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ZEMDDDLSTVÍ je jedním z určujících a neopominutelných odvEtví, které v historické dobE 
určily a nadále určují charakter celého území KRKONOŠ. Zároveň se jedná o významný 
nástroj, který umožňuje zachování ekosystémů vázaných na bezlesí. ZemEdElství ve své 
extenzivní podobE také zásadnE pUispívá ke zvýšení druhové diverzity celého území 
Krkonoš. Pokud chceme pUírodní hodnoty, které zemEdElství vytváUí zachovat i pro pUíští 
generace, je nutné hospodaUit s ohledem na kapacitu jednotlivých území a ekosystémů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÁN ŠETRNÉHO HOSPODATENÍ je interní nezávazný dokument provozu farmy, který 
obsahuje doporučení pro optimalizaci hospodaUení vzhledem k životnímu prostUedí a 
zejména ve vztahu k pUírodE a krajinE. Cílem je pojmenovat pUírodní hodnoty dotčeného 
území a navrhnout spolu s farmáUem postupy hospodaUení, které tyto hodnoty umožní 
zachovat a rozvíjet. PUedložený plán je zacílen na dotační období 2015-2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Plán šetrného hospodaření byl zpracován dne 25. března 2015 v rámci projektu LIFE 
CORCONTICA - Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova 
smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné (LIFE11 
NAT/CZ/000490). 
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1. Farma a její hospodaření 
1.1. Základní údaje 
 

Registrační číslo:    49101 

Název subjektu:    Petr Šimral 

Adresa:     Velká Úpa 32Ř, Pec pod SnEžkou 542 21 

Jednotný identifikátor pro dotace:  10001ř1230 

IČ:      43464572 

 

Petr Šimral obhospodaUuje aktuálnE 65 dílů půdních bloků (DPB). Jeden z nich (1,64 ha) leží 
v katastrálním území ĚKÚě Černý Důl, dalších dvanáct (19,52 haě je součástí KÚ Velká Úpa I 
a jedenáct DPB (25,41 ha) se nalézá v KÚ Pec pod SnEžkou. NejvEtší část farmy (59,44 ha) 
se však nachází v KÚ Velká Úpa II. Petr Šimral tedy obhospodaUuje celkem 106,01 ha, 
pUičemž na všech pozemcích jsou trvalé travní porosty. Všechny pozemky jsou pravidelnE 
sečeny nebo spásány skotem. S výjimkou dvou DPB hospodaUila farma v roce 2014 se 
závazky vyplývajícími z Agro-environmentálních opatUení ĚAEOě. 

 

Tabulka 1: Plochy jednotlivých kultur na půdních blocích farmy Petra Šimrala.  

Kultura 
Celková výměra 

(ha) 

Průměrná 
výměra 1 DPB 

(ha) 

Minimální 
výměra 1 DPB 

(ha) 

Maximální výměra 
1 DPB (ha) 

travní 
porost 

106,01 1,64 0,04 6,94 

 

Všechny DPB farmy náleží do horských ménE pUíznivých oblastí ĚLFA-H), podoblasti H1 
ĚnadmoUská výška nad 800 m n. m.). Základní podmínky pro poskytování plateb za 
hospodaUení v tEchto ménE pUíznivých oblastech, vedle minimální výmEry farmy 1 ha, jsou: 

1) každý den ve stanoveném kontrolním období Ěod 1. 6. do 30. ř.ě dodržovat minimální 
záchovnou intenzitu chovu býložravců 0,3 VDJ/ha evidované zemEdElské půdy 
obhospodaUované žadatelem, resp. od roku 2017 0,35 VDJ/ha evidované zemEdElské půdy 
obhospodaUované žadatelem, 

2) splňovat v celém hospodáUství požadavky kontroly podmínEnosti Ěcross-compliance). 

2. Přírodní hodnoty farmy 

2.1. Krkonošský národní park 

Menší část farmy Ě14 DPB; 31,13 haě leží ve tUetí zónE Krkonošského národního parku 
(KRNAP). NejvEtší díl farmy (50 DPB; 74,88 ha) však patUí do ochranného pásma KRNAP. 
Podmínky hospodaUení jsou zde upraveny v ZákonE o ochranE pUírody a krajiny č. 114/ř2 
Sb. v platném znEní a podrobnEjší popis nároků Správy KRNAP je uveden v Plánu péče o 
Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo na roky 2010 - 2020. 

 

2.2. Evropsky významná lokalita (EVL) Krkonoše 

Celé území KRNAP a jeho ochranného pásma bylo NaUízením vlády České republiky č. 
132/2005 Sb. vyhlášeno jako Evropsky významná lokalita Krkonoše. PUedmEty ochrany 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/3d7778d8d66fda4bc1256fe90044211a?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/3d7778d8d66fda4bc1256fe90044211a?OpenDocument


v této EVL tvoUí celkem 21 typů pUírodních stanovišť, čtyUi druhy rostlin a jeden druh 
živočicha. Všechny pUedmEtné druhy rostlin a 6 typů stanovišť náleží dokonce mezi prioritní 
pUedmEty ochrany, pro nEž platí pUísnEjší kritéria ochrany. Všechny DPB farmy leží také 
v EVL Krkonoše. Na tEchto půdních blocích byla zaznamenána následující stanovištE 
uvedená v pUíloze I SmErnice o stanovištích Ě92/43/EHS), která jsou z pohledu hospodaUení 
farmy významná: 

6230 - DruhovE bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech 

Smilkové trávníky, jediný typ stanovištE zaznamenaný na pozemcích farmy náležící mezi 
celoevropsky prioritní předměty ochrany, tvoUí nízké trsnaté trávníky. Vyskytují se v 
podhorských, horských až subalpínských polohách jako náhradní vegetace po různých 
typech acidofilních lesů, vzácnEji klečových porostů. Osidlují pomErnE hluboké, sušší až 
vlhké, humózní, písčitohlinité, kyselé půdy, které jsou pomErnE chudé na živiny. V EVL 
Krkonoše je druhá nejvEtší výmEra tohoto stanovištE u nás ĚŘ73 haě. Jejich ochrana spočívá 
v pravidelné seči doplnEné o občasné pUihnojení či pastvu a vláčení. Z hlediska přírodních 
hodnot se jedná o nejcennější část farmy. 
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva 

Zapojené porosty širokolistých bylin vyššího vzrůstu, v nichž se obvykle uplatňuje jedna 
pUevládající dominantní rostlina Ětužebník jilmový, krabilice chlupatá, pcháč různolistý nebo 
pcháč zelinný. Obvykle se s nimi setkáme podél potoků, menších Uek a na svahových 
prameništích od nížin do hor. V jarních mEsících mohou být dočasnE zaplavovány. Toto 
stanovištE by mElo být ponecháno svému pUirozenému vývoji s regulací dUevinného náletu. 
Seč by mEla pouze bránit pUípadné degradaci nebo ruderalizaci porostu. 

