy a 
obhospodařování konkrétní lokality. Klíčové kroky při vypracování plánu obnovy a údržby 
travinných porostů jsou shrnuty níže.  

  



 

92 

Kroky při plánování obnovy travinných porostů (převzato z Rusina ed. 2017) 

1. Shromáždit informace o podmínkách v dané oblasti, včetně klíčových ekologických 
procesů z hlediska ochrany tohoto typu travinného porostu: vegetace, složení 
živočišných a rostlinných druhů, vlastnosti půdy, terén, režim vlhkosti, systém a stav 
odvodňování, obhospodařování v minulosti a v současnosti atd.  

2. Stanovit cíl zachování nebo obnovení travinného porostu, např. dosáhnout nebo 
zachovat příznivé podmínky přírodního stanoviště (strukturu, ekologické procesy a 
charakteristické složení druhů) a předcházet jeho degradaci. Posoudit možné navzájem si 
odporující priority obhospodařování a stanovit upřednostňované možnosti (viz oddíl X.X).  

3. Posoudit vhodnost současného obhospodařování z hlediska dosažení cíle a podle potřeby 
stanovit nezbytné úpravy. 

4. Určit požadovaná opatření a metody obnovy nebo údržby a jejich kombinace. Různé části 
téhož travinného porostu mohou vyžadovat různá opatření v oblasti obnovy nebo 
údržby. Například v části travinného porostu s hojnou populací chráněného rostlinného 
druhu se opatření obnovy zaměří na příznivé podmínky tohoto druhu, zatímco jinde 
bude cílem zajistit vhodnou strukturu vegetace pro určité živočišné druhy (např. ptáky, 
motýly) a jinde omezit expanzivní druhy. V takových případech je žádoucí zmapovat 
požadovaná opatření. 

5. Určit ekologická a krajinná omezení a výhody pro provádění opatření v oblasti obnovy 
nebo údržby.  

6. Určit sociálně-ekonomické, právní a finanční překážky a výhody opatření v oblasti obnovy 
nebo údržby, např. včetně nákladů či právních omezení spojených s opatřeními v oblasti 
obnovy nebo údržby na jedné straně a možných pobídek, finančních zdrojů, podpory ze 
stávajících programů atd.  

7. Podrobná specifikace cílů obnovy nebo údržby travinných porostů s ohledem na 
environmentální, právní a sociálně-ekonomická omezení a výhody, např. zlepšení 
struktury vegetace stanoviště, zlepšení podmínek pro konkrétní rostlinný, ptačí nebo jiný 
druh.  

8. Vypracovat harmonogram činností obnovy nebo údržby. Naplánovat sled a čas 
požadovaných prací obnovy nebo údržby v závislosti na výchozích podmínkách 
travinného porostu. 

9. Vypracovat systém sledování úspěchu obnovy a údržby, včetně pravidelného hodnocení, 
za účelem zavedení nezbytných úprav procesu obnovy a údržby. 

 

5.5 Kritéria pro stanovení priorit opatření a určení prioritních oblastí pro 
přijetí opatření 
Stanovení priorit může mít zásadní význam pro získání co největší účinnosti činností 
ochrany, pro optimalizaci nákladů a času vynakládaných na sledování a obhospodařování 
a pro hodnocení vhodnosti činností v oblasti péče.  Za tímto účelem je možné stanovit 
konkrétní kritéria pro stanovení priority opatření.  

Pro stanovení priorit ochranných opatření pro tento typ přírodního stanoviště jsou 
považována za užitečná tato kritéria: 

- geografická poloha, 
- doba opuštění, 
- povaha stávající vegetace, 
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- stupeň zarůstání křovinami, 
- proveditelnost, např. přístupnost dané oblasti pro nezbytnou techniku atd., 
- přínos pro dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany v biogeografickém nebo 

regionálním měřítku. 

Jako příklad lze uvést příručku pro stanovení priorit vypracovanou pro projekt LIFE – LIFE13 
NAT/IT/000371 „SUNLIFE – Strategie pro síť Natura 2000 v regionu Umbrie“. V tomto 
dokumentu jsou na jedné straně zdůrazněny vnitřní vlastnosti stanoviště: priorita 
stanoviště, reprezentativnost/výjimečnost stanoviště v regionálním měřítku, bohatost 
rostlinného společenstva (fytocenotická rozmanitost), počet stávajících/potenciálních 
druhů uvedených v přílohách II–IV, počet stávajících/potenciálních ohrožených druhů 
z červeného seznamu. Na druhé straně stanovení priorit zohledňuje vnější znaky, které 
pomáhají zdůraznit skutečné riziko degradace, například: antropogenní tlaky, stav 
z hlediska ochrany na úrovni daného státu a vnitřní transformační riziko (dynamické 
procesy). 

V Lotyšsku jsou posuzována tato obecná kritéria:  

- Druhům specifickým pro dané stanoviště, včetně chráněných druhů, hrozí místní 
vyhynutí v důsledku zhoršení kvality stanoviště a jeho izolace; v příštích desetiletích 
lze očekávat snížení areálu jejich rozšíření. 

- Stanoviště je jedinou nebo téměř jedinou lokalitou pro nejméně jeden druh uvedený 
v příloze II směrnice o ochraně přírodních stanovišť nebo ve směrnici o ochraně ptáků, 
nebo druh, který je velmi vzácný (nachází se ve velmi malém počtu lokalit), v Lotyšsku 
chráněný, nebo je důležitý z hlediska migrace, hnízdění nebo jiné důležité části 
životního cyklu tohoto druhu, nebo se jedná o stanoviště chráněného druhu s rychle 
klesajícím rozšířením. 

Pokud jde o výběr lokalit sítě Natura 2000 s nejvyšší důležitostí pro ochranu prioritních 
typů stanovišť, jsou posuzována tato kritéria (musí být splněna alespoň čtyři z nich): 

- V konkrétní lokalitě sítě Natura 2000 existují významné plochy pokryté specifickým 
stanovištěm a/nebo je toto stanoviště velmi typické, s vysokou reprezentativností 
(nejméně na úrovni B), a je důležité pro zajištění příznivého stavu z hlediska ochrany 
v celé zemi. 

- Obnova tohoto konkrétního stanoviště v této oblasti je důležitá z hlediska ochrany 
tohoto typu stanovišť na celostátní úrovni nebo na úrovni boreální biogeografické 
oblasti EU.  

- Ztráta stanoviště v této lokalitě sítě Natura 2000 může snížit areál jeho rozšíření. 
- V dané konkrétní lokalitě sítě Natura 2000 je stanoviště poškozené, ale může se 

vzpamatovat; obnova povede k významnému zlepšení podmínek a/nebo zvýší rozlohu 
stanoviště. 

- Je možné zajistit udržitelné obhospodařování stanoviště a příznivý režim ochrany. 
- Odhadované náklady na obnovu stanoviště v dané konkrétní lokalitě sítě Natura 2000 

jsou úměrné přínosům. 
- Obnova stanoviště v dané konkrétní lokalitě sítě Natura 2000 nemá nepříznivé dopady 

na jiná chráněná stanoviště nebo na důležité druhy, a/nebo nevytváří environmentální 
nebo sociálně-ekonomické problémy. 
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5.7 Hlavní zúčastněné strany při stanovení a provádění opatření 

Obecně je za zásadní pro účinné provádění nezbytných ochranných opatření považováno 
široké zapojení příslušných zúčastněných stran a partnerství s nimi. Pro navržení a 
provádění ochranných opatření je považováno za důležité provádět participační přístupy, 
jež zahrnují tyto zúčastněné strany:  

- zemědělci, vlastníci pozemků, uživatelé pozemků, 
- správci lokalit, orgány veřejné správy (vnitrostátní, regionální, místní),  
- instituce a organizace zabývající se ochranou přírody,  
- zemědělské instituce a organizace, 
- vědečtí poradci a orgány dohledu, 
- poradenské služby a technická pomoc zemědělcům při provádění, 
- nevládní organizace,  
- místní komunity, 
- místní provozovatelé turistických služeb a podnikatelé v oblasti cestovního ruchu 

(suché travinné porosty bohaté na kvetoucí byliny jsou často atraktivními 
krajinnými prvky, produkty pasoucích se zvířat lze využívat jako místní produkty).  

 

5.8 Výzvy, obtíže a možná řešení 

Důležité výzvy a obtíže jsou spojeny s nutností rozvíjet soběstačné hospodářství 
v okrajových oblastech, kde se přírodní stanoviště typu 6210 nacházejí. Všeobecně 
rozšířené pokračující procesy opouštění jsou důsledkem zhroucení horských ekonomických 
systémů, které nemohou konkurovat moderním rozsáhlým produkčním systémům. 
Přístup, který má tomuto procesu čelit, by měl jít cestou rozvoje udržitelných produkčních 
systémů, jež mohou zajistit zachování místních populací.  

Technické problémy mohou vyplývat také z potřeby vědeckého dohledu nad správným 
udržitelným využíváním suchých travinných porostů na stanovištích typu 6210. Tyto 
systémy jsou neobyčejně křehké a nadměrné využívání by je mohlo vážně poškodit. Řádné 
obhospodařování by mělo dbát na místní, ekologické, floristické a biogeografické vlastnosti 
využívaných travinných porostů a mělo by vybrat nejvhodnější druhy a počty pasených 
zvířat (Frattegiani et al. 2017). Všichni zemědělci a produkční podniky by měli být 
podporováni specializovanými programy monitorování, které by mohly zajistit flexibilní 
řízení. 

Níže jsou uvedeny další možné překážky a řešení při provádění ochranných opatření:  

 Dříve než může být obnovena pastva, musí být pole vyčištěna od křovin a musí být 
obnovena nebo vybudována napajedla pro zvířata. Zemědělci často nejsou schopni 
toto sami financovat, než obdrží přímé platby za půdu v rámci společné zemědělské 
politiky, takže finanční prostředky na obnovu, a někdy i náklady na pracovní sílu, musí 
přijít z externího projektu.  

 Na stanovištích typu 6210 je úroveň minerálů ve spásané píci po celý rok zpravidla 
nízká, a nejsou-li doplněny, je pravděpodobný nedostatek minerálů, zejména fosforu, 
mědi, kobaltu a selenu. Proto je nezbytné je doplňovat pomocí minerálních lizů, 
koncentrátových doplňků nebo minerálních bolusů. Podávání fosforu hospodářským 
zvířatům se však musí provádět takovým způsobem, který minimalizuje účinky na 
bohatství druhů a druhovou rozmanitost. 
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 Travinné porosty mohou vyžadovat pravidelné odstraňování křovin a invazivních 
plevelů, včetně invazivních cizích druhů, a to je náročné na pracovní sílu. 
Obhospodařování stanovišť s nízkou intenzitou práce by zvýšilo schopnost zemědělců 
tuto práci pravidelně provádět. To také zajistí, aby půda byla i nadále způsobilá pro 
přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. 

 V některých lokalitách (např. Aranské ostrovy v Irsku) roztříštěná povaha 
zemědělských podniků a malá velikost pozemků znamená, že období pastvy na 
konkrétním pozemku může být krátké. Je třeba zajistit přístup k těmto malým 
pozemkům, aby se na nich skot mohl pohybovat, a pohyb skotu je třeba usnadnit tak, 
aby bylo možné zachovat optimální režim pastvy na roztříštěných částech 
zemědělského podniku. 

 Určení přírodního stanoviště a jeho terénní zmapování je v některých oblastech 
(např. v Polsku) dosud problematické. Ne všechny cenné lokality jsou dobře 
zmapovány a posouzeny, což může způsobit problémy s určením vlastníka a 
s plánováním a prováděním ochranných opatření.  

 Logistické a organizační problémy s obnovením/prováděním pastvy. V mnoha 
oblastech pastva zvířat v terénu není v současné době složkou místního zemědělského 
systému. Pro provádění pastvy na travinných porostech musí být zorganizovány 
zejména všechny logistické prvky (zvířata, stodoly, oplocení, voda, zimní krmivo), což 
je obtížné, nákladné a spotřebovává to lidské zdroje. V důsledku toho je v některých 
projektech pastva nahrazována sečením, což není vždy optimální obhospodařování 
travinných porostů. 

5.9 Závěry a doporučení 

 Cíle a priority ochrany lze stanovit na úrovni biogeografické oblasti, aby byl dosažen 
příznivý stav z hlediska ochrany a řešeny hlavní hrozby pro stanoviště, včetně určení 
potřeb obnovy za účelem zvětšení rozlohy, zlepšení struktury a funkce, je-li to 
zapotřebí. 

 Cíle ochrany stanovené na biogeografické úrovni je třeba převést na konkrétnější cíle 
na úrovni země a poté na úrovni lokality. Akční plán naznačuje určení prioritních lokalit 
a oblastí, jež mají zajistit ochranu přírodních stanovišť a přispět k cílům stanovených 
na vyšší (například na biogeografické, celostátní) úrovni jak v rámci sítě Natura 2000, 
tak i mimo ni. 

