
Ohrazení pastviny je opatření zdánlivě jednoduché, ale v každodenní praxi se se-
tkáváme se závažnými problémy. Pro chovatele hospodářských zvířat máme ně-
kolik doporučení a zároveň bychom chtěli vyzvat návštěvníky Krkonoš k ohledupl-
nosti a respektování určitých pravidel.

Každý z nás vnímá krásu krkonošské krajiny 
a  její průchodnost jinak. Někdo rád chodí 
na výlety pouze po známých a vyznačených 
cestách. Někdo se raději toulá volnou kra-
jinou (tam, kde v  rámci národního parku 
může). Někdo jde raději do lesa a  jiný na-
opak vyhledává rozvolněná prostranství 
krkonošských luk, která umožňují výhledy 
do kraje.

Krkonošské louky a pastviny jsou speci-
fické a skrývají mnoho krás, ať již v podobě 
pestrých květů nebo různých živočichů. 
Mnoho zvláště chráněných druhů rost-
lin najdeme pouze na loukách. Stejně jako 
některé motýly a jiné bezobratlé živočichy 
anebo ptáky, kteří zde hnízdí. Aby louky zů-
staly loukami a byla zachována jejich dru-
hová pestrost, je nutné, aby o ně bylo pe-

čováno. Místní zemědělské podniky, drobní 
hospodáři i vlastníci bud a chalup tuto 
péči zajišťují tak, že louky posečou a travní 
hmotu sklidí, nebo zde pasou různá zvířata.

Přítomnost hospodářských zvířat v krko-
nošské krajině je velmi žádoucí a může v ní 
být i příjemným zpestřením. Zvířata je však 
nutné mít zajištěná v ohradnících; nejen 
proto, aby neutekla, ale také pro ochranu 
kolemjdoucích. Různé ohradníky a ohrady, 
mobilní či pevné, jsou tudíž nezbytné. Zá-
roveň ale mohou být překážkou, a to nejen 
pro člověka, ale zejména pro volně žijící ži-
vočichy. Velký problém může nastat, pokud 
jsou ohradníky špatně viditelné.

Kvůli jejich špatné viditelnosti jsme za-
znamenali několik případů zranění a bohu-
žel i úhynů divoce žijících zvířat. Často se 

stává, že srnčí a vysoká zvěř se do ohrad-
níku (drátěného, lankového či síťového) za-
motá takovým způsobem, že její vyproštění 
není vůbec jednoduché. Podaří-li se zvíře 
vyprostit, je majetek zemědělce většinou 
poškozen a zároveň nemáme jistotu, zda 
daný kus neuhyne v důsledku stresu. V hor-
ším případě najdeme zvíře již uhynulé. 

Ve vyšších nadmořských výškách, v ob-
lastech s výskytem tetřívka obecného, je 
tento problém ještě závažnější. Početnost 
tohoto zvláště chráněného druhu ptáka v 
posledních letech dramaticky klesá a stav 
populace je kritický. Proto bychom byli rádi, 
aby horští hospodáři brali na tohoto krás-
ného ptáka ohledy. Tetřívek špatně vidí na 
dálku a pro svůj vzlet potřebuje prostor. 
Pokud ohradník dostatečně brzy nezaregis-
truje, při vzletu do něj narazí, což je pro něj 
bohužel často smrtelné.

Vážení chovatelé hospodářských zvířat! 
Pokud budete stavět, obnovovat či vylep-
šovat své ohrady, žádáme vás o  dodržo-
vání následujících doporučení k  instalaci 
pevných i mobilních ohrad. Nepříjemným 
střetům s „neviditelnými“ ohradníky se dá 
předcházet jejich jednoduchým zviditelně-
ním. Způsobů může být více, například:

n výrazná široká nevodivá páska nad
ohradníkem, u nejvýše položeného
drátu nebo v ohradníku (foto č. 1 a 2),

n volně zavěšené nevodivé pásky v roze-
stupu asi 50–100 cm na nejvyšším drátu
ohradníku (foto č. 3), tzv. třepetalky,

n výrazné vodivé lanko nebo vodivá páska
místo vodivého drátu (foto č. 4).

Ideální barva těchto pásek je bílá, modrá, 
oranžová nebo červená. Pokud stavíte či 
obnovujete rozsáhlejší pevná oplocení, je 
vhodné do ohrad umísťovat „brány“, které 
v době, kdy v ohradě nebudou zvířata, zů-

Ohrazování pastvin

↑ 1  Nevodivé zvýrazňovací pásky
↓ 2 Vodivé zvýrazňovací pásky v ohradě

↑ 3 Třepetalky
↓ 4 Viditelná vodivá lanka

↑ Bez pásky
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stanou otevřené a umožní volný průchod 
zvěře ohradou.

Vážení návštěvníci Krkonošského národ-
ního parku! Žádáme vás, abyste respek-
tovali ohrazení pro hospodářská zvířata, 
nezkracovali si přes ohrady cestu nebo z ji-
ných důvodů nevstupovali do ohrad! Chrá-
níte tím především sebe! Zvířata v ohradě 
mohou vypadat roztomile, ale nikdy nevíte, 
jak budou reagovat. Beran může chránit své 
stádo. Kráva brání své tele. V ohradě může 

být hlídací pes. Jeho úkolem je především 
hlídat stádo před útoky vlka, ale je schopný 
napadnout jakéhokoliv „vetřelce“. To je 
jeho práce. Kromě vlka je pro hlídacího psa 
vetřelcem i  neukázněný návštěvník nebo 
volně se pohybující pes. Proto vás také dů-
razně prosíme, abyste při procházení kolem 
ohrad se zvířaty měli své čtyřnohé miláčky 
na vodítku. Váš pes se může při vniknutí 
do ohrady nejen střetnout s hlídacím psem, 
ale také splašit stádo, které následně může 
rozbít ohradu a  způsobit zbytečné škody. 

Velmi často také dochází k  útokům volně 
pobíhajících psů na pasená zvířata. Řešení 
těchto problémů je nepříjemné pro všechny 
strany, zejména však pro místní hospodáře. 
Proto je nutné jim předcházet.

Děkujeme všem hospodařícím subjektům za 
nelehkou práci při udržování krkonošských 
luk a  návštěvníkům Krkonoš za respekto-
vání ohradníků v krajině a práce hospodářů.
Andrea Svobodová, Lucie Procházková

Správa KRNAP, oddělení ochrany přírody