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůUí 

ExtenzivnE hnojené, jedno- až dvojsečné louky s pUevahou vysokostébelných travin jako je 
ovsík vyvýšený, psárka luční, trojštEt žlutavý, tomka vonná nebo kostUava červená. Vyskytují 
se v aluviích Uek, na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na zatravnEných úhorech a v 
ovocných sadech od nížin do hor, vEtšinou v blízkosti sídel. Osidlují mírnE kyselé až 
neutrální, stUednE hluboké až hluboké, mírnE vlhké až mírnE suché půdy s dobrou zásobou 
živin. Variabilita tEchto porostů je pomErnE široká. Velká promEnlivost druhového složení 
odráží pomErnE široké ekologické spektrum a místní způsob hospodaUení. Ochrana tohoto 
stanovištE je vázána na pravidelné kosení nebo pastvu. 

6520 - Horské sečené louky 

PUedstavují extenzivnE hnojené, jedno- až dvojsečné hospodáUsky využívané louky v 
horských oblastech. Ve stUednE vysokých zapojených porostech dominují trávy kostUava 
červená, lipnice širolistá a trojštEt žlutavý, z bylin pak pUedevším kakost lesní a koprník 
štEtinolistý. Půdy jsou pomErnE dobUe zásobené živinami, mírnE kyselé až kyselé, mohou být 
mElčí až kamenité. Vhodný způsob údržby je pravidelná seč s pUípadným pUepásáním. 

7140 - PUechodová rašeliništE a tUasovištE 

Jedná se o ostUicovo – mechová rašelinná až slatinná společenstva, která jsou dobUe 
zásobená podzemní vodou. Hladina podzemní vody dosahuje na povrch nebo je blízko 
povrchu. Dominují v nich nízké ostUice s velmi dobUe vyvinutým mechovým patrem. 
Společenstva vyžadují vysokou hladinu podzemní vody s kyselou až mírnE zásaditou reakcí, 
chudou až stUednE bohatou na minerální látky. Hlavní pUíčiny možného ohrožení tkví v 
odvodnEní, zarůstání dUevinami, eutrofizaci Ěsplachy hnojiv z okolíě, mechanickém 
narušování tEžkou mechanizací, zvEUí nebo dobytkem. Společenstva naopak vyžadují 
extenzivní kosení v pozdním létE s odstranEním posečené biomasy, odstraňování náletu 
dUevin, na intenzivnE využívaných pastvinách také oplocení slatiništE. 

 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6177&akce=&ssHledat=


 
Smilka tuhá dala název nejvýznamnEjšímu stanovišti na pozemcích farmy, a sice druhovE bohatým 
smilkovým loukám. Cílem ochrany smilkových luk není podpora smilky tuhé jako takové, ale jiných 
ohrožených druhů, které s ní sdílí toto stanovištE. Mnohdy je dokonce potUeba pUíliš dominantní smilku 
potlačit a dát vEtší prostor ostatním druhům. 

 

  
Mezi typické zástupce kvEteny smilkových luk patUí napUíklad ohrožená mochna zlatá, která roste 
rovnEž na pozemcích farmy. I tento druh by bez pravidelné seče nebo pastvy časem vymizel. 

  

 



Obrázek 1: Mapa významných stanovišť na pozemcích farmy podle Vrstvy mapování biotopů ĚAOPK ČR 2013ě.



2.3 Ptačí oblast (PO) Krkonoše 

Na dvacet DPB Ě26,10 haě zasahuje také PO Krkonoše. HospodaUení na farmE se z tohoto 
pohledu pUímo týká hned dvou druhů, které patUí mezi pUedmEty ochrany v PO Krkonoše. 
Jedná se o chUástala polního ĚCrex crexě a tetUívka obecného ĚTetrao tetrixě, kteUí jsou 
uvedeni v pUíloze I SmErnice o ptácích Ě7ř/40ř/EHSě. 

Chřástal polní hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečnE i v polích od nížin 
až do vyšších poloh. Důležitým faktorem je pUítomnost mokUin, pramenišť a drobných 
krajinných struktur Ěkamenné snosy, vrbové kUoviny apod.ě, které po pUípadném pokosení luk 
poskytují vhodná útočištE. Ptáci na hnízdištE pUilétají koncem dubna a v kvEtnu. Samci 
nejdUíve obsazují teritoria a hlasitým voláním lákají samice. Na vejcích sedí a o mláďata 
pečují pouze samice, které mláďata z prvního hnízdEní opouštEjí, když je jim zhruba 12 dnů, 
a pak vytváUejí pár s dalším samcem a snášejí druhou snůšku. BEhem záUí a Uíjna pak 
probíhá odlet na zimovištE. ChUástal polní byl ještE pUed padesáti lety bEžným druhem skoro 
v celé EvropE. BEhem 60. až Ř0. let 20. století však bylo chUástala slyšet ménE a ménE, a to 
zejména pod vlivem intenzivního hospodaUení, použití mechanizace pUi kosení luk, 
odvodňování podmáčených luk a plošného používání pesticidů. Teprve rok 1řŘř a zmEny v 
pojetí zemEdElství s sebou pUinesly opouštEní obhospodaUovaných ploch, plošné 
zatravňování a tím i novou šanci pro chUástala. Krkonošská populace kolísá od 70 do 120 
párů, což pUedstavuje zhruba ř % z české populace. Nejlepším způsobem ochrany chUástala 
polního je posun seče. Na pUíslušných půdních blocích či jejich dílech je vhodné provádEt 
první seč po 15. srpnu. 