 Cíle ochrany na úrovni lokality by měly vymezovat podmínku, kterou má typ stanoviště 
v rámci příslušných lokalit splňovat, s cílem maximalizovat přínos těchto lokalit 
k dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany na vnitrostátní, biogeografické nebo 
evropské úrovni. 

 V závislosti na pokrytí tohoto typu stanoviště sítí Natura 2000 může být navíc nezbytné 
přijmout opatření mimo chráněné oblasti, která zajistí jeho dlouhodobou ochranu, 
ekologickou různorodost a odpovídající propojenost v celém jeho přirozeném areálu, 
a rovněž ochranu druhů spojených s tímto stanovištěm. 

 Zachování tohoto stanoviště v dobrém stavu závisí na extenzivní pastvě nebo sečení, 
v závislosti na místních podmínkách a na postupech obhospodařování v minulosti. 
Nezbytná může být též regulace křovin a invazivních druhů. 

 Podrobný průzkum podmínek lokality pomůže určit nejlepší techniky a metody pro 
zachování nebo obnovu stanoviště a posoudit jejich vhodnost pro konkrétní situaci, a 
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to i s ohledem na dostupné zdroje, a dále posoudit, do jaké míry lze těchto cílů 
dosáhnout, a předvídat možné překážky.  
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 Klíčové aspekty, které je třeba zvážit při plánování ochrany a obnovy travinných 
porostů, zahrnují ekologická a sociálně-ekonomická hlediska, jež určují možnosti 
obhospodařování a obnovy, Obnova a obhospodařování by se měly provádět podle 
individuálního plánu obnovy a obhospodařování konkrétní lokality. 

 Může být nezbytné přizpůsobit obhospodařování potřebám konkrétních druhů 
v závislosti na cílech ochrany lokalit.  

 V určitých situacích může být nezbytné nebo vhodné opětovné vytvoření travinných 
porostů. Jeho proveditelnost by měla být náležitě určena s pomocí příslušných 
odborníků (v oblasti půdy, hydrologie, ekologie, vegetace atd.). Plán vytvoření 
travinných porostů by měl být vypracován obdobným způsobem jako plán obnovy 
travinných porostů. 

 Důležité výzvy pro ochranu těchto travinných porostů souvisejí s obtížemi při 
zachování soběstačného hospodářství v okrajových oblastech, kde se přírodní 
stanoviště typu 6210 nacházejí. Všeobecně rozšířený proces opouštění tradičního 
obhospodařování travinných porostů pokračuje. Přístup, který má tomuto procesu 
čelit, by měl řešit rozvoj udržitelných produkčních systémů, jež mohou zajistit 
zachování místních populací.   
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6. ZNALOSTI A MONITOROVÁNÍ 

Pro plánování ochrany stanovišť tohoto typu je rovněž důležité zlepšování znalostí a 
metodik, které se týkají posuzování jejich stavu z hlediska ochrany, hrozeb a tlaků a 
provádění vhodných režimů monitorování. Bylo by žádoucí stanovit harmonizované 
metodiky, které umožní sledovat stav stanovišť typu 6210 z hlediska jejich ochrany a časový 
vývoj ve vhodných měřítcích. Režimy monitorování by měly zohledňovat vysokou 
různorodost stanovišť typu 6210.  

Také účinnost opatření v oblasti péče by měla být sledována a posuzována pomocí 
vhodných ukazatelů, jež mohou poskytnout zjevné indikace o dosažených výsledcích. 

 

6.1 Metody monitorování stanovišť 

Jak bylo již uvedeno v oddíle o posuzování stavu z hlediska ochrany, v některých zemích EU 
jsou k dispozici režimy a protokoly monitorování stanovišť nebo se v současné době 
vypracovávají a zdokonalují. 

Monitorování se obvykle provádí ve vybraných lokalitách a na vybraných zkusných 
plochách, nebo prostřednictvím monitorovacích transektů, kde jsou zaznamenávány 
hlavní prvky stanoviště a uplatňována příslušná kritéria a prahové hodnoty ve vztahu 
k parametrům používaným pro posuzování stavu z hlediska ochrany (rozloha, struktura a 
funkce, budoucí vyhlídky). 

Monitorovací průzkumy mohou pokrývat určité procento rozšíření stanoviště a vzorek by 
měl být dostatečný na to, aby reprezentoval celkovou rozmanitost stanoviště a různé 
podmínky. 

Níže jsou uvedeny některé relevantní příklady systémů a protokolů monitorování 
stanovišť, které jsou k dispozici v zemích EU. Nedávný přehled o vývoji systémů 
monitorování v členských státech EU je uveden v práci Ellwanger et al. 2018. 

V Německu Spolková agentura pro ochranu přírody v úzké spolupráci s agenturami 
spolkových zemí pro ochranu přírody vypracovala doporučení pro monitorování a 
posuzování stupně ochrany přírodních stanovišť a druhů společného zájmu, jež vycházejí 
z průzkumů jednotlivých výskytů, např. lokalit, a z podrobných odborných znalostí (BfN 
und BLAK 2017). Posuzování parametru „struktury a funkce“ stanovišť je založeno na 
několika kritériích (úplnost typických struktur stanoviště a složení druhů, tlaky), jež 
zkoumají klíčové vlastnosti stanoviště. Posouzení těchto klíčových vlastností je 
porovnáváno se souborem prahových hodnot, jež odrážejí podmínky stanoviště.  

Pro stanoviště typu 6210 kritéria „úplnost typických struktur stanoviště“ zahrnují počet a 
pokrytí charakteristických strukturálních typů (např. terofytů, pionýrských, krátkých nebo 
vícevrstvých travinných porostů, ostrůvkové vegetace na otevřené půdě, bryofytů, 
termofilních mezí nebo křovin) a rovněž pokrytí bylinami (kromě ukazatelů narušení). 
Pokrytí se měří v procentech. K dosažení výborného hodnocení (A) musí být například 
pokrytí typickými strukturami stanoviště alespoň 75 %. Pokud pokrytí typickými 
strukturami stanoviště klesne pod 50 %, struktury jsou průměrné nebo částečně 
degradované. Úplnost typického složení druhů posuzují odborníci na základě 
vnitrostátního referenčního seznamu charakteristických rostlinných druhů, který může být 
na regionální úrovni upravován.  



 

99 

Kritérium „tlaky“ se dělí na dílčí kritéria pokrytí ukazateli narušení (např. ukazateli 
eutrofizace nebo půdy ležící ladem, neofytů), přímého poškození vegetace (pokrytí, včetně 
příčiny poškození, např. způsobeného pošlapáním), pokrytí křovinami v důsledku 
nedostatečného obhospodařování, pokrytí zalesňováním / vysázenými stromy, nedostatky 
v obhospodařování a jiné tlaky na stanoviště typu 6210. Pokrytí se měří v procentech, 
například pokrytí ukazateli narušení do 5 % a neexistence invazivních neofytů vede 
k hodnocení „žádný nebo nízký dopad tlaků“ (A) a pokrytí ukazateli narušení nad 25 % vede 
k hodnocení „vysoký dopad tlaků“ (C). Nedostatky v obhospodařování a jiné tlaky posuzují 
odborníci. 

Na základě statistického zjišťování o polopřirozených travinných porostech (ISGS) v Irsku 
byly stanoveny metody monitorování stanovišť v Irsku21, včetně kritérií pro posuzování 
stanovišť typu 6210 (O’Neill et al. 2013). V letech 2015–2017 bylo provedeno nové 
statistické zjišťování o monitorování travinných porostů (GMS) stanovišť typu 6210 (Martin 
et al. 2018). Statistické zjišťování se týkalo 55 lokalit s 237,83 ha stanovišť typu 
6210/*6210, jež představují 17 % z 1 416 ha stanovišť, která jsou v současné době 
zaznamenána, se zaměřením na nejkvalitnější lokality. Zjišťování GMS posuzovalo u každé 
lokality rozlohu, strukturu a funkce a budoucí vyhlídky.  

Rozloha byla posuzována zkoumáním současného rozsahu stanoviště a jeho porovnáním 
s rozlohou zmapovanou při předchozích statistických zjišťováních, nebo porovnáním 
rozlohy podle různých souborů leteckých fotografií a družicových snímků (Martin et al. 
2018). Úbytky rozlohy jsou vyjádřeny jako roční procentuální ztráta za určité období. 

Struktura a funkce byly posuzovány pomocí několika kritérií, jež zkoumají klíčové vlastnosti 
stanoviště v porovnání se stanovenými referenčními hodnotami nebo prahovými 
hodnotami, které odrážejí stanoviště, když je v příznivém stavu (Martin et al. 2018). 
Kritéria jsou zkoumána a posuzována na zkusných plochách s pevně stanovenou velikostí 
vymezených pomocí měřicího pásma nebo čtvercového měřidla. 

Kritéria struktury a funkcí byla stanovena na základě vnitrostátního souboru údajů, který 
má sloužit ekologům jako vodítko při rozpoznávání a posuzování stanovišť typu 6210 
v Irsku (Martin et al. 2018). Během zjišťování GMS byla tato kritéria přezkoumána na 
základě jednotlivých lokalit a upravena, aby se zajistilo, že budou relevantní pro posuzování 
místních rozdílů. Pro horské oblasti se stanovišti typu 6210/*6210, které často mohou být 
bohaté na bryofyty, byly jako pozitivní ukazatele zařazeny bryofyty Ditrichum gracile 
(útlovláska štíhlá), Hypnum lacunosum (rokyt cypřišovitý vydutý) Scapania aspera 
(kýlnatka drsná) a Tortella tortuosa (vijozub zkroucený). 

Budoucí vyhlídky byly posuzovány zkoumáním současných tlaků, budoucích hrozeb a 
osvědčených postupů obhospodařování, které na stanoviště působí, a předpokládaného 
budoucího trendu rozlohy, struktury a funkcí.  

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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Metoda monitorování uplatněná v rámci zjišťování ISGS byla použita také při statistickém 
zjišťování o 25 lokalitách s travinnými porosty na vápencích s hojným výskytem 
vstavačovitých (*6210) v roce 2014 (Curtis and Wilson 2014, citováno v Martin et al. 2018). 

Italská příručka pro monitorování přírodních stanovišť (Angelini et al. 2016; Gigante et al. 
2016a, 2016b) stanoví specifické standardní monitorovací protokoly pro každý typ 
stanoviště uvedený v  příloze I, který se nachází v Itálii, včetně stanoviště typu 6210. 

Parametr rozloha je definován jako skutečná plocha, na níž se rozkládá stanoviště (Gigante 
et al. 2016c). Doporučuje se kartografické zobrazení v měřítku 1:10 000. Stanoviště by 
mělo být zmapováno každých šest let s použitím fotointerpretace ve spojení s terénním 
průzkumem. Stav z hlediska ochrany na základě rozlohy lze poté analyzovat porovnáním 
kartografického zobrazení z různých období (diachronická analýza) a kvantifikací změn a 
trendů. Kromě toho se doporučuje provést analýzu krajinné metriky (jako je celková 
plocha, fragmentace, povrch dílčích ploch, vzdálenost mezi dílčími plochami atd.), která 
umožní poukázat na užitečné podrobnosti o stavu z hlediska ochrany. 

Parametry „struktura“ a „funkce“ byly definovány s odkazem na hlavní vlastnosti 
rostlinných společenstev tvořících stanoviště: úplný seznam druhů, celkové pokrytí, 
výskyt/pokrytí dominantních druhů, výskyt/pokrytí typických druhů, výskyt/pokrytí druhů 
vstavačovitých, výskyt/pokrytí druhů, na něž se vztahuje ukazatel narušení, výskyt/pokrytí 
cizích druhů, výskyt/pokrytí druhů, na něž se vztahuje ukazatel dynamiky. Tyto údaje by se 
měly získávat z trvalých zkusných ploch (16 m2) každých šest let. Počet zkusných ploch 
zařazených do vzorku by měl být úměrný celkové a místní rozloze stanoviště a jeho 
celkové/místní různorodosti. Optimální období pro odběr vzorků v apeninských i 
alpínských oblastech je květen–červen (červenec) v kopcovitých okrscích, červen–
červenec–srpen v horských okrscích. 

Stav z hlediska ochrany na základě struktury a funkcí je pak možné analyzovat za pomoci 
diachronické analýzy hodnot, které tyto ukazatele předpokládají. Trendy výskytu/pokrytí 
cizími druhy, ukazatelů dynamiky, ukazatelů narušení, dominantních/typických druhů a 
druhů vstavačovitých mohou poskytnout spolehlivé indikace o stavu sledovaného 
stanoviště z hlediska ochrany.  

