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Obecná pravidla
naplňování
managementových plánů

S přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE.
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Maximálně tolerovaná lehká mechanizace jsou dvounápravové širokorozchodné stroje s váhou do
2,5 t a nízkotlakými pneumatikami šetrnými k půdě.
Není-li uvedeno jinak, je žádoucí travní hmotu sušit na seno.
Seč křovinořezem, není-li uvedeno jinak = kompletní seč, tj. včetně sklizení a odvezení hmoty mimo areál enklávy na deponie hospodáře.
Po první pastvě či seči, není-li uvedeno jinak, je možné lokalitu přepást podruhé bez nároku na
ohodnocení.
Lokality, na kterých se vyskytuje šťovík a zároveň budou spásány, je nutno šťovík před započetím
pastvy přesekat (v případě, že nebyl před pastvou ošetřen chemicky).
Přesekání nedopasků, není-li uvedeno jinak = mulčování nedopasků (ne pouhá seč) do týdne od
ukončení pastvy.
Zásahy přesně neurčené mapou, budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před zahájením sezony.
Souběh dotačních programů MZe (základní platba na plochu SAPS, platba za přírodní znevýhodnění v horských oblastech LFA a agroenvironmentální programy AEO) na lokalitách
LIFE+:
Jestliže je na lokalitě přítomný půdní blok, znamená to:
Majitel půdního bloku žádá o SAPS + LFA + AEO nebo pouze SAPS + LFA nebo pouze SAPS.
1) Pokud hospodář žádá platbu SAPS a LFA – musí dodržovat podmínky GAEC (Správná
zemědělská praxe) a podmínky LFA. V tomto případě je možné žádat o příspěvek na představený management, vždy v souladu GAEC.
2) Zemědělec je přihlášen do AEO opatření s konkrétními tituly. Podmínky těchto titulů musí
dodržovat s možností udělení následujících výjimek od orgánu ochrany přírody (Správy
KRNAP):
1.
2.
3.
4.

termínové odložení seče,
vynechání seče (pouze u dvousečných luk MLM a u LFA, kde je podmínka dvou sečí),
možnost zrušení povinnosti seče nedopasků po pastvě,
povolení mulčování místo klasické seče (Správa KRNAP tuto výjimku uděluje
v mezních situacích).
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Na co není možné přispívat:
Na stejnou péči, která je placena z jiných zdrojů AEO, LFA, POPFK.
Není například možné přispívat na časnou seč a sklizení sena z pozemků zařazených do AEO
titulu B8 Druhově bohaté pastviny, které dle podmínek titulu musejí být přepaseny, což je i po seči
možné.
Není možné přispívat na využití speciální mechanizace na loukách ani pastvinách.
Není možné přispět na provedení pastvy, seče ve speciálních termínech. Tyto termíny jsou
v managementovém plánu uvedeny jako nejvhodnější z pohledu ochrany přírody, ale nejsou pro
pozemky s titulem AEO závazné. Termín titulu AEO má prioritu.
Na co je možné přispívat:
Žádat lze pouze na péči mimo rámec jiných dotačních titulů, zejména agroenvironmentálních opatření.
V případě existence půdního bloku bez AEO je možné žádat o příspěvek na veškerou péči dle
managementového plánu.
Dále je například možné přispět na oplocení a ruční posečení části louky nebo pastviny s mokřadem, který není přihlášen do titulu Trvale podmáčených luk.
Je možné přispět na seč nedopasků speciální mechanizací, pokud jsou pozemky od této povinnosti vzhledem ke své svažitosti zbaveny.
Je možné přispět na vyhrabání nedopasků.
Je možné přispět na rozložení seče do více fází, to znamená, že je možné přispět na pojezdy mechanizace nad běžný rámec nutný pro realizaci podmínek titulu AEO. Termín musí být zachován
dle AEO titulu.
Je možné přispět na vláčení.
V případě nejasnosti o kombinovatelnosti předloženého managementového plánu a AEO titulu je
možné konkrétní opatření konzultovat na Správě KRNAP.