Tetřívek obecný je rovnEž vázán na bezlesí, i když rozptýlené vzrostlé stromy na svém 
stanovišti také vyžaduje. Obývá pUedevším mozaiky vlhkých luk, rašelinišť a vUesovišť. 
Krkonošská populace v posledních letech kolísá mezi 110-130 tokajícími kohouty. Mezi 
nejzávažnEjší faktory způsobující úbytek tetUívků patUí významné zmEny v krajinE, které 
vedou ke snižování rozlohy vhodných stanovišť. PUedevším vysoušením rašelinišť zaniká 
prostUedí, v nEmž tetUívek celoročnE nachází dostatečnou potravní nabídku a úkryt. Také 
zarůstání otevUených ploch, vede k úbytku tokanišť. Z hlediska zemEdElství je proto nezbytné 
optimalizovat stav bezlesých ploch v sousedství rašelinišť – kosit část lučních porostů až v 
podzimním období nebo podporovat dostatečné zastoupení potravnE významných dUevin 
ĚbUíza, olše, jeUáb, bukě na úkor smrku. 

Volající samec chUástala polního byl v červenci 2014 zaznamenán na segmentech 41, 44, 45 
Ř6 a ř1. TetUívek obecný se vyskytuje v oblasti Lučin ĚDPB 2002/2ě. 
 

 
Zvonek český je endemický druh, který roste pouze v Krkonoších, kde je také pUedmEtem ochrany v 
EVL Krkonoše. Základem péče o jeho lokality je seč nebo kombinace seče a pastvy. Mnohé lokality v 
minulosti zanikly, neboť zarostly náletovými dUevinami. Zvonek český se vyskytuje také na vEtšinE 
DPB farmy Petra Šimrala. 



2.4. Zvláště chráněné druhy 

Na pozemcích v EVL Krkonoše, které obhospodaUuje Petr Šimral, byla zaznamenána Uada 
zvláštE chránEných a ohrožených druhů Ětabulka 2ě. Všechny tyto druhy jsou vázány na luční 
porosty a jejich pUežívání tedy závisí na lidské činnosti, kterou se rozumí zemEdElství. 
PUedevším bez pravidelné seče a následného odstranEní travní hmoty by Uada svEtlomilných 
a konkurenčnE ménE zdatných rostlin vymizela.  
 

 
 

Pestrá společenstva pravidelnE sečených luk, z nichž je také odklízena posečená hmota, lze podpoUit 
promyšlenou péčí, která napodobuje takové způsoby obhospodaUování, které v minulosti vedly k 
výskytu četných druhů, které jsou dnes už bohužel vzácné Ěprha arnika nebo prstnatec májovýě. 



Tabulka 2: PUehled zákonem ĚVyhláška č. 3ř5/1řř2 Sb. ve znEní vyhl. 175/2006 Sb.ě chránEných 
druhů a druhů uvedených v červených seznamech ČR, které byly zaznamenány na pozemcích farmy 
Petra Šimrala. Použité kategorie ochrany dle zákona: O - ohrožený druh, SO - silnE ohrožený; použité 
kategorie ohrožení podle červených seznamů: EN - ohrožený druh, VU - zranitelný, NT - témEU 
ohrožený druh vyžadující pozornost, --- druh neuvedený v červeném seznamu, ale v Krkonoších 
významný. Data byla získána vlastním terénním průzkumem v roce 2014 a doplnEna o data z 
Nálezové databáze ochrany pUírody ĚAOPK ČR 2013ě a data z Mapování denních motýlů v KRNAP a 
jeho ochranném pásmu. 
Název Ohrožení Početnost/lokalizace 

bojínek švýcarský (Phleum rhaeticum) NT 
segmenty 1-3, 2Ř, 2ř, 31, 32, 34-36, 
41, 42, 46-53, 55, 5Ř, 5ř, Ř0-Ř3, Ř6-ř0 
a ř5 

hoUec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) O/VU segmenty 2, 31, 32, 50-53, 5ř, ř4 a ř5 

hruštička menší (Pyrola minor) VU segmenty 3ř a 52 

jestUábník oranžový (Hieracium aurantiacum) VU 
segmenty 1-3, 10, 20, 25, 27-2ř, 31, 
32, 34-36, 3Ř, 41, 46-4ř, 54-5ř, 64, 76, 
77, Ř0-Ř3, ŘŘ-ř0, ř3 a ř5  

kokrhel sličný (Rhinanthus pulcher) EN segmenty 41, 46 a 47 

kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. 
lobelianum) O/NT* segmenty 2, 41, 44, 45 a 54 

mléčivec horský ĚCicerbita alpinaě NT segmenty 41 a ř5 

mochna zlatá (Potentilla aurea) VU 
segmenty 1, 2, 4, 5, 7, Ř, 10, 1ř, 21, 
22, 27-2ř, 31-33, 41, 42, 46-55, 5Ř, 5ř, 
62-64, 66-72, 75-77, Ř0-ř0, ř3 a ř5 

okáč černohnEdý ĚErebia ligeaě --- 
ojedinEle na neposečených lučních 
lemech 

okáč rudopásný (Erebia euryale) --- 
ostrůvkovitE a nepočetnE na 
neposečených lučních lemech 

ostUice latnatá (Carex paniculata) NT segment 35 

ostUice šupinoplodá ĚCarex lepidocarpaě SO/EN segmenty 2Ř a 2ř 

pEtiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea 
subsp. conopsea) O/VU 

segmenty 2-5, ř, 10, 13, 14, 16, 1Ř, 
1ř, 25-2ř, 31, 32, 34-36, 3Ř, 3ř, 41, 
42, 4Ř-54, 56-5Ř, 63-66, 6Ř-72, 74-77, 
Ř0-ř0 a ř3 

prha arnika ĚArnica montanaě O/VU segmenty 3ř a 75   
prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis 
subsp. majalis) O/VU 

segmenty 3, ř, 27, 2ř, 34-36, 4Ř, 4ř, 
Ř0-Ř3 a ř3 

prstnatec Fuchsův pravý ĚDactylorhiza fuchsii 
subsp. fuchsiiě O/NT 

segmenty 31, 32, 36, 41, 42, 46, 47, 
51-53, Ř4 a Ř5 

pryskyUník platanolistý (Ranunculus platanifolius) NT 
segmenty 2, 46, 47, 51, 52, 5ř, Ř0-Ř3 
a ř5 