Úplný soubor typických druhů není možné a priori poskytnout v celostátním měřítku 
vzhledem k nesmírnému bohatství flóry tohoto stanoviště a jeho obrovské druhové 
rozmanitosti. Z tohoto důvodu byl úkol uvést cílové druhy, kromě typických druhů již 
uvedených ve vnitrostátních a evropských příručkách (EK 2013), svěřen regionálním 
orgánům. V praxi byly v některých regionech uvedeny dominantní druhy 
s dominantní/diagnostickou úlohou na regionální úrovni (např. v příručce pro 
monitorování vypracované v rámci projektu „SUNLIFE“ LIFE13 NAT/IT/000371, kde jsou 
uvedeny Bromus erectus (sveřep vzpřímený), Brachypodium rupestre (válečka skalní) a 
kavyl Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola). 

Mimoto existuje náznak, že je třeba zvážit lidské činnosti, zejména evidovat a kvantifikovat 
probíhající činnosti pastvy nebo sečení, jakož i další parametry biologického významu, jako 
je výskyt hmyzu a ptáků. 

Ve Francii byla vypracována metoda pro monitorování stavu zemědělsko-pasteveckých 
přírodních stanovišť v lokalitách sítě Natura 2000 z hlediska jejich ochrany (Maciejewski et 
al. 2013).  
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V současnosti se testuje určování a monitorování přírodních stanovišť pomocí družicových 
snímků. Například na Slovensku se testuje lokalizace, klasifikace a dynamické 
časoprostorové monitorování stanovišť založené na nových metodách filtrování, 
segmentace a sledování dat z radaru se syntetickou aperturou (SAR) Sentinel-1, dat 
multispektrálního zobrazování Sentinel-2 a jejich kombinaci. Software pro zpracování 
obrazu umožní přesnou lokalizaci oblastí se stanovišti sítě Natura 2000 ve statických a 
dynamických datech z pozorování Země až do přesnosti rozlišení v řádu pixelů. Pomocí 
vyvinutého softwaru navíc bude možné průběžně monitorovat dynamiku stanovišť 
s možností výstrahy v případě náhlých změn stavu nebo fragmentace chráněných oblastí 
sítě Natura 2000.  

 

6.2 Kritéria pro výběr míst/lokalit za účelem monitorování 

Zkusné plochy, kde se provádí monitorování, by měly náležitě reprezentovat regionální 
rozložení stanoviště a jeho různorodost.  Vzorky by měly být odebírány v lokalitách sítě 
Natura 2000 i mimo ně. 

Počet zkusných ploch vybraných do vzorku by měl pokrývat celou rozmanitost stanoviště 
(s ohledem na všechny možné podtypy) a měl by být dostatečný pro získání statisticky 
spolehlivého výsledku. 

Údaje získané v místech sledování by měly poukazovat na statisticky významné trendy ve 
stavu z hlediska ochrany a v klíčových biologických a strukturálních parametrech. Zkusné 
plochy vybrané do vzorku by měly zahrnovat porosty v dobrém i ve špatném stavu 
z hlediska ochrany. 

Využití leteckých fotografií a kartografického průzkumu je jistě užitečné pro získání 
základního přehledu o oblastech, které je především třeba prověřit. Základním výchozím 
bodem je síť stálých zkusných ploch, ale později by na základě aktuálního vývoje stanoviště 
mohly být zapotřebí další body.  

V každém vykazovaném období by měl být sledován určitý minimální procentuální podíl 
celostátní rozlohy stanovišť typu 6210. Část těchto oblastí by mohla být vybrána pomocí 
náhodného stratifikovaného přístupu, a další část z „vnitrostátně důležitých“ lokalit. 
Sledování se může někdy příliš zaměřovat na velké, dobře prostudované lokality, takže by 
mohlo pravděpodobně dojít ke snížení lokalit typu 6210 o 10 ha, a pokud jsou lokality 
vybrané pro sledování větší než 10 ha, pak by lokalita měla být rozdělena na části o velikosti 
cca 10 ha a měla by být vybrána jedna z částí.  

Počet zkusných ploch zařazených do vzorku by mohl být v dané zemi škálován na regionální 
úrovni. To může zajistit přiměřenou relevantnost vysoké rozmanitosti stanovišť v dané 
zemi. Může to být také vhodný způsob sdílení odpovědnosti za sledování mezi všemi 
zapojenými správami.  

Robustní koncepce tvorby vzorku by měla zohledňovat všechny tyto aspekty, a v zemích 
s velmi velkou plochou a vysokou rozmanitostí tohoto typu stanovišť, jako je Itálie, je proto 
velmi obtížné stanovit takovou koncepci v celostátním měřítku. V těchto případech by bylo 
možné doporučit, aby některá kritéria byla stanovena v celostátním měřítku, a poté 
uplatňována na regionální úrovni na základě podrobných znalostí o daném území, a to 
v rámci stanovišť sítě Natura 2000 i mimo tuto síť. 



 

102 

V Litvě byl zřízen systém sledování založený na výsledcích inventury přírodních stanovišť 
(2014). Hlavní kritéria pro výběr stálých oblastí sledování zahrnovala: 

 sledování přírodních stanovišť významných pro Společenství (areál, rozloha) se 
provádí v 64 monitorovacích čtvercích, jež představují 10,27 % celkového počtu 
čtverců v zemi, 

 vzorky z každého typu stanoviště by měly činit alespoň 10 % všech polygonů 
inventarizovaných stanovišť v zemi (u stanovišť typu 6210 činí vybrané monitorovací 
polygony 15,43 % všech inventarizovaných stanovišť) a 

 podíl monitorovacích čtverců v chráněných oblastech činí 27,26 % a v nechráněných 
oblastech činí 72,74 %. 

Pozorování v každém monitorovacím čtverci / stálé oblasti sledování se provádí alespoň 
dvakrát během vykazovaného období.  

Na Slovensku byly stálé lokality sledování stanovišť vybrány prostřednictvím procesu 
stratifikovaného výběru v geografickém informačním systému, a to na základě těchto 
kritérií (Šefferová et al. 2015): 

- velikost plochy (0,5–70 ha), 
- dominance cílového stanoviště v rámci oblasti stálé lokality sledování v případě 

komplexů stanovišť, 
- návrh a posouzení stálé lokality sledování nezávisle v rámci každé biogeografické 

oblasti (alpínská, panonská), 
- zeměpisné pokrytí – rozložení stálých lokalit sledování v rámci celé plochy stanovišť, 

aby nedošlo k velkým mezerám a k jejich koncentraci v jednom místě, 
- zachycení různé kvality, aby byla ve velké míře zachycena reprezentativnost, tj. 

zařadit do sítě stálých lokalit sledování vysoce kvalitní lokality i degradované lokality. 

V roce 2015 bylo využíváno 286 stálých lokalit sledování stanoviště typu 6210. Stanoviště 
se rozkládá hlavně v alpínské biogeografické oblasti, avšak některé lokality se nacházejí na 
jihu Slovenska v panonské oblasti. Existovalo 81 stálých lokalit sledování prioritního 
stanoviště 6210*.  
 

Posouzení stavu z hlediska ochrany pomocí jednoduchých ukazatelů – příklad z Dánska 

Stav travinného porostu typu 6210 i dalších typů stanovišť z hlediska jejich ochrany lze 
posuzovat s použitím údajů získaných standardizovaným, opakovatelným postupem 
mapování. Tato metoda je užitečná pro posuzování stavu z hlediska ochrany u jednotlivých 
výskytů i na jakékoli úrovni oblastí (lokalita sítě Natura 2000, země, biogeografická oblast 
nebo celá EU). Je rovněž užitečná pro zaznamenávání změn stavu v průběhu času.  

Stav z hlediska ochrany se hodnotí podle bodového hodnocení přiděleného váženým 
ukazatelům struktury (strukturální index) a váženého bodového hodnocení rostlinných 
druhů vyskytujících se v kruhu s poloměrem 5 m v oblasti s homogenní vegetací 
charakteristickou pro daný typ stanoviště (index druhů).  

U stanoviště typu 6210 byly posuzovány tyto strukturální ukazatele: 1) struktura 
vegetace, 2) hydrologie (pro typ 6210 není relevantní), 3) obhospodařování, 4) 
hrozby/tlaky a 5) specifické struktury charakteristické pro každý typ stanoviště.  
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Každému rostlinnému druhu byla přidělena hodnota mezi -1 až 6. Záporná hodnota se 
uděluje problematickým nebo invazivním druhům, nahodilým/zemědělským druhům se 
udělí 0 a ostatním rostlinám hodnota od 1 do 6, přičemž vyšší hodnoty se přidělují 
zranitelným/vzácným druhům, které se nacházejí pouze v nejlepších floristických 
lokalitách. 

Číselné údaje za každý ukazatel nebo rostlinný druh se zanesou do vzorce, kterým se získá 
hodnota od 0 do 1. Hodnoty ukazatelů se kalibrují: 0–0,2 = špatný stav z hlediska 
ochrany, 0,2–0,4 = slabý stav z hlediska ochrany, 0,4–0,6 = střední stav z hlediska 
ochrany, 0,6–0,8 = dobrý stav z hlediska ochrany a 0,8–1,0 = velmi dobrý stav z hlediska 
ochrany.  

V Dánsku jsou všechny výskyty typů stanovišť v lokalitách sítě Natura 2000 mapovány 
každých šest let. Plány řízení těchto oblastí navrhují, že alespoň 75 % zmapovaných 
výskytů by mělo mít stav z hlediska ochrany, který je buď dobrý, nebo výborný. Cílem 
řízení lokalit tak je zajistit takový stav výskytů z hlediska ochrany, který je dobrý nebo 
velmi dobrý, a zlepšit stav z hlediska ochrany, který je špatný, slabý nebo střední, 
prováděním nezbytných opatření. 

 

5.9 Závěry a doporučení 

Pro plánování ochrany tohoto typu přírodních stanovišť je velmi důležité zlepšovat 
znalosti a metodiky pro posuzování stavu z hlediska ochrany, hrozeb a tlaků a pro 
provádění vhodných systémů sledování. 

Obecné vymezení parametrů používaných pro posuzování stavu z hlediska ochrany 
(rozloha, struktura a funkce) ponechává každé zemi široký prostor pro výklad a činí seriózní 
kontrolu trendů a procesů v měřítku EU velmi obtížnou. 

Na úrovni EU by mohla být dohodnuta harmonizovaná standardní kritéria a postupy pro 
sledování stanovišť. Bylo by možné zřídit skupin u odborníků pro vypracování vhodných 
standardů pro sledování tohoto typu stanovišť (proměnné, parametry, kritéria, prahové 
hodnoty). Měla by být vypracována společná metodika založená na vědeckých poznatcích, 
která by upravovala proměnné, parametry, kritéria a prahové hodnoty podle 
biogeografické oblasti. 

Prahové hodnoty, stejně jako příznivé referenční hodnoty, jsou problematické, protože 
neexistují vždy jasné referenční hodnoty, které by umožňovaly s konečnou platností určit 
ideální kombinaci znaků, podle nichž lze definovat „příznivé“ podmínky. Proměnné 
hodnoty a související procesy jsou extrémně diverzifikované.  

Protože stanoviště 6210 je druhotné stanoviště, které lze nahradit jinými typy stanovišť 
uvedených v příloze I (nebo je samo nahrazuje), ideální kvantifikace jeho optimálního 
rozložení je spíše subjektivní a může záviset hlavně na globálních rovnováhách a 
strategických příležitostech. 

Metodické protokoly založené na standardních nástrojích a vědeckých poznatcích o 
vegetaci (snímky vegetace, seznam druhů a hodnoty pokrytí a mapování vegetace) by 
přispěly k získání značného množství časových a georeferenčních údajů, které by bylo 
možné odpovídajícím způsobem zpracovávat na úrovni členských států i na úrovni EU. 
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Existence již vyvinutých nástrojů k ukládání, načítání a zpracování rozsáhlých datových 
souborů ukazuje, že je to možné a žádoucí22. 

Navrhují se tyto cíle: 

 

 Zlepšit systémy sledování stanovišť pro tento typ stanovišť. 
Má se za to, že je nezbytné stanovit harmonizované metodiky přinejmenším na 

biogeografické úrovni pro sledování stavu stanoviště 6210 z hlediska jeho ochrany a 
časového vývoje. Režimy monitorování by měly zohledňovat vysokou různorodost 
stanovišť typu 6210.  

 Definovat a vypracovat metody pro posuzování stavu z hlediska ochrany. 
Metody pro posuzování různých parametrů (areál, rozloha, struktura a funkce, trendy 

a budoucí vyhlídky) by měly umožnit srovnání posouzení stavu z hlediska ochrany alespoň 
mezi zeměmi, jež patří do stejné biogeografické oblasti. Harmonizace bude možná 
vyžadovat mezinárodní spolupráci a porovnání metod používaných v různých zemích. Tyto 
metody by měly také posuzovat různé podmínky a prvky existující u daného stanoviště. 