škarda mEkká čertkusovitá (Crepis mollis subsp. 
hieracioides) VU 

segmenty 2, 3, 6, ř, 11, 13-2ř, 31-36, 
3Ř, 3ř, 41, 46-54, 56-5ř, 63-66, 71-7Ř, 
Ř4-ř0 a ř3-ř5 

škarda velkoúborná (Crepis conyzifolia) VU 
segmenty 2, 12-1ř, 21-23, 25, 31, 32, 
3ř, 41, 4Ř, 4ř, 51, 52, 56, 57, 71-73 a 
75-7Ř 

violka žlutá sudetská ĚViola lutea subsp. sudeticaě SO/EN 
segmenty 10, 12, 27, 2Ř, 42, 70, 75-
77, Ř0-Ř7 a ř3 

zvonek český (Campanula bohemica) SO/EN 

segmenty 2-Ř, 10, 12, 15-23, 25-2ř, 
31, 32, 34-36, 3Ř, 3ř, 41, 42, 46-54, 
56-66, 6Ř-70, 73-7Ř, Ř0-ř0 a ř3-ř5 

* šíUení kýchavice na pozemcích není žádný důvod k radosti, pUestože se jedná o zvláštE chránEný druh. 



 
Mezi typické zástupce kvEteny smilkových luk patUí napUíklad pětiprstka žežulník, orchidej, kterou lze 
spatUit i na pozemcích farmy, je spjata s tradiční zemEdElskou krajinou, tedy s extenzivními loukami a 
pastvinami vytvoUenými človEkem. Vyžaduje totiž nezapojený krátký trávník s nízkou vrstvou opadu 
pro regeneraci a uchycení nových semenáčků. Takováto otevUená místa se dají udržet právE pastvou 
nebo kosením s následným odklizením biomasy. Nevhodný způsob hospodaUení na jejích lokalitách 
pUedstavuje napUíklad mulčování, neboť vrstva posečené hmoty omezuje vznik nových semenáčků. 
 



 

Všechny výše uvedené druhy jsou vázány na luční porosty a jejich pUežívání tedy závisí na 
lidské činnosti, kterou se rozumí zemEdElství. PUedevším bez pravidelné seče a následného 
odstranEní travní hmoty by Uada svEtlomilných a konkurenčnE ménE zdatných rostlin, mezi 
nEž patUí napUíklad orchideje, vymizela. NeménE významné je odstraňování expandujících 
náletových dUevin. 
 

3. Vliv hospodaření na přírodu a doporučená péče o jednotlivé 
plochy 
 
Svou zemEdElskou činností se farma Petra Šimrala zcela zásadním způsobem podílí na 
udržování velice cenných bezlesých ekosystémů a zvyšování celkové biologické rozmanitosti 
území. Zejména na druhovE bohatých a zachovalých smilkových loukách, které jsou v 
současnosti sečeny, by seč mEla být prioritou i do budoucna. Na aktuálnE pouze pasených 
porostech, pUedevším v oblasti PUedního a ProstUedního Výsluní, by však bylo vhodné 
kombinovat pastvu se sečí, napUíklad porost nejdUíve pokosit a až po té spásat coby otavy. 
NejreprezentativnEjší porosty ĚDPB řŘ15 a řŘ16/1ě by však bylo optimální pouze kosit. Pro 
zlepšení podmínek lučních organismů a stanovišť, pUedevším druhovE bohatých smilkových 
trávníků, by bylo rovnEž vhodné na vybraných místech doplnit stávající základní péči o 
doplňující činnosti: 

 

Vyhrabávání Ěsegmenty 11, 3Ř, 4Ř, 50, 51, 55, 5Ř, 5ř, 66, 6Ř, 75 a ř4ě Ěviz pUíloha Aě - 
mechanické odstranEní nerozložené staUiny a mechorostů pomocí bran či jiné technologie v 
kombinaci s hrabáním a odvozem vyhrabané hmoty, v jarním období. Tato činnost má za cíl 
rozrušení drnu, provzdušnEní porostu, odstranEní zplstnatElé staUiny a nežádoucích 
mechorostů a zlepšení dostupnosti živin a vzduchu pro vegetaci. 

 

 
Nedokonale vyhrabaná travní hmota se vlivem kyselého a humidního prostUedí rozkládá velice 
pomalu a dochází k jejímu hromadEní. V takovýchto místech se pak zhoršují možnosti pro klíčení 
rostlin a časem pUevládnou druhy tvoUící podzemní výbEžky ĚmedynEk mEkký nebo rdesno hadí 
koUeně. CelkovE se tak ochuzuje druhová bohatost smilkových trávníků a mizí konkurenčnE slabší 
ohrožené druhy. Takováto místa také využívají mechy ĚnejčastEji kostrbatec zelený a travník 
Schreberůvě nebo borůvka, které se pak stávají výraznými dominantami porostu. 



 

Vláčení Ěsegmenty 4, 5, Ř, 12, 13, 20-23, 25-2Ř, 30, 31, 33, 34, 36, 42, 46, 54, 56, 5Ř, 5ř, 
71, 74, 76, Ř0, Ř1 a Ř4ě Ěviz pUíloha Aě - mechanické rozrušení zapojeného drnu a vrstvy 
staUiny pomocí bran, v jarním období. Činnost má za cíl zlepšit dostupnost živin a vzduchu 
pro vegetaci. Vedle toho dojde ke zmlazení porostu a uvolnEní prostoru pro klíčení semen 
dvoudEložných rostlin. 

Vápnění Ěsegmenty 4, 11, 20, 22, 30, 50, 51, 54, 55, 5Ř, 61, 76, Ř0, Ř1, Ř6 a ř4ě Ěviz pUíloha 
Aě - rovnomErné rozhození mletého dolomitického vápence Ě50 kg/haě - ručnE, jarní období. 
Dodání dvou zásadních minerálních prvků Ěvápník a hoUčíkě má za cíl zlepšit půdní podmínky 
a tím i druhovou skladbu porostu Ězvýšení podílu dvoudEložných rostlině. Tato dávka 
zohledňuje nároky rostlin typických pro smilkové louky a je proto nižší než obecnE 
doporučované množství. 

 

 
Monotónní porost smilky tuhé témEU bez jediného květu. Smilka dokáže tolerovat velmi kyselé a 
živinami chudé půdní podmínky. Dodání živin formou kompostu a dolomitického vápence umožní 
existenci i dalším druhům rostlin, zvýší kvEtnatost louky a tím i potravní nabídku pro hmyz. 

 

Hnojení Ěsegmenty 42, 43, 5Ř,  Ř6 a ŘŘě - rovnomErné rozmetání pomocí rozmetadla Ě10 t 
kompostu ze statkových hnojiv/1 ha, tj. pUibližnE 55 kg N, 45 kg P2O5 a 61 kg K2Oě, podzimní 
období. Dodání živin formou lokálního statkového hnojiva má zlepšit půdní podmínky, zvýšit 
retenční schopnost půdy a tím i zlepšit druhovou skladbu porostu Ězvýšení podílu 
dvoudEložných rostlině. 

Strouhy Ěsegmenty 2ř, 32 a 65ě - vykopání nové strouhy 20x20x20 cm ručnE nebo pomocí 
lehké mechanizace, vykopaný materiál rozprostUen po louce nebo ruční prohrnutí stávající 
strouhy - vyhrnutí jemného sedimentu, vyUezání borůvčí. OdvodnEní usnadní 
obhospodaUování pozemku a zlepší stanovištní podmínky pro smilkové louky. 



Vyvětvení Ěsegment 3ě - oUezání vEtví smEUujících do louky do výšky 3 m, následné zatUení 
suků voskem/hnEdým nátErem. OpatUení má za cíl usnadnit obhospodaUování a zároveň 
omezit negativní vliv jehličnanů na luční porost. 

Odstranění náletových dřevin Ěsegmenty 3, 12, 14, 21, 25-2Ř, 31, 33, 34, 36, 3ř, 53, 54, 
57, 60, 64, 65, 6Ř, 70, 76, Ř1, Ř4 a ř4ě - pokácení stromu pUíslušného objemu, jeho rozUezání 
a odklizení mimo louky. Jehličnany zastiňují a svým opadem okyselují luční porost. Jejich 
odstranEním dojde ke zlepšení stanovištních podmínek a složení vegetace. 

 

 
Z opadu jehlic smrku nebo listí borůvky vznikají fulvokyseliny, které způsobují vyluhování minerálních 
látek v půdE a následné okyselení. V porostu pak postupnE pUevládnou druhy, které jsou schopny 
okyselení tolerovat Ěsmilka tuhá nebo metlička kUivolakáě. 

 

Likvidace invazivní lupiny mnoholisté Ěsegment 4ř, 63, 74, 77 a Ř4ě - posečení 2x nad 
bEžnou seč a její vyhrabání a odklizení hmoty. Lupina mnoholistá je původem 
severoamerický druh, který dokáže vytváUet souvislé porosty, v nichž nejsou schopny 
pUežívat naše původní druhy rostlin. Pokud se rostliny posečou pUed odkvetením a dozráním 
semen a tento postup se opakuje Ě5 letě postupnE se vyčerpají zásoby semen v půdE a 
lupina vymizí. 

Šťovík Ěsegmenty 12, 30, 32, 41, 46-4ř, 55, 5Ř, 60, 62, 71, ř4 a ř5ě - postUik herbicidem 
pUed vykvetením rostlin, tedy tak aby nedocházelo k dozrávání semen. Cílem aktivity je 
potlačení expanzivního šťovíku tupolistého nebo invazivního šťovíku alpského. 

Seč navíc Ěsegmenty 10, 62 a 67ě - posečení a vyhrabání plochy mimo DPB, kUovinoUezem 
či ručnE vedenou sekačkou. V nesečených prostorech dochází ke kumulaci staUiny a 
expandují odtud nežádoucí druhy. 



 
Souvislý porost šťovíku alpského, v nEmž nejsou schopny pUežívat naše původní druhy rostlin. Jeho 
potlačení spočívá v kombinaci chemických a mechanických způsobů. Pravidelným kosením se 
zabrání jeho vysemenEní a dalšímu šíUení, koUenový systém s uloženými zásobními látkami však 
zůstává nezasažený. Teprve aplikací herbicidu lze dojít k totální likvidaci rostliny.  
 

 
Zanedbané plochy, často v okolí struh, zůstávají každoročnE neposečené. Mohou pak být zdrojem 
nežádoucích expanzivních rostlin - šťovík alpský, š. tupolistý, starček vejčitý, kopUiva dvoudomá a 
další. Protože však zároveň slouží jako důležitá útočištE pro živočichy v období seče a po ní, není 
vhodné zde sekat každoročnE, ale podle potUeby jednou za 3-5 let, nejlépe brzy na jaUe nebo až na 
podzim. Po posečení musí samozUejmE následovat odstranEní posečené hmoty. 



 

Další opatUení by mEla zohlednit pUedevším bezobratlé a ptáky. Tato opatUení spočívají v 
časovém nebo prostorovém rozrůznEní seče. Celoplošné mechanické kosení totiž 
neumožňuje nalézt bezobratlým vhodné úkryty nebo místa pro rozmnožování. Vede také k 
nedostatku kvetoucích rostlin a tím pádem i nektaru pro motýly a další bezobratlé. Mizí 
rovnEž místa nutná pro pUezimování druhů zimujících ve formE vajíček nebo larev uvnitU 
stébel trav nebo zavEšeni na stéblech a stoncích. MénE hmyzu znamená samozUejmE i 
snížení potravní nabídky pro ptáky. Vhodné je proto diverzifikovat termíny seče.  