Harmonizaci posuzování z hlediska ochrany a sledování stanovišť by mohlo napomoci 
určení referenčních míst pro stanoviště v každém členském státě / každé biogeografické 
oblasti. Výběr těchto míst by měl pokrývat ekologickou rozmanitost přírodního stanoviště 
v jeho přirozeném rozsahu. V ideálním případě by měly pro každou biografickou oblast 
existovat referenční lokality se stanovištěm v optimálních ekologických podmínkách.  

 Vypracovat vhodné metodiky pro určení příznivých referenčních hodnot. 
Některé země v současné době již pracují na metodikách pro určení příznivých 

referenčních hodnot pro typy stanovišť EU včetně travinných porostů. Tyto metody by 
měly být porovnány a harmonizovány, aby všechny země mohly používat obdobné 
přístupy pro určení příznivých referenčních hodnot pro tento typ stanoviště. 

 Vypracovat standardní metodiky pro určení a kvantifikaci hrozeb a tlaků. 
Obecně řečeno, na úrovni zemí neexistují žádné standardní postupy a metodiky pro 

určování a posuzování hlavních hrozeb a tlaků, jež působí na stanoviště typu 6210. Některé 
země (např. Španělsko) nyní vypracovávají standardní metodiky pro posuzování hrozeb a 
tlaků působících na stanoviště a druhy v zájmu Společenství Dostupné metodiky by měly 
být porovnány a analyzovány, aby bylo možné se dohodnout na společných standardech 
pro posuzování hrozeb a tlaků, jež působí na stanoviště tohoto typu. 

 Zlepšit znalosti o fragmentaci přírodních stanovišť. 
Dostatečné znalosti o fragmentaci stanovišť tohoto typu neexistují. Tato mezera by 

měla být řešena s cílem umožnit v případě potřeby navržení a provádění vhodných 
opatření k lepší propojenosti stanovišť. 

 Bylo by žádoucí doplnit sledování zaměřené na vegetaci také sledováním rozmanitosti 
fauny (zejména bezobratlých typických pro travinné porosty). 

 

 
 

                                                 
22 Viz např. Evropský vegetační archiv (EVA) – http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data nebo 
VegItaly – http://www.vegitaly.it/ 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/


 

105 

6.4 Sledování účinnosti akčního plánu a ochranných opatření 

Pro posouzení platnosti a účinnosti opatření péče by bylo dostatečné provádět důkladné 
sledování přírodního stanoviště pod vědeckým dohledem, s použitím standardních 
vědeckých protokolů. Sledování stanoviště by mělo poskytnout zjevné údaje o výsledcích 
obhospodařování (účinnost, neúčinnost, škody). 

Některé možné ukazatele pro posouzení účinnosti opatření péče by mohly obsahovat tyto 
údaje:  

- rozloha stanoviště v příznivém stavu z hlediska ochrany, 
- změny plochy, kterou stanoviště zaujímá, celkově a ve vybraných lokalitách,  
- zvětšení obhospodařovaných ploch, zlepšení nebo zachování příznivého stavu na 

obhospodařovaných plochách, zlepšení stavu typických druhů, ústup nežádoucích 
druhů (např. příliš velkého množství křovin nebo lemových druhů, nitrofilních 
druhů), 

- rozmanitost druhů typických pro dané stanoviště, ohrožených nebo vzácných 
druhů, výskyt problematických druhů, 

- složení flóry. Vysoká rozmanitost původních druhů.  Struktura vegetace, indikační 
druhy (pozitivní a negativní a z různých skupin organismů, včetně půdních biotů), 
zastřešující druhy, 

- složení fauny. Vysoká rozmanitost původních druhů. Funkční struktura 
společenstev, služby ekosystémů a zastoupení typického druhového složení ve 
všech hlavních taxonomických skupinách, a zejména bezobratlých dobře 
zastoupených a v dobrém stavu, 

- biologická rozmanitost travinných porostů (výskyt a stav typických rostlinných 
druhů a typických druhů bezobratlých), 

- hlavní parametry procesů sukcese (pokrytí křovinami a jejich výška). Zarůstání 
křovinami, 

- plocha, která je vhodně obhospodařována, 
- náklady na opatření a financování.  

 

6.5 Přezkum akčního plánu 

Akční plán by bylo zřejmě vhodné přezkoumávat a upravovat každých dvanáct let, což by 
pokrylo dva vykazované cykly (podle článku 17 směrnice o ochraně přírodních stanovišť), 
vzhledem k tomu, že stanoviště reagují na změny pomalu. 

Provádění opatření by však mohlo být přezkoumáváno každých šest let, aby bylo možné 
zkontrolovat prováděné činnosti a průběžné výsledky, zjistit možné nedostatky, obtíže a 
omezení, které je třeba vyřešit.  
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7. NÁKLADY, FINANCOVÁNÍ A PODPŮRNÉ NÁSTROJE 
 

7.1 Náklady na ochranná opatření 

Náklady na obhospodařování a obnovu jsou vcelku rozdílné v závislosti na 
environmentálních podmínkách (např. topografie) a stavu stanoviště (např. zarůstání 
křovinami, stupeň poškození). Posouzení nákladů je jedním z nejdůležitějších kroků při 
vypracování plánů obhospodařování travinných porostů a mělo by se řídit některými 
hlavními zásadami. 
 

7.1.1 Posouzení nákladů 

Posouzení nákladů je jedním z nejdůležitějších kroků při vypracování plánů 
obhospodařování travinných porostů. Náklady se v průběhu času mění a jen zřídka je lze 
zobecnit pro konkrétní typy práce nebo soubor opatření potřebných pro zlepšení stavu 
stanoviště. Náklady na obdobné práce se mohou značně lišit – v závislosti na zeměpisné 
poloze, složitosti prací, dostupnosti pracovníků a speciálního vybavení i na jiných 
faktorech. Tyto pokyny jsou určeny pro delší časové období, a přesné náklady v nich proto 
nejsou uvedeny.  

Náklady se musí posuzovat samostatně za každé opatření nebo za celou práci na 
konkrétním místě a v konkrétní době. 

Tvůrci plánů ochrany přírody a velkých projektů (např. projektů LIFE) by při odhadování 
nákladů na činnosti spojené s obhospodařováním a obnovou stanovišť na období dvou až 
pěti let ve velké lokalitě nebo v několika lokalitách sítě Natura 2000 měli vycházet z níže 
uvedených zásad. 

V malých oblastech (do 1 ha) a v případech, kdy obhospodařování je pravidelné nebo jsou 
známy určité parametry (např. roční sečení, pastva, výkopy nebo zasypávání příkopů o 
určité velikosti) lze náklady obecně porovnat s pracemi prováděnými jinde, nebo se na 
základě rozhovorů s potenciálními pracovníky dohodnout na celkových nákladech všech 
prací. 

Hlavní zásady pro určení přiměřených nákladů na naplánovaná opatření  
(Jātnieks & Priede 2017) 

 Po zhodnocení lokality, která má být obhospodařována, zvolte nejvhodnější opatření, 
metody a technické prostředky. Měl by být konzultován odborník v oblasti ochrany 
druhů a přírodních stanovišť, aby se zajistilo, že opatření k obhospodařování a obnově 
stanoviště byla zvolena správně.  

 Doporučuje se práce rozdělit na části podle načasování a typu práce. Například 
stanovením ceny každé práce (včetně manuální práce a použití konkrétního vybavení) 
zvlášť a jejich sečtením lze získat objektivnější posouzení. Náklady a efektivnost prací 
často závisí na ročním období, například zavodnění mokřadů by se mělo provádět 
v období sucha, jinak se náklady mohou nepředvídatelně zvýšit, ale cíl může zůstat 
nesplněný nebo kvalita může být nízká.  

 Vypočítejte přímé náklady ve vhodných jednotkách: člověkohodiny, osobodny, náklady 
na zařízení za hodinu, náklady na materiál na plochu nebo objem v závislosti na pracích 
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(m3, km, kg, tuny). Měl by se posoudit a sečíst počet jednotek, které jsou zapotřebí na 
všechny práce. Zkušenosti ukazují, že při těchto výpočtech často dochází k chybám, a 
proto se vždy doporučuje využívat jednak dostupné informace o obdobných, již 
vykonaných pracích (např. ze zpráv o projektech, konkrétních pracích), a jednak 
zkušenosti institucí (agentur pro ochranu přírody, služeb na podporu venkova, 
obecních a vládních organizací). Pokud se soubor naplánovaných činností skládá 
z různých prací, které dříve nebyly prováděny nebo jejichž ceny nejsou k dispozici, lze 
provést průzkum alespoň u tří potenciálních dodavatelů. V tomto případě lze výsledek 
získat rychleji, avšak zvyšuje se riziko, že v průběhu prací mohou vzniknout 
nepředvídané náklady, které mohou dosažení cílů zkomplikovat.  

 Posuďte nepřímé náklady spojené s přípravnými pracemi pro obhospodařování a 
obnovu – průzkum lokality, odborné posudky, technické předpisy, povolení a dohody 
stanovené právními předpisy. To zahrnuje náklady na odpracovanou dobu, dopravu a 
administrativu, které jsou často posuzovány nedostatečně. Při složitých pracovních 
projektech je třeba naplánovat čas a prostředky k informování veřejnosti a vysvětlení 
nezbytných kroků. 

 Zvažte regionální rozdíly v nákladech a dostupnost dodavatelů ve vzdálenosti do 30 km 
od lokality s plánovanou činností. Náklady se mohou podstatně zvýšit, pokud je třeba 
zajistit vykonavatele a/nebo vybavení z větší vzdálenosti. Z tohoto důvodu budou 
specifické činnosti, jež vyžadují zvláštní vybavení nebo dovednosti (např. odstranění 
ornice) vždy nákladnější než jednoduché činnosti (sečení, vysekávání křovin, 
rozmělnění ornice). 

 Svěřte posouzení nákladů profesionálům – vedoucím pracovníkům, specialistům 
v oblasti řízení, odborníkům z praxe, podnikatelům – a naplánujte tuto práci a 
odpovídající finanční prostředky.  

 Do finančního plánování zahrňte potenciální příjmy související s obnovou a 
obhospodařováním přírodního stanoviště – za dřevo, posečenou trávu, odstraněnou 
ornici a další materiály. V ideálním případě je lze, alespoň částečně, využít na místě 
(např. na výstavbu přehrad při zavodňování) nebo je z oblasti odstranit a použít jinde 
(jako např. dřevní štěpky nebo dřevo, rákosí na střešní krytinu, biomasu na krmivo pro 
zvířata, na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo jako materiál obsahující 
semena cílových druhů pro zavádění druhů v jiném místě, rašelinu na kompostování 
nebo v zahrádkářství). V praxi však tyto materiály zřídka nacházejí praktické uplatnění, 
jsou-li objemy malé nebo jsou místa získávání rozptýlená v široké a těžko dostupné 
oblasti. Proto je třeba mít na paměti, že využití „vedlejších produktů“ obnovy 
přírodních stanovišť nemusí vždy být ekonomicky výhodné. 

 

Náklady a platby podpory v různých členských státech  

Z několika zemí jsou k dispozici náklady na opatření pro péči o přírodní stanoviště typu 
6210, z nichž vyplývají významné rozdíly podle podmínek lokality a druhů činností. Níže 
jsou uvedeny některé příklady.  

V Německu zemědělci uvádějí náklady na pastvu a předcházení růstu křovin a stromů ve 
výši 450 eur/ha, ale náklady na obnovu travinných porostů mohou dosáhnout 3 000–8 000 
eur/ha. 
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Náklady na zajištění přiměřené pastvy v Polsku se pohybují mezi 300 až 3 000 eur/ha ročně. 
Nižší číslo jsou náklady pobídkové platby, pokud má vlastník pozemků požadovaná 
hospodářská zvířata; vyšší náklady odpovídají tržní ceně při objednání kompletní pastevní 
služby (včetně nájmu zvířat a veškerého potřebného vybavení). 

V Lucembursku smlouvy o řízení biologické rozmanitosti stanoví náklady za sečení tohoto 
přírodního stanoviště ve výši 420 eur za hektar. 

V Lotyšsku byly v programu rozvoje venkova na období 2014–2020 vyčísleny náklady na 
obhospodařování za účelem výpočtu míry podpory pro agroenviromentální opatření 
„řízení biologické rozmanitosti v travinných porostech“. Pro stanoviště typu 6210 
vypočtené náklady na obhospodařování činily 86 eur/ha (sečení jednou za rok a sběr sena, 
bez započtení ostatních výdajů). Vypočtená míra podpory činila 206 eur/ha (tato podpora 
zahrnuje ušlý zisk).  