U nEkterých luk doporučujeme, aby seč probíhala mozaikovE ĚDPB 2002/2, 2ř01/3, 2ř03/1, 
2ř05/1, 7Ř22/2, 7Ř07, 7701/2 7701/5 a 7Ř1ř/2ě. PUi mozaikové seči je v daném roce 
posečena jen část pUíslušné louky, neposečené plochy jsou sečeny pUi následující seči, tj. v 
následujícím kalendáUním roce. Ideální podíl neposečených částí činí 5-10% rovnomErnE 
rozmístEných po ploše v podobE pásů. PUi další seči se pak pásy ponechávají na jiných 
místech. Pásy by mEly být primárnE umístEny v kvEtnatých částech louky.  

Z důvodu snížení úmrtnosti drobných živočichů pUi seči lze doporučit upUednostňování 
lištových sekaček pUed bubnovými, nejménE vhodné jsou pak žací stroje s lamačem Ěang. 
conditionerě. JeštE horší dopad na bezobratlé má mulčování. 

V pUípadE pastvin pUedstavují významné útočištE pro pUežití Uady druhů hmyzu i rostlin 
nedopasky. Nedopasky proto doporučujeme pUesekávat pouze na polovinE každé pastviny, a 
to pouze jednou ročnE v podzimním období. Ponechané nedopasky však nesmí být z Uad 
invazivních a expanzivnách rostlin Ěšťovíky či lupina mnoholistáě. Na nE se toto doporučení 
nevztahuje. 

 

 
Mezi významné zástupce denních motýlů, s nimiž se lze potkat na farmE Petra Šimrala, patUí okáč 
rudopásný. Poškodit jej může celoplošná seč, kdy rázem mizí všechny kvEty a s nimi i nektar., kterým 
se dospElí motýli živí. Proto se na všech takových lokalitách doporučuje mozaikovité sečení. 
 



 
Mortalita bezobratlých je pUi mulčování nejvyšší ze všech metod používaných ke sklizni luk a v 
průmEru se pohybuje okolo 55%. Kobylka Krausova Ěsegment 1Řě je spolu s dalšími zástupci vEtších 
skupin bezobratlých vázaných pUímo na vegetaci ohrožena nejvíce. Dlouhodobé mulčování vede 
dokonce ke snížení druhové bohatosti a vymizení citlivEjších a ménE hojných druhů. 



 
Ohniváček modrolemý Ěsegment Ř6ě zatím není v horských oblastech bezprostUednE ohrožený, 
nicménE lokálnE mizí pUedevším z důvodu celoplošné seče, pUi níž zaniká nejen zdroj nektaru pro 
dospElé motýly v podobE kvEtů, ale jsou také ničeny snůšky vajíček na živných rostlinách šťovíku 
kyselého. Jeho lokality by proto mEly být sečeny mozaikovitE. 
 

Drobný motýl pernatuška horská Ěsegment 46ě. Živnou rostlinou jeho housenek je zlatobýl obecný 
alpinský, který roste na vEtšinE DPB farmy. Samice v pozdním létE kladou vajíčka na vhodné rostliny, 
vylíhnuté housenky potom v kvEtenství setrvávají až do pUíštího léta, kdy se kuklí a následnE v 
červenci líhnou dopsElí motýli. Celoplošná seč však vede k náhlému vymizení živné rostliny nebo 
zničení celé generace pernatušek. Tešení nabízí mozaiková seč. 



 
 

 
Celoplošná seč a intenzivní pastva bez nedopasků neohrožuje pouze motýly, ale i další skupiny 
bezobratlých. PUíkladem může být vzácný horský nosatec Plinthus tischeri Ěsegment 46ě nebo 
běžník kopretinový Ěsegment 14ě. Tento pavouk na svou koUist číhá na kvEtech. Pokud pUi celoplošné 
seči nebo úplné likvidaci nedopasků rázem zmizí všechny kvEty na louce, vymizí s nimi i živočichové, 
kteUí se na kvEtech živí a s nimi zase jejich predátoUi. 



4. Návrh AEKO titulů 

 

Tabulka 3: PUehled navržených AEKO titulů pro dotační období 2015-2020, navržených výjimek orgánu ochrany pUírody a navržené doplňkové péče. Použité 
kódy titulů vycházejí z pUedchozích AEO titulů pro dotační období 2007-2014. 

Kód DPB Popis půdního bloku 
Dosavadní 
AEO titul 

Navržený 
AEKO titul Vhodná péče nad rámec titulu Navržené výjimky z titulu 

0Ř04/2 

Mozaika smilkových a trojštEtových luk; u lesa chudší 
porost s pEtiprstkami, ve stUedu hezké segmenty s 
vítodem; šíUí se lupina mnoholistá od chalup; celkovE 
málo kvEtnaté, dominují trávy, pouze nEkolik 
kvEtnatEjších ostrůvků; nálet javoru klenu 

BŘ BŘ 
Vláčení; redukce náletu; obnova 
strouhy, potlačení lupiny 
mnoholisté 

  

0ř02/1 

Mozaika smilkových a trojštEtových luk; druhovE velmi 
chudé; nedostatek živin, zejména v blízkosti smrků; 
kalištE zvEUe s rašeliništEm; šíUí se šťovík alpský; 
expanduje starček vejčitý; dominují trávy, místy 
monokultura medyňku; velmi málo kvEtnaté; místy se 
hromadí nerozložená staUina s mechem kostrbatcem 

B3-NN-S3; 
B4-S4 

B3-HN-S4 
Vyhrabávání, vláčení, vápnEní, 
čištEní struh, potlačení šťovíku 
alpského, odstranEní náletu 

 

0ř05/3 DruhovE chudá trojštEtová louka 
B3-NN-S3; 

B4-S4 
B3-NN-S4   

0ř06/3 DruhovE chudá trojštEtová louka B3-NN-S3 B3-NN-S3   

2002/2 
Smilková louka na severu pUecházející postupnE v 
trojštEtovou; dominují trávy, pUedevším smilka a medynEk; 
místy kvEtnaté plošky; borůvka 1%; expanduje šťovík 

B3-NN-S1 B3-NP-S3 Vláčení, odstranEní šťovíku 

3-10% plochy ponechat 
neposečeno, primárnE v 
kvEtnatých částech, pokosit 
až v následující seči, 
neposečené plochy stUídat 

2005 
Vlhká rašelinná louka na okrajích pUecházející ve 
smilkovou 

B3-NN-S1 B3-NN-S1 Zachovat vodní režim  

2006 
DruhovE chudá nevyrovnaná smilková louka; místy 
mechovaté Ěploník o.ě; borůvka 1%; na okrajích 
expanduje šťovík; nerozložená staUina 

B3-NN-S1 B3-HP-S1 
Vyhrabávání, vápnEní, 
odstranEní šťovíku 

 

200ř 
Ovsíková louka na okrajích pUecházející ve smilkovou; od 
okolní zástavby expanduje šťovík, lupina a starček 

B3-NN-S1 B3-NP-S1   



201Ř/1 

Ruderalizující, v minulosti zanedbaná smilková louka s 
korytem potoka; expanduje šťovík alpský, starček vejčitý 
Ě30%ě, medynEk Ě15%ě a pcháče; hezká, kvEtnatá část na 
zaniklé pEšinE; hodnE kvEtnaté zjm. díky starčku  

NE BŘ Potlačení šťovíku  

201Ř/3 

V horní části druhovE bohatá, kvEtnatá smilková louka; 
níže chudý smilkový porost s ojedinElými kvEtnatEjšími 
ostrůvky; na sjezdovce značnE rozrušený povrch s holými 
místy a plochami mechů; expanduje šťovík a lupina 

B3-NN-S3 B3-NP-S3 
Vyhrabávání, potlačení šťovíku a 
lupiny 

 

2ř01/3 

Součást rozsáhlého komplexu smilkových luk mezi 
boudami; na okrajích v blízkosti lesa chudé plochy s 
nedostatkem živin; jinak pUevažují pEkná kvEtnatá místa; 
ruderální vegetace v okolí struh - obrovské plochy šťovíku 
alpského; ve spodní části také expanduje vrbovka 
úzkolistá 

B4-S6; B3-
NN-S1; B4-

S3 
B3-NP-S1 Potlačení šťovíku 

3-10% plochy ponechat 
neposečeno, primárnE v 
kvEtnatých částech, pokosit 
až v následující seči, 
neposečené plochy stUídat 

2ř02/4 
Chudá málo kvEtnatá smilková louka; dominují trávy, 
rdesno a silenka obecná; plochy s ploníkem obecným 

B3-NN-S3 B3-NP-S1 Vyhrabávání  

2ř02/Ř 

Málo kvEtnatá, živinami chudá smilková louka; dominují 
trávy, konopice pýUitá a silenka obecná, expanduje šťovík, 
starček a medynEk Ě35%ě; hoUce u horní hrany; nálet 
smrků 

NE BŘ 
Vyhrabávání, vápnEní, výUez 
náletu smrku, potlačení šťovíku 

 

2ř03/1 

Součást rozsáhlého komplexu smilkových luk mezi 
boudami; na okrajích v blízkosti lesa chudé plochy s 
nedostatkem živin; jinak pUevažují pEkná kvEtnatá místa; 
ruderální vegetace v okolí struh - obrovské plochy šťovíku 
alpského; ve spodní části také expanduje vrbovka 
úzkolistá 

B3-NN-S1; 
B4-S6; B4-

S3 
B3-NP-S1 Potlačení šťovíku 

3-10% plochy ponechat 
neposečeno, primárnE v 
kvEtnatých částech, pokosit 
až v následující seči, 
neposečené plochy stUídat 

2ř05/1 

Součást rozsáhlého komplexu smilkových luk mezi 
boudami; na okrajích v blízkosti lesa chudé plochy s 
nedostatkem živin; jinak pUevažují pEkná kvEtnatá místa; 
ruderální vegetace v okolí struh - obrovské plochy šťovíku 
alpského; ve spodní části také expanduje vrbovka 
úzkolistá 

B3-NN-S1 B3-NP-S1 Potlačení šťovíku 

3-10% plochy ponechat 
neposečeno, primárnE v 
kvEtnatých částech, pokosit 
až v následující seči, 
neposečené plochy stUídat 

2ř0ř 
Chudá smilková louka, bohatší v horní části; množství 
nerozložené staUiny a ploch s ploníkem o.; výkop u 
silnice; málo kvEtnaté; expanduje šťovík 

B3-HP-S3 B3-HP-S3 
Vyhrabávání, vápnEní, hnojení, 
potlačení šťovíku 

 



7701/2 

Rozsáhlá smilková louka; na horním okraji velmi vychudlá 
- dominuje  smilka; místy plochy s ploníkem a borůvkou 
Ě15%ě, místy jen nerozložená staUina a holá zem Ě10%ě, 
expanduje medynEk; západní části druhovE bohatší a 
kvEtnatEjší; v nejspodnEjší části velmi pEkné prameništE s 
orchidejemi, v okolí klenu v jihovýchodním výbEžku 
expanze stračku a krabilice 

B3-HP-S3; 
B4-S4 

B3-HP-S1 
Vláčení, vápnEní, výUez 
okrajových dUevin 

3-10% plochy ponechat 
neposečeno, primárnE v 
kvEtnatých částech, pokosit 
až v následující seči, 
neposečené plochy stUídat 

7701/3 
DruhovE chudá smilková louka s pUevládajícím 
medyňkem 

B3-HP-S3; 
B4-S4 

B3-HP-S1 Vláčení, vápnEní  

7701/5 
ExtrémnE chudá a suchá smilková louka; v porostu témEU 
výhradnE smilka, kostUavy, ploník a borůvka; smilka 
polovičního vzrůstu a neobvykle svEtlá 

B3-HP-S3; 
B4-S4 

B3-NP-S1  

3-10% plochy ponechat 
neposečeno, primárnE v 
kvEtnatých částech, pokosit 
až v následující seči, 
neposečené plochy stUídat 