V Estonsku systém podpory na sečení nebo pastvu stanovišť 6210 činí 85–250 eur/ha ročně 
v závislosti na režimu obhospodařování (uplatňuje se pouze v chráněných oblastech).  

V Maďarsku sečení (je-li fyzicky možné a přijatelné jako metoda obhospodařování) stojí cca 
100 eur/ha ročně.  

Náklady na obnovu travinného porostu jsou obecně vyšší než na činnosti v oblasti údržby.  

Náklady na odstranění/vymýcení křovin uváděné v Polsku činí 2 000–3 000 eur/ha. Kromě 
toho může být nezbytné odstraňování výhonků po dobu pěti po sobě jdoucích let, což stojí 
cca 1 000 eur/ha ročně. 

Vymýcení invazivních druhů v Maďarsku může stát od 800 do 2 000 eur/ha. 

V Lotyšsku náklady na obnovu stanoviště tohoto typu, je-li zarostlé keři, činí ve složité 
topografii vyžadující množství manuální práce (trsy trávy, hustá vrstva opadu) přibližně 
3200 eur/ha za dobu tří let (Jātnieks, Priede, 2017).  

Estonský systém podpory pro obnovu stanovišť typu 6210 vyplácí do 590 eur/ha podle 
hustoty vrstvy keřů a stromů, podpora se uplatňuje pouze v chráněných oblastech.  

V Litvě z některých plánů ochrany přírody vyplývá, že obnova a zachování dobrého stavu 
stanoviště typu 6210 z hlediska jeho ochrany může stát od 400 do 8 500 eur/ha za dobu tří 
až pěti let. Ve značné míře to závisí na počátečním stavu stanoviště, jeho velikosti a 
zeměpisné poloze.  

 

7.2 Potenciální zdroje financování  

Nejdůležitějším zdrojem financí pro ochranné obhospodařování a zachování těchto 
travinných porostů je společná zemědělská politika.  
Mezi jiné často využívané zdroje financování z prostředků EU patří program LIFE, Evropský 
fond pro regionální rozvoj a projekty Evropské územní spolupráce (INTERREG).  
 
Hlavními fondy využívanými pro obnovu, ochranné obhospodařování a sledování 
přírodního stanoviště a pro zvyšování povědomí veřejnosti jsou vnitrostátní fondy a 
financování EU v rámci společné zemědělské politiky (SZP), zejména programy rozvoje 
venkova, program LIFE a Evropský fond pro regionální rozvoj včetně projektů Evropské 
územní spolupráce (INTERREG).  



 

109 

 

7.2.1 Financování v rámci společné zemědělské politiky 

Pravidelné sečení a pastva jsou nezbytné pro zajištění ochrany polopřirozených travinných 
porostů, a ochrana a obhospodařování těchto přírodních stanovišť jsou proto financovány 
především v rámci společné zemědělské politiky. Pro podporu obhospodařování 
travinných porostů je užitečný jak I. pilíř (přímé platby za účelem zachování zemědělské 
činnosti a za trvalou ochranu pastvin), tak II. pilíř (rozvoj venkova). Programy rozvoje 
venkova (spolufinancované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 
členskými státy) jsou zvlášť důležitým zdrojem financování pro obhospodařování 
travinných porostů v zájmu biologické rozmanitosti ve většině zemí EU, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních opatření, odborné přípravy zemědělců týkající se 
provádění opatření, investic do obnovy atd.  

Existují však poznatky, že stávající podpora SZP pro travinné porosty na vápencích není 
dostatečná pro zajištění jejich odpovídající obnovy a obhospodařování a zamezení jejich 
opouštění nebo intenzifikaci. Je třeba vyvinout větší úsilí na podporu využívání 
agroenvironmentálních opatření a jiných systémů podpory v rámci SZP s cílem podporovat 
ochranu přírodních stanovišť s travinnými porosty v zájmu Společenství. 

Agroenvironmentální opatření  

Agroenvironmentální opatření se používají na podporu ochranného obhospodařování 
cenných travinných porostů v EU. Některé zajímavé zkušenosti byly uplatňovány 
s úspěšnými výsledky, ale využívání agroenvironmentálních smluv je v mnoha regionech 
ještě příliš malé.  Na podporu a posílení využívání agroenvironmentálních opatření pro 
extenzivně obhospodařované travinné porosty jsou zapotřebí vyšší platby a v některých 
případech zjednodušení pravidel pro zemědělce, kteří přírodní stanoviště obhospodařují. 
Důležité také je zajistit, aby bylo dostupné financování pro investice do opatření v oblasti 
obnovy, například na obnovu oplocení nebo jiných ohraničení pozemků, zásobování vodou 
a vrat potřebných k opětovnému zakládání systémů pastvy a na periodické odstraňování 
křovin. 

Zvlášť vhodným přístupem je uplatňování systémů založených na výsledcích, které 
umožňují jednak důraz na dosažení kladných výsledků v oblasti ochrany biologické 
rozmanitosti, a jednak větší flexibilitu při přijímání  rozhodnutí o péči přizpůsobených 
každé lokalitě. Příklad pro stanoviště typu 6210 je uveden v rámečku níže. 

Program Burren: místně řízený agroenvironmentální program založený na výsledcích 

Program Burren je místně řízené agroenvironmentální klimatické opatření v rámci irského 
programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Jedná se o „hybridní“ program v tom 
smyslu, že financuje obhospodařování přírodních stanovišť založené na výsledcích i 
doplňkové neproduktivní kapitálové investice.  Platby se přidělují na základě bodového 
hodnocení stavu přírodního stanoviště v každé oblasti. Hlavními kritérii jsou: úroveň pastvy, 
úroveň opadu, nepoškozenost míst krmení a přírodních vodních zdrojů, úroveň holé půdy a 
eroze, úroveň zarůstání křovinami, kapradinami a bezkolencem modrým, rozsah zemědělsky 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_cs
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zvýhodněných druhů / plevelů, otázka, zda si pozemek zachovává svou ekologickou 
vyváženost23. 

Důležitým prvkem programu je, že všem zúčastněným zemědělcům se vyplácí roční příspěvek 
100 eur/ha na provádění ochranných prací (např. odstraňování křovin, opravy a obnovení 
oplocení, vrat, kamenných zídek, vodní prvky, stezky) až do maximální částky 7 000 eur ročně. 
Zemědělci mají za úkol předložit návrh prací (s popisem, mapou a odhadovanou cenou) 
programovým týmům, které odpovídají za konečné schválení. Programový tým také získává 
všechna požadovaná povolení na práce a vede databázi zemědělců ochotných vykonávat na 
smluvním základě práce pro jiné zemědělce, kteří nejsou schopni tyto práce provádět. 
Činnosti zaměřené na odstranění křovin znamenají, že půda je i nadále způsobilá pro výplatu 
přímých plateb zemědělským podnikům. 

Dalším důležitým prvkem je individuální poradenství pro zemědělce: poradci, které platí 
zemědělci, navštíví každé léto zemědělský podnik, aby zaznamenali bodové hodnocení stavu 
každého pozemku a poskytli přímé poradenství ohledně programu, podmíněnosti a všech 
ostatních dohod, které má zemědělec uzavřené. Zemědělec poté každoročně obdrží záznam 
o bodovém hodnocení za každý pozemek a doporučení k obhospodařování, aby hodnocení 
pozemků mohlo být příští rok zvýšeno. Zemědělci, kteří nejsou s výsledkem hodnocení 
spokojeni, mohou navštívit místní programovou kancelář a obdržet individuální vysvětlení 

k jejich bodovému hodnocení a možnostem obhospodařování. 

 

Způsobilost pro přímé platby nebo jiné formy podpory příjmů zemědělců 

Klíčovým problémem v souvislosti s poskytováním podpory v rámci společné zemědělské 
politiky pro přírodní stanoviště 6210 a jiné polopřirozené travinné porosty je to, že 
přítomnost křovin a jiných krajinných prvků učinila půdu nezpůsobilou pro přímé platby. 
To buď bránilo farmářům a pastýřům v přístupu k nejcennějšímu zdroji financování pro 
pokračující údržbu a podněcovalo invazi křovin a opouštění půdy, nebo vedlo k tomu, aby 
zemědělci odstraňovali z půdy všechny křoviny, a tím ničili velkou část jejich ochranné 
hodnoty. Nyní taková půda nyní může být způsobilá pro přímé dotace v rámci SZP, jestliže 
se členské státy rozhodnou přizpůsobit kritéria způsobilosti pro půdu, která není pastvinou 
a která obsahuje nebylinnou vegetaci24, avšak tato způsobilost je co do rozsahu omezená 
a podléhá určitým podmínkám, které je obtížné dodržovat a kontrolovat. Příklad toho, jak 
toto bylo provedeno ve prospěch přírodního stanoviště typu 6210, podává Francie (viz 
rámeček níže). 
 

Způsobilost polopřirozených travinných porostů s křovinami pro přímé platby ve Francii 
 

Vnitrostátní orgán ve Francii věnoval značné zdroje na návrh poměrného systému, který by byl 
v souladu s nařízeními EU, a zároveň umožnil zemědělcům dostávat přímé platby za spásané 
pozemky s křovinami, včetně mozaik stanovišť se stanovišti typu 6210. Tento poměrný systém 
se používá pro výpočet míry plateb zohledňujících pouze prvky využitelné k pastvě; vylučuje 
nezpůsobilé prvky (např. skály, stromy, které nelze spásat). Týká se pastvinářských oblastí 
s pokrytím dřevinami, které může převládat, některých pastvin pokrytých dřevinami (s prvky 

                                                 
23 Program Burren, Hodnotící list M1 pro pastviny typu Winterage (zimní pastva). 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf 
24 Finanční nařízení (nařízení (EU) 2017/2393) od roku 2017 umožnilo členským státům rozšířit definici 
trvalého travinného prostu tak, aby zahrnovala keře a stromy, jež produkují krmivo pro zvířata, ale nejsou 
jimi přímo spásány. 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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využitelnými k pastvě pod stromy) a pasených dubových a kaštanových hájů, a to i když prvky 
využitelné k pastvě nejsou přítomny. Byla stanovena typologie dřevitého prvku využitelného 
k pastvě s ohledem na šířku a výšku keřů a na vnitrostátní seznam nepoživatelných druhů s cílem 
vyloučit prvky, které využitelné k pastvě nejsou (např. nepřístupné keře).  

Zdroj: Případová studie společnosti Oréade-Breche pro Alliance Environnement (2019). 
Hodnocení dopadu SZP na přírodní stanoviště, krajiny a biologickou rozmanitost. Studie pro GŘ 
pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise. 
 

 
 
Zdroj diagramu: Ministerstvo pro zemědělství a potraviny a Agentura pro platby a služby (ASP), 
Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et pâturages 
permanents, 2018.  

 
 
Poradenství a podpora pro zemědělce 

Velmi důležitá je také podpora poskytovaná zemědělcům s cílem usnadnit jim přístup 
k příslušným systémům a pomoci jim s prováděním vhodných opatření. Tuto podporu lze 
poskytovat prostřednictvím poradenských služeb pro zemědělské podniky financovaných 
v rámci SZP, ale existují i zajímavé zkušenosti se zapojením místních nebo regionálních 
orgánů a nevládních organizací do podpory opatření na ochranu travinných porostů (viz 
rámeček níže).  
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Důležitou roli při motivaci zemědělců a šíření povědomí o důležitosti druhově bohatých 
travinných porostů mají iniciativy občanské společnosti. Měla by být podporována větší 
spolupráce a podpora mezi zúčastněnými stranami zaměřená na vytvoření soběstačného 
obhospodařování.  
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Poradenské služby pro zemědělské podniky v Târnava Mare v Rumunsku 

V Rumunsku, konkrétně v oblasti Târnava Mare, zřídila nevládní organizace Fundaţia ADEPTu 
Transilvania poradenskou službu pro zemědělské podniky, které ve spolupráci s místními 
komunitami a rumunským ministerstvem pro zemědělství a rozvoj venkova a ministerstvem pro 
životní prostředí a lesy propojuje povinnosti v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, ochrany 
přírodních stanovišť a druhů v rámci sítě Natura 2000 a podporu příjmů venkova. Jejím cílem je 
dosáhnout ochrany biologické rozmanitosti v krajinném měřítku prostřednictvím spolupráce 
s drobnými zemědělci a vytváření pobídek na ochranu polopřirozené krajiny, kterou vytvořili. 
Služba pomáhá drobným zemědělcům získat způsobilost pro přímé platby v rámci SZP, pomáhá 
navrhovat a podporovat cílené agroenvironmentální režimy a otvírá zemědělcům možnosti, jak 
uvádět produkty na trh. Služba pomáhá drobným zemědělcům získat způsobilost pro přímé 
platby v rámci SZP. Přibližně 60 % zemědělských podniků v této oblasti nedosahuje minimální 
velikosti (celkem 1 ha, složeno z pozemků o minimální rozloze 0,3 ha) požadované pro obdržení 
přímých plateb v rámci I. pilíře SZP v Rumunsku. Tato nevládní organizace však usnadnila 
uspořádání, v rámci nichž si aktivní zemědělci najímají půdu od sousedů a splňují podmínky pro 
platby podle množství půdy, kterou obhospodařují. Obce, které vlastní společné pastviny a 
nemají nárok na platby, se navíc dohodly s pasteveckými sdruženími na dlouhodobém pronájmu, 
takže mohou žádat o agroenvironmentální smlouvy. To umožnilo zařadit velké plochy půdy do 
režimů obhospodařování financovaných v rámci SZP a odvrátit riziko opuštění půdy. 

 
Cílené financování obhospodařování travinných porostů za účelem ochrany konkrétních 
druhů 

Agroenvironmentální opatření lze přizpůsobit chráněným druhům a v EU existují rozsáhlé 
zkušenosti s mnoha druhy – včetně fauny spojené s travinnými porosty v přírodních 
stanovištích typu 6210. Například v Anglii mají zajímavé zkušenosti s obhospodařováním 
travinných porostů na podporu ohrožených druhů motýlů (viz rámeček níže).    
 

Agroenvironmentální režim vyššího stupně přizpůsobený hnědásku chrastavcovému 
v travinných porostech na křídovém podloží 
 

Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), který ve velkých částech Evropy téměř 
vyhynul v důsledku ztráty vlhkých travinných porostů na křídovém podloží, se stabilizovaly nebo 
rostou v důsledku provádění cíleného agroenvironmentálního režimu v Anglii. Výskyt tohoto 
druhu v křídové pahorkatině přírodního stanoviště typu 6210 byl zaznamenán teprve nedávno, 
neboť mnohé vlhké travinné porosty zmizely v důsledku odvodňování a zúrodňování půdy, 
zatímco tlak pastvy na pahorkatinu se snížil, což umožnilo, aby hostitelské rostliny dorůstaly do 
příznivějších výšek trávníku. Agroenvironmentální režim financuje způsoby obhospodařování, 
které vytvářejí nerovnoměrné mozaiky krátké a dlouhé vegetace na křídových travinných 
porostech, pomocí extenzivní pastvy skotu nebo tradičních plemen koní a selektivního sečení a 
odstraňování křovin. Pastva skotu a koní je financována spíše než tradiční pastva ovcí, která je 
v křídové pahorkatině obvykle využívána, protože skot a koně vytvářejí méně rovnoměrně 
spasený trávník. 
Zdroj: Ellis et al. (2012)  

 
Podpora v rámci SZP pro zvyšování hodnoty produkce zemědělských podniků 

Mnozí zemědělci obhospodařující lokality sítě Natura 2000 a travinné porosty vysoké 
přírodní hodnoty čelí problémům při prodeji svých produktů, protože se často jedná o malé 
producenty v odlehlých oblastech, kde je málo zákazníků, kteří mohou platit vyšší ceny. Na 
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druhou stranu mají někteří dobré předpoklady k tomu, aby využívali přímého marketingu 
pro ekologické turisty a turistické služby, jako jsou hotely a restaurace. V některých 
regionech zemědělci vybudovali úspěšné přímé marketingové napojení na supermarkety.  
Spektrum podpory zemědělců, kteří usilují o větší přidanou hodnotu svých produktů, 
zahrnuje podporu pro zřizování skupin producentů, rozvoj režimů kvality pro zemědělské 
produkty a stanovení označení a chráněného označení původu. 
 

Režim označování místních výrobků podporující travinné porosty na vápencích: Altmühltaler 
Lamm 

Pro oblast Altmühltal v Bavorsku (Německo) jsou typické jalovcové křoviny na travinných 
porostech na vápencích. Pasená stáda ovcí produkují kvalitní jehněčí maso a vlnu. Pastýři a 
vlastníci půdy v regionálním družstvu jsou dohodnuti na tom, že nejméně polovinu svých ovcí 
budou pást v přírodní rezervaci Altmühltal, krmit budou pouze místně vyráběným doplňkovým 
krmivem a budou dodržovat pokyny, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, hustotu pastvy 
a zákaz používání pesticidů a hnojiv. Pastýři mají zaručenu spravedlivou cenu za svá zvířata a 
jehněčí maso se prodává v místních hotelích a řeznictvích pod značkou Altmühltaler Lamm. 

 

7.2.2 Projekty programu LIFE 

V rámci četných projektů LIFE byla vyvinuta opatření pro zlepšení stavu přírodních 
stanovišť typu 6210 z hlediska ochrany, která se zaměřují na opatření v oblasti obnovy, 
ochrany a na zvyšování povědomí.  

V rámečku níže jsou uvedeny některé příklady úspěšných projektů, jež obnovily významné 
oblasti stanovišť typu 6210.  
 

Úspěšné projekty LIFE zaměřené na obnovení a zachování stanoviště typu 6210 

V Irsku projekt AranLIFE (2014–2018) na Aranských ostrovech vedl k opatřením v oblasti obnovy 
s cílem zlepšit řízení pastvy a testoval bodové hodnocení na pozemcích, jež obsahují přírodní 
stanoviště typu 6210/*6210, založené na výsledcích25. Projekt zlepšil stav mozaiky stanoviště 
typu 6210 s vápencovými „chodníky“ (stanoviště typu 8240) na rozloze více než 700 ha. Jednalo 
se o tato opatření, jež zlepšila řízení pastvy: zlepšení přístupu a zlepšení řízení pastvy 
prostřednictvím obnovy cest a kamenných zídek, odstranění zarůstání křovinami a kapradím, 
instalace infrastruktury pro zásobování pasoucích se hospodářských zvířat vodou, opatření 
k nápravě minerální nerovnováhy u hospodářských zvířat (lizy, koncentrované doplňky nebo 
minerální bolusy), spolupráce se zemědělci zaměřená na zvýšení počtu pasených zvířat a 
zaznamenávání doby pastvy a produkce biomasy pro výpočet optimální míry pastvy (McGurn et 
al. 2018).  

V Polsku projekt LIFE – LIFE08 NAT/PL/000513 prováděl odstraňování křovin, pastvu, obnovu 
prostřednictvím odstranění ornice a testoval experimentální metody ochrany na 226 ha suchých 
travinných porostů (Barańska et al. 2014; viz též oddíl 5.3). Projekt významně zlepšil stav 
několika set hektarů spásaných travinných porostů, přičemž došlo ke snížení podílu expanzivních 
druhů (jílku, rákosu písečného a keřů) (Murawy Life 2015). To představuje obnovu přibližně 
jedné desetiny stanovišť s travinnými porosty na vápencích (typu 6210) v polské síti Natura 
2000. Projekt také zveřejnil podrobný akční plán stanoviště a pokyny pro obnovu stanovišť typu 
6210 v Polsku. 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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Na Slovensku byl prováděn projekt LIFE v LVS Devínska Kobyla (LIFE10 NAT/SK/080), kde byla 
plocha společenstev suchých travinných porostů snížena o 61,1 % v porovnání s úrovní roku 
1949 (Hegedűšová, Senko 2011). Na základě plánu obnovy, který byl projednán s příslušnými 
zúčastněnými stranami, bylo od roku 2015 vyčištěno 58 ha přerostlých suchých travinných 
porostů mechanickým odstraněním lesního porostu a křovin, vymýcením trnovníku akátu a 
opětovným zavedením pastvy, zejména koz. Byl sledován především dopad opatření péče za 
účelem obnovy na biotop 6210* v různých stadiích sukcese.  

 
Seznam nedávných projektů LIFE zacílených na ochranu suchých travinných porostů je 
uveden v příloze. 

7.2.3 Evropský fond pro regionální rozvoj a jiné fondy EU 

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) byl některými členskými státy naprogramován 
tak, aby nabízel příležitosti k financování obnovy a obhospodařování travinných porostů, 
například v Litvě, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Rovněž Evropský fond pro územní 
spolupráci (dříve známý jako Interreg) nabízí příležitosti pro dvoustranné projekty ochrany 
v rámci programu Natura 2000, což poskytlo financování na obhospodařování travinných 
porostů v Maďarsku. 
 
7.2.4 Jiné přístupy a nástroje na podporu pastvy a pastýřské činnosti 

Pokles pastýřství v posledních desetiletích měl negativní důsledky pro velké oblasti 
polopřirozených spásaných stanovišť. Omezená dostupnost a vysoké náklady na zkušené 
pastýře je rozšířený problém zahrnující společné pastviny v mnoha regionech jižní a 
východní Evropy (García-González 2008; Pardini and Nori 2011). 

V některých oblastech Irska jsou uskutečňovány iniciativy zaměřené na řešení nedostatku 
pasených zvířat v opuštěných místech, jako jsou mobilní ovčí stáda. Mobilní stáda ovcí, 
často označovaná jako „létající stáda“, představují způsob, jak obnovit pastvu 
v opuštěných místech po krátká období každého roku. Ovčí stáda mohou být zakoupena 
místními orgány pro ochranu přírody a poté pronajímána na obhospodařování pastýřům 
nebo pastevcům.  
 
Ve Francii existují iniciativy místních orgánů na obecní půdě, v přírodních rezervacích a 
regionálních přírodních parcích zaměřené na provádění a rozvoj projektů ekologické pastvy 
s cílem zachovat nebo obnovit přírodní stanoviště s travinnými porosty (a zejména 
stanoviště typu 6210). Tato opatření jsou často doprovázena podporou zemědělců 
k zajištění udržitelnosti investic. Například organizace CEN (Conservatoire des Espaces 
Naturels) Normandie Seine spravuje řadu míst na vápencových svazích, na kterých provádí 
opatření ochrany přírodních stanovišť typu 6210. Hlavním používaným opatřením péče je 
extenzivní pastva. Za tímto účelem Conservatoire vlastní a spravuje stádo zvířat různých 
plemen (skot, koně, kozy a ovce), což jí umožňuje provádět vhodné obhospodařování 
travinných porostů na vápencích. 
 
V oblasti Bourgogne Franche-Comté program financovaný zemědělskou komorou Haute-
Saône, doprovázený řídícími strukturami (Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-
Comté) a vědeckými institucemi (Národní botanická konzervatoř Franche-Comté – 
regionální observatoř bezobratlých, Univerzita v Franche-Comté, Lotrinská univerzita, 
INRA, VetAgro-Sup v Clermont-Ferrand) s cílem přinést zemědělcům konkrétní řešení 
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podle typu travinného porostu včetně suchých až velmi suchých pastvin typu 6210 (pokyny 
se připravují). 
 

7.3 Hlavní nedostatky a obtíže v oblasti financování 

Klíčovou výzvou pro financování přírodního stanoviště typu 6210 je financovat opatření v 
oblasti obnovy a další opatření (např. nákup hospodářských zvířat nebo získání přístupu 
k nim) potřebná pro opětovné zahájení řízení pastvy. Program LIFE (a v některých 
případech strukturální fondy) představují hlavní zdroj financí na podporu obnovy cenných 
travinných porostů a znovuzavedení tradičních zemědělských postupů. Je zřejmé, že na 
úrovni členských států existují jen omezené finanční zdroje na podporu ochrany tohoto 
stanoviště a až financování EU z projektů LIFE skončí, bude problém zajistit kontinuitu 
opakujících se opatření v oblasti péče, jako je pastva. 

Existují také potíže při financování obnovy travinných porostů z prostředků programů 
rozvoje venkova. Neexistuje dobrý přehled o výdajích na agroenvironmentální platby 
související s cíli ochrany sítě Natura 2000. Programy na podporu produktů 
z polopřirozených travinných porostů a jejich uvádění na trh nejsou dostatečně rozvinuté.  

Ve většině evropských zemí jsou nedostatečně rozvinuté systémy kompenzačních plateb 
vlastníkům půdy v lokalitách sítě Natura 2000 a pobídky (včetně daňových pobídek). 

Ještě obtížnější je obnova a zachování travinných porostů mimo síť Natura 2000. 
Snadnější je získat finance pro travinné porosty v rámci sítě Natura 2000 než mimo tuto 
síť. Vzhledem k otázkám konektivity by ochrana travinných porostů mimo síť zasluhovala 
větší pozornost. Finanční prostředky z programu LIFE jsou k dispozici pouze na obnovu 
stanovišť v lokalitách sítě Natura 2000, nikoli mimo ni. 
 

7.4 Závěry a doporučení 

 Je třeba zajistit kontinuitu vhodného obhospodařování přírodních stanovišť typu 6210 
poté, co bude ukončeno časově omezené financování, například v rámci projektů LIFE. 

 Režimy podpory zemědělských podniků včetně agroenvironmentálních opatření by 
bylo možné lépe využívat k financování obhospodařování těchto stanovišť.  

 Příprava projektů ochrany a žádostí o financování tohoto typu stanovišť je zpravidla 
poměrně snadná – potřeby ochrany jsou obvykle jasné a požadovaná opatření jsou 
všeobecně známa a je snadné je naplánovat; dílčí výsledky po několika letech jsou 
obvykle viditelné a lze je vykázat. Problematičtější je nicméně financování přípravných 
opatření, jako je průzkum, zmapování a zhodnocení stanoviště, a rovněž financování 
jeho nepřetržitého sledování. Opatření v oblasti průzkumu a sledování je však možné 
financovat v rámci krátkodobých projektů, jež obsahují také aktivní ochranu. 

 Je zapotřebí přesněji sledovat výdaje související s agroenvironmentálními platbami a 
jejich přínos k cílům ochrany přírodních stanovišť typu 6210, a to v rámci sítě Natura 
2000 i mimo ni. Měly by být navrženy vhodné ukazatele pro usnadnění takového 
sledování prostřednictvím společné zemědělské politiky i prostřednictvím jiných fondů. 
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 Je důležité, aby požadovaná opatření ke zlepšení stavu tohoto typu stanovišť z hlediska 
ochrany byla zahrnuta do prioritních akčních rámců členských států na finanční období 
po roce 2020. 
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PŘÍLOHA 
 
Akční plán pro zachování a obnovu příznivého stavu ochrany stanoviště typu 
6210 Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na 
vápenitých podložích (Festuco-Brometalia) (* důležitá stanoviště 
vstavačovitých)  
 

1. Definice přírodního stanoviště 

1.1 Definice podle Interpretační příručky stanovišť Evropské unie 

Podle Interpretační příručky stanovišť Evropské unie (Evropská komise 2013) přírodní 
stanoviště typu 6210 zahrnuje suché až polosuché travinné porosty na vápencích zařazené 
do fytosociologické třídy Festuco-Brometea. 

Toto stanoviště sestává z rostlinných společenstev, jež patří do dvou řádů v rámci třídy 
Festuco-Brometea: stepní nebo subkontinentální travinné porosty (řád Festucetalia 
valesiacae) a travinné porosty spíše oceánských a submediteránních oblastí (řád 
Brometalia erecti nebo Festuco-Brometalia). V posledně uvedeném řádu se rozlišuje mezi 
primárními suchými travinnými porosty svazu Xerobromion a sekundárními 
(polopřirozenými) polosuchými travinnými porosty svazu Mesobromion (nebo Bromion) 
s Bromus erectus. Posledně uvedené porosty se vyznačují bohatým výskytem 
vstavačovitých. Opuštění má za následek teplomilné křoviny s mezistupněm teplomilné 
lemové vegetace (Trifolio-Geranietea). 

Typ vegetace se považuje za prioritní, pokud se jedná o důležité stanoviště vstavačovitých. 
Důležitá stanoviště vstavačovitých by měla být chápána jako stanoviště, která jsou důležitá 
na základě jednoho nebo více z těchto tří kritérií:  

a) stanoviště hostí bohatý soubor druhů vstavačovitých;  
b) stanoviště hostí důležitou populaci alespoň jednoho druhu vstavačovitých, který je na 
území státu považován za nepříliš častý;  
c) stanoviště hostí jeden nebo několik druhů vstavačovitých, které jsou na území státu 
považovány za vzácné, velmi vzácné nebo výjimečné.  

Charakteristické rostlinné druhy uvedené v interpretační příručce zahrnují: Adonis vernalis, 
Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Bromus 
inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, 
Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, 
Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa,Koeleria pyramidata, 
Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis 
mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala comosa, Primula veris, 
Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, Stipa capillata, S. joannis, Veronica 
prostrata, V. teucrium.  

V intepretační příručce jsou pro tento typ stanoviště uvedeny také některé druhy 
bezobratlých: Papilio machaon, Iphiclides podalirius (řád motýli – Lepidoptera); 
Libelloides spp., Mantis religiosa (řád síťokřídlí – Neuroptera). 
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1.2 Definice stanoviště podle systému EUNIS 

Podle klasifikace stanovišť systému EUNIS (Evropský informační systém o přírodě) (Davies 
et al. 2004, Schaminée et al. 2012) tento typ stanoviště (6210) sestává ze dvou zcela 
rozdílných podtypů, s různým rozšířením, druhy, problematikou ochrany a péče, takže je 
obtížné je považovat za jeden typ. V červeném seznamu stanovišť EU (Janssen et al. 2016) 
byly proto pokládány za dva různé typy, přičemž oba jsou hodnoceny jako cenné: 

E1.2a: Polosuché trvalé travinné porosty na vápencích se vyskytují v celé Evropě od 
submediteránního po hemiboreální pásmo. Charakteristické jsou polosuché (mezoxerické) 
bazické půdy. Toto stanoviště je druhově nejbohatším rostlinným společenstvem v Evropě. 
Připadá na ně více než 90 % stanovišť typu 6210 včetně většiny typů s hojným výskytem 
vstavačovitých. Vzhledem k nepřesným definicím v interpretační příručce byly některé 
velmi podobné typy v některých zemích zahrnuty do jiných prioritních stanovišť, ačkoli 
z floristicko-ekologického hlediska patří do podtypu E1.2a (jako podtypu stanovišť 6210). 
Toto se týká mezoxerických bazických částí stanovišť typu 6270 (severské země) s bohatým 
podložím, mezoxerických částí stanovišť typu 6240*(východní a střední Evropa) a 
mezoxerických částí stanovišť typu 62A0 (ilyrská oblast). Aby se zamezilo nesrovnalostem 
mezi zeměmi, měly by být všechny bazifilní mezoxerické travinné porosty v Evropě 
zahrnuty do typu 6210. Podtyp E1.2a odpovídá řádu Brachypodietalia pinnati v Mucina et 
al. (2016), ale navíc obsahuje některé svazy, které tam nejsou uvedeny, a sice Scorzonerion 
villosae a Brachypodion phoenicoidis (a některé další na Ukrajině a v Rusku). 

E1.1i: Trvalé skalní travinné porosty na vápencích subatlanticko-submediterární Evropy: 
Vyskytují se pouze v částech areálu E1.2, a to ve Francii, Španělsku, Belgii, západní Itálii, 
západním Německu, západním Švýcarsku a na jihu Spojeného království. Nesrovnalost 
pochází z toho, že ve zbytku Evropy xerické a/nebo skalní bazifilní travinné porosty nejsou 
zahrnuty do typu 6210, avšak do jiných typů stanovišť (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). Typ 
E1.1i představuje pouze malou část areálu stanovišť typu 6210, v důsledku svých 
extrémnějších místních podmínek (sušší, často strmější) je druhově méně bohatý, ale také 
méně náchylný k sukcesi a eutrofizaci. Tato jednotka odpovídá řádům Brachypodietalia 
phoenicioidis (s výjimkou Brachypodion phoenicolidis) a Artemisio albae-Brometalia erecti 
v Mucina et al. (2016). 
 
1.3 Definice stanoviště založená na evropském kontrolním seznamu vegetace 

V nedávno zveřejněném evropském kontrolním seznamu vegetace (Mucina et al. 2016) se 
ve třídě Festuco-Brometea rozeznává několik řádů s rozdílnými svazy. Tato hierarchická 
floristická klasifikace vegetace Evropy byla provedena na základě kompilace a revize 
syntaxe vysokého řádu, kterou lze dále použít k jednotnému výkladu typů stanovišť v EU.  

V níže uvedené tabulce je podán přehled řádů a svazů Festuco-Brometea spolu s jejich 
popisem, založený na evropském kontrolním seznamu stanovišť (Mucina et al. 2016). 
Tabulka také určuje typy stanovišť uvedené ve směrnici o ochraně přírodních stanovišť, 
které jsou relevantní pro svazy zahrnuté alespoň v některých členských státech. 
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Vegetační společenstva a typy stanovišť zahrnuté do třídy Festuco-Brometea na základě 
klasifikace vegetace Evropy podle Mucina et al. 2016 pro vyšší rostliny 

Třída: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Řád Svaz Typy stanovišť 
v příloze I 

Popis (zkopírovaný z Mucina et 
al. 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Mezoxerofytní travinný porost na 
hlubokých vápenitých půdách 
Evropy. 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Mezoxerofytní bazifilní travinné 
porosty západní Evropy a 
subatlantické střední Evropy. 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika in Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p. 

Mezoxerofytní bazifilní travinné 
porosty subkontinentálních 
oblastí střední a jihovýchodní 
Evropy. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel 
inDengler et al. 2003 

6270 p.p. (suché 
bazifilní části), 
6210/6210* 
(v severním 
Německu, Dánsku 
atd.) 6280* 
okrajově 

Mezoxerofilní bazifilní travinné 
porosty alvarů Finska a 
Skandinávie a jižních pobřeží 
Baltského moře. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler in Mucina 
et al. 2009 

6210/6210* 
 

Mezoxerofytní bazifilní travinné 
porosty severozápadní Evropy.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro in Di 
Pietro et al. 2015 

6210/6210* 
 

Suché travinné porosty na 
hlubokých hlinitojílovitých 
půdách nad flyšovým skalním 
podložím na úbočích dolních 
horských pásů Apenin. 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Suché travinné porosty na 
hlubokých půdách nad 
křemičitým skalním podložím na 
úbočí podhorských pásů jižního a 
centrálního Balkánu. 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Stepi a skalní stepní rostlinné 
porosty na hlubokých půdách ve 
stepním a lesostepním pásmu 
Evropy a severozápadní části 
střední Asie. 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Stepní travinné porosty kostřavy 
na hlubokých vápenitých půdách 
subkontinentální střední Evropy, 
Rumunska, Bulharska a 
severozápadní Ukrajiny. 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Stepní travinné porosty 
prosperující v křemičité půdě 
subatlantických a 
subkontinentálních oblastí 
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mírného pásma Evropy 

 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Suché stepi s porostem kavylu a 
kostřavy na hlubokých půdách 
Transylvánie, Moldavska a 
jihozápadní Ukrajiny. 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Reliktní tardiglaciální xerofytní 
sprašové stepi panonské oblasti. 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Reliktní tardiglaciální xerofytní 
stepní a skalní travinné porosty 
kostřavy a kavylu v hlubokých 
vnitrohorských alpských údolích. 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Xerofilní otevřené stepní 
travinné porosty na mělkých 
skalních vápenitých a křemičitých 
podložích střední a jihovýchodní 
Evropy. 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec in Holub 
et al. 1967 

6190 Xerofilní stepní travinné porosty 
na mělkých půdách nad 
křemičitými a ultramafickými 
horninami a silurskými vápenci 
Hercynia. 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Xerofilní skalní a stepní travinné 
porosty na mělkých půdách nad 
křemičitými a ultramafickými 
horninami východních Alp a 
severních okrajů Panonské 
pánve. 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr. Mucina in Di 
Pietro et al. 2015 

6190 Xerofilní skalní a stepní travinné 
porosty na vápenitých podložích 
severních okrajů Panonské pánve 
a ukrajinského Podolí. 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Xerofilní skalní a stepní travinné 
porosty na vápenitých podložích 
jižních okrajů Panonské pánve. 

 Saturejion montanae 
Horvat in Horvat et al. 
1974 

6190 nebo 62A0 Xerofilní skalní a stepní travinné 
porosty na vápenitých podložích 
severního Balkánu. 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Xerofilní skalní a stepní travinné 
porosty s hojnými trpasličími keři 
na strmých vápencových svazích 
Dobrudže a severovýchodního 
Bulharska. 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina in Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Podhorské reliktní xerofilní 
stepní travinné porosty na 
vápenitých podložích 
jihovýchodní části střední Evropy. 

 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936 

6190 Podhorské reliktní xerofilní 
stepní travinné porosty na 
vápenitých podložích východních 
Karpat. 
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Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934  

  Submediteránní stepní travinné 
porosty na hlubokých zásaditých 
až neutrálních středně vlhkých 
půdách srážkově bohatých 
oblastí jihozápadní Evropy. 

 Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Submediteránní neutro-bazifilní 
stepní travinné porosty na 
hlubokých středně vlhkých 
půdách pobřeží Tyrhénského a 
Ligurského moře. 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez in Rivas-Mart. et 
al.2002 

6210/ 
6210* 

Submediteránní podhorské a 
horské acidofilní stepní travinné 
porosty úpatí a vnitrohorských 
údolí Pyrenejí. 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Submediteránní podhorské 
acidofilní stepní travinné porosty 
srážkově bohatých insubrických 
jižních okrajů Alp. 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina in Mucina et 
al. 2009 

  Xerofytní bazifilní otevřené 
travinné porosty subatlantické a 
submediteránní Evropy. 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Mezoxerofytní bazifilní otevřené 
travinné porosty jihozápadní 
části střední Evropy a Francie. 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Mezoxerofytní bazifilní otevřené 
travinné porosty 
submediteránních oblastí 
Provence a Ligurie. 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Amfiadriatické suché stepní 
submediteránní pastviny 
Předalpské, Ilyrské a Dinárské 
oblasti. 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Ilyrské submediteránní skalní 
travinné porosty na mělkých 
vápenitých půdách. 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Dinárské submediteránní 
vápnomilné skalní travinné 
porosty na mělkých půdách. 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Předalpské submediteránní 
horské vápnomilné skalní 
travinné porosty na mělkých 
půdách. 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, ale 
pravděpodobně 
často klasifikované 
jako 62A0 

Předalpské a ilyrské 
mezoxerofytní submediteránní 
travinné porosty na hlubokých a 
částečně odvápněných půdách. 
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 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi in Forte et al. 2005 

62A0 Submediteránní pastviny na 
skalních vápenitých půdách 
Apulie (jižní Itálie). 

Mucina et al. (2016) z nomenklaturních důvodů neuznávají italský endemický svaz. V italské síti Natura 
2000 je široce používán a určené stanoviště typu 6210 je založeno na ekologických a druhových 
vlastnostech tohoto svazu. 

Řád Svaz Typy stanovišť 
v příloze I 

Popis (na základě Biondi E., Blasi 
C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. in Biondi 
et al. 2014 

   

 Phleo ambigui-Brometalia 
erecti Biondi et al. in Biondi 
et al. 2012 

6210 Xerofilní až semimezofilní, od 
(sub)mediteránních 
sekundárních travinných porostů 
po sekundární travinné porosty 
mírného pásu vápenitých Apenin, 
s optimem ve střední části 
mírného pásu. 
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2. Popis souvisejících stanovišť 

Stanoviště typu 6210 jsou spojena nebo jsou v kontaktu s jinými druhy stanovišť, která 
mohou ovlivnit jejich obhospodařování. Některá stanoviště se stanovištěm typu 6210 
souvisejí, pokud jde o dynamiku a ekologickou sukcesi nebo tvorbu mozaik. Jelikož gradient 
environmentálních podmínek suchých travinných porostů je postupný, vegetace 
stanoviště typu 6210 je často v přechodu k jiným typům vegetace, jež zahrnují: 
 
2130 * Zpevněné pobřežní duny s bylinnou vegetací („šedé duny“) 
Existuje přechod mezi společenstvy Mesobromion v těchto případech: Staré mezofilní 
travinné porosty proláklin v dunách a vnitřních dunách (Anthyllido-Thesietum), často 
v mozaikách se společenstvy Salix repens a dobře vyvinuté na západní straně dun; travinné 
porosty s Himantoglossum hircinum na dunách v oblasti De Haan (Evropská komise 2013). 

40A0 * Subkontinentální peripanonské křoviny.  
Vyskytují se na vápenitých i křemičitých podložích a tvoří mozaikovitou vegetaci se stepním 
travinným porostem (6210) a lesostepními prvky nebo rostlinami panonských skalních 
trávníků (6190) často podél okrajů lesů (Evropská komise 2013).  

Vymezení mezi stanovištěm 6210 a stanovištěm *40A0 Subkontinentální peripanonské 
křoviny je poněkud nejasné. Stanoviště 40A0 je zřejmě stadium expanze Prunus fruticosa 
po opuštění pastvy na stanovišti 6210.  

5130 Porosty Juniperus communis na vřesovištích nebo travinných porostech na 
vápencích 
Společenstva s Juniperus communis od nížin po hory odpovídají zejména fytodynamické 
sukcesi mezofilních nebo xerofilních travinných porostů na vápencích, spásaných nebo 
ponechaných ladem, Festuco-Brometalia (Evropská komise 2013) anebo vřesoviště s druhy 
rodu Calluna.  

V některých případech je obtížné odlišit stanoviště 6210 od stanoviště 5130 – porosty 
Juniperus communis. Ve skutečnosti je stanoviště typu 5130 stanovištěm, jehož určení a 
vymezení není snadné kvůli jeho úzkému prolínání se stanovištěm typu 6210 a vegetační 
struktuře, která se může pohybovat od rozptýlených jedinců na vápnomilných rostlinných 
porostech po hustou a neproniknutelnou křovinnou vegetaci. Důležité je posoudit mozaiku 
tohoto stanoviště a zajistit vhodné obhospodařování, které umožňuje jeho ochranu 
v odpovídajících podmínkách. 

6110 * Skalní vápnomilné nebo bazifilní travinné porosty Alysso-Sedion albi  
Otevřená, nestejnorodá společenstva na odkrytém skalním podloží nebo kamenné suti, 
s převládajícími jednoletými rostlinami a sukulentními druhy. Často se nacházejí v prostoru 
jiných typů stanovišť, hlavně typu 6210. V takových případech by stanoviště neměla být 
zmapována jako celek, ale příklady tohoto typu by měly být zaznamenány jako prvky 
v rámci rozsáhlejšího stanoviště26. V některých oblastech Belgie a Německa je toto 
stanoviště velmi úzce propojeno se svazy Xerobromion a Mesobromion  (EC 2013). 

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html


 

135 

6120 * Vápnomilné travinné porosty na suchých píscích 
Pod typ 6120 spadají suché, často otevřené travinné porosty na více či méně vápenatém 
písku. Písčité půdní typy v Dánsku lze považovat za typ 6120, je-li písek vápenatý, zatímco 
morénový typ lze považovat za typ 6210 (Pihl et al. 2001). 

6230 * Druhově bohaté smilkové (rod Nardus) travinné porosty na křemičitých podložích 
v horských oblastech (a v podhorských oblastech kontinentální Evropy) 
V Dánsku, v oblastech, kde byl vápenatý obsah zcela nebo částečně vymyt (pH 6–7), tento 
typ společenstva představuje přechodné stadium k typu 6230; v takových případech určí 
vhodnou klasifikaci druhové složení (Pihl et al. 2001). 

6240 * Subpanonské stepní travinné porosty 
Stepní travinné porosty s převládajícími trsovými trávami, chamaefyty a trvalou vegetací 
svazu Festucion valesiacae a souvisejícími syntaxony. Tato xerotermická společenstva se 
vyvíjejí na jižních odkrytých svazích na skalním podloží a na hlinitopísčitých vrstvách 
obohacených štěrkem (Evropská komise 2013) a rovněž na sprašových a hlubokých 
písčitých půdách za letních suchých klimatických podmínek. Jsou zčásti přírodního, zčásti 
antropogenního původu. Zahrnují suché, termofilní a kontinentální oblasti, pro něž je 
charakteristický vliv porostů s mediteránně-stepním rozdělením a azonálními edafickými a 
mikroklimatickými výskyty v kontinentálních a částečně i jiných biogeografických oblastech 
(viz Ssymank 2013). Za orientační referenční druh, který je odlišuje od jiných typů suchých 
travinných porostů, lze považovat Stipa capillata (Lasen & Wilham 2004). 

6270 * Finsko-skandinávské nížinné druhově bohaté suché až středně vlhké travinné 
porosty 
Toto stanoviště sestává z polopřirozených travinných porostů podobného vzhledu, ale 
s malým množstvím nebo žádnými druhy vápnomilných rostlin, především na půdách 
chudých na živiny na rulovém nebo žulovém skalním podloží v severských zemích. 

6280 * Severské alvary a ploché skály z prekambrického vápence 
Existuje problém s odlišením stanovišť 6210 od stanovišť 6280 * Severské alvary a ploché 
skály z prekambrického vápence v některých oblastech, zejména v severním Estonsku, kde 
vrstva půdy na vápenitém podloží je velmi tenká, přesně jako u typu 6280*, ale plodnost a 
druhové bohatství travní vrstvy odpovídají typu 6210. Vzácná není ani opačná situace 
v některých oblastech západního Estonska – plodnost může být nízká a některé velmi 
charakteristické druhy ukazují na typ 6280*, ale není zde monolitní vápenec nebo velmi 
tenká půda.  

62A0 Suché trávníky východního Submediteriánu (Scorzoneratalia villosae) 
Suché travinné porosty submediteránních oblastí Terstu, Istrie a Balkánského poloostrova, 
kde koexistují se stepními travinnými porosty Festucetalia valesiacae (6210), se vyvíjejí 
v oblastech méně kontinentálního rázu než typ 6210 a obsahují větší mediteránní prvek 
(Evropská komise 2013). 

6410 Bezkolencové louky (Molinia spp.) na vápenitých, rašelinných nebo hlinitosiltových 
těžkých půdách 
Přechody k podtypu, který se nachází na neutro-alkalických až vápenitých půdách, se 
mohou vyskytovat na přerušovaně vlhkých půdách. Pro druhově bohaté společenstvo 
Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae v Karpatech je typický běžný výskyt vlhkého 
diagnostického druhu Molinion a teplomilného druhu třídy Festuco-Brometalia (Škodová 
et al. 2014).  
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6510 Nížinné sečené louky (s druhy Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) a 6520 
Horské sečené louky 

Jedná se o polopřirozená stanoviště, jejichž zachování závisí na lidské činnosti. Jsou bohaté 
na živiny, středně vlhké, pravidelně sečené a hnojené neintenzivním způsobem. Bez 
hnojení, a pokud se sečení provádí více než jedenkrát za rok, mají některé sušší podtypy 
tohoto stanoviště sklon se vyvíjet směrem k travinným porostům Mesobromion (stanoviště 
typu 6210) (Lasen & Wilham 2004). Rozlišení mezi stanovištěm 6210 a některými formami 
stanoviště typu 6510 (s přítomností některých teplomilných druhů) je často nejasné 
zejména v severním Polsku a v Estonsku, kde se toto stanoviště blíží hranici svého 
geografického rozsahu a seznam teplomilných druhů je vzhledem ke klimatickým důvodům 
přirozeně omezený. Zejména oblasti xerotermických travinných porostů (6210) napadené 
druhem Arrhenatherus elatius a nevhodně obhospodařované sečením namísto pastvy, 
může být obtížné interpretovat. 

7230 Bazická slatiniště 
V čerstvých prohlubních písečných ostrůvků na okraji vápenitých slatin může být 
společenstvo typu 6210 v přechodu k typu 7230 (Pihl et al. 2001). 

8240 * Vápencové „chodníky“ se skládají z bloků vápencového podloží, které mohou 
vytvářet mozaiky s travinnými porosty na vápencích. Stanoviště typu 6210 může být 
nedílnou součástí složitého stanoviště typu 8240. Je důležité tyto stanovištní mozaiky, 
které v některých částech EU vytvářejí cennou krajinu, chránit. 
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3. Nedávné projekty LIFE zaměřené na ochranu suchých travinných porostů  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan – Propojení sítě Natura 2000 napříč belgicko-
nizozemskými hranicemi v povodí Mázy 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000364 
 

Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť 
v České republice a na Slovensku 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Stepi Lounského středohoří 

CZ LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE – Optimalizace výkonu správy lokalit sítě Natura 
2000 v Jihočeském kraji a na území jižního Slovenska 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX – Suchá přírodní stanoviště na vápenci v kulturní krajině 
Höxter 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Ptáci v travinných porostech Rýna – travinné porosty v pohoří 
Hessische Rhn Mountain, extenzivní pastviny a jejich ptáci 

DK 
LIFE08 NAT/DK/00465 
 

Obnova polopřírodních typů stanovišť na celkovém pokrytí lokality 
Helnæs 
 

IE 
LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran – Udržitelná správa prioritních suchozemských stanovišť 
– přírodní stanoviště Aranských ostrovů uvedená v příloze 1 
směrnice o přírodních stanovištích 

IT 
LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing – Ochrana a obnova polopřírodních suchých 
travinných porostů v údolí Susa prostřednictvím obhospodařování 
pastvin 

IT LIFE11 NAT/IT/234 
 

Praterie – Naléhavá opatření na ochranu travinných porostů a 
pastvin na území Gran Sasso a Monti della Laga 

IT LIFE13 NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11 NAT/IT/000044 a 
LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE a LIFE IP „Gestire 2020“ 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas – Obnova znehodnocujících se přírodních 
stanovišť v zájmu Společenství v chráněných oblastech Litvy 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Projekt LIFE „Ochrana a správa druhově bohatých travinných 
porostů místními orgány“  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Obnova travinného porostu na vápenci ve východním 
Lucembursku v letech 2014–2019 

LV LIFE16 NAT/LU/000262 
 

GrassLIFE – Obnova prioritních travinných porostů EU a podpora 
jejich mnohostranného/víceúčelového využití 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL – Ochrana a obnova xerotermických travinných 
porostů v Polsku – teorie a praxe 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG – Ochrana cenných přírodních nelesních 
stanovišť typických pro krajinný park „Orle Gniazda“ 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands – Ochrana a správa suchých travinných porostů 
ve východním Slovinsku 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC – Ochrana přírodních stanovišť a druhů 
subpanonských suchých travinných porostů 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