7Ř06/3 

PUevážnE vlhčí a úživnEjší trojštEtová louka se smilkovými 
partiemi; pUevážnE vyrovnaná a druhovE bohatá; v horní 
části je porost ménE vyrovnaný s dominujícími travami a 
expandujícím medyňkem; ojedinEle šťovík tupolistý; 
zbytky po stavbE 

B3-NN-S3; 
B4-S4 

B3-HP-S3 
Vláčení, výUez smrků na 
kamenných snosech, obnova 
strouhy 

 

7Ř06/3 Podmáčená louka  B4-S3   

7Ř07 
DruhovE bohatá smilková louka, avšak vEtšina 
vzácnEjších druhů je v malém počtu; spodní polovina 
chudší 

B3-HP-S1 B3-HP-S1 Hnojení 

3-10% plochy ponechat 
neposečeno, primárnE v 
kvEtnatých částech, pokosit 
až v následující seči, 
neposečené plochy stUídat 

7Ř1ř/2 
Nevyrovnaná smilková louka; v horní části druhovE chudá 
s dominantními travami - rozsáhlá monokultura medyňku; 
ve spodní části kvEtnatEjší s pEknými částmi s jestUábníky 

B3-HP-S3; 
B4-S4 

B3-HP-S4 Vláčení, vápnEní 

3-10% plochy ponechat 
neposečeno, primárnE v 
kvEtnatých částech, pokosit 
až v následující seči, 
neposečené plochy stUídat 

7Ř22/2 

Velmi pEkná smilková louka, místy v pUechody k 
trojštEtové; západní část velmi kvEtnatá a druhovE 
bohatá; východní část ponEkud chudší - vliv smrků - 
dominantní smilka 

B3-HP-S1 B3-HP-S1 
VápnEní, hnojení Ěvýchodní 
částě 

3-10% plochy ponechat 
neposečeno, primárnE v 
kvEtnatých částech, pokosit 
až v následující seči, 
neposečené plochy stUídat 



7ř01/4 

PEkná smilková louka, pUevážnE kvEtnatá Ě70%ě, na 
zbytku dominují trávy; šíUí se lupina; místy pUechod k 
trojštEtovým loukám; uprostUed vlhká louka s pcháčem 
různolistým 

B3-HP-S3 B3-NP-S3 
Vláčení, potlačení lupiny, výUez 
náletu 

 

7ř01/5 
PEkná smilková louka, pUevážnE kvEtnatá Ě70%ě, na 
zbytku dominují trávy 

B3-HP-S3 B3-HP-S3 Vláčení, hnojení  

ŘŘ01/1 
Smilková louka s dominancí travin a expandujícím 
medyňkem Ě70%ě a starčkem Ě10%ě; uprostUed zbytky po 
stavbE 

B3-HP-S3; 
B4-S3 

B3-NP-S3 Vyhrabávání  

ŘŘ02/7 
ÚživnEjší mozaika trojštEtových a smilkových luk, v dolní 
části pUevládají louky trojštEtové; oko s náletem klenu a 
jasanu; dominují trávy, málo kvEtnaté 

BŘ BŘ 
Ponechání nedopasků na 
polovinE plochy, poloviny každý 
rok stUídat 

 

ŘŘ03/1 

PrůmErnE druhovE bohatá a kvEtnatá smilková louka na 
východní polovinE pUecházející v trojštEtovou louku v 
západní části, asi 10% velmi pEkných a kvEtnatých míst; 
nálet na snosu a šíUení maliníku 

BŘ BŘ 

Vyhrabávání, výUez náletu na 
kamenném snosu s ponecháním 
solitérů; ponechání nedopasků 
na polovinE plochy, poloviny 
každý rok stUídat 

 

ŘŘ04/2 ÚživnEjší trojštEtová louka BŘ BŘ   

ŘŘ05/1 ÚživnEjší trojštEtová louka BŘ BŘ   

ŘŘ06/3 
ÚživnEjší trojštEtová louka; na horním okraji nálet klenu a 
jasanu 

BŘ BŘ   

ŘŘ07 
Mozaika trojštEtových a smilkových luk Ě10%ě; druhovE 
bohatá, avšak nevyrovnaná; expanduje medynEk 

BŘ BŘ 

VýUez smrků na zídce, péče o 
porost podél vodoteče - seč 1 x 
3-5 let, ponechání nedopasků na 
polovinE plochy, poloviny každý 
rok stUídat 

 

ŘŘ0ř/1 
TrojštEtová louka smErem k lesu pUecházející ve 
smilkovou; druhovE bohatší a pomErnE vyrovnané 

BŘ BŘ 

VýUez smrků na horním okraji 
zasahujících do louky, 
ponechání nedopasků na 
polovinE plochy, poloviny každý 
rok stUídat 

 

ŘŘ1ř/3 
PUevážnE trojštEtová louka místy pUecházející ve 
smilkovou - v blízkosti smrků; expanduje medynEk Ě10%ě; 
výsadba smrku pichlavého 

B3-NN-S3 B3-NP-S3 VýUez a vyvEtvení smrků  



ŘŘ20/2 

Vlhká pcháčová louka na sušších místech pUecházející ve 
smilkovou či trojštEtovou; porost pUevážnE nevyrovnaný a 
druhovE chudý - zejména na východE pod vlivem smrků; 
dominují trávy, málo kvEtnaté; expanduje medynEk Ě40%ě; 
bohaté populace orchidejí 

B3-HP-S3; 
B4-S3 

B3-NP-S3 Vláčení, vápnEní  

ŘŘ21  BŘ B3-NN-S4   

ŘŘ23 

TrojštEtová louka se smilkovými okraji Ě5%ě; průmErnE 
druhovE bohatá, avšak nevyrovnaná; na okraji prameništE 
se vstavači májovými; náletové dUeviny na kamenném 
snosu Ěklen, smrk, bUízaě 

BŘ BŘ 
Vláčení, proUezání náletu na 
snosu 

 

Řř04/5  NE BŘ   

Řř05/2 

Prolínající se mozaika trojštEtových a smilkových luk 
doplnEná o prameništE s prstnatci a suchopýry; borůvka 
Ě1%ě; medynEk Ě5%ě; pUevážnE druhovE chudé a velmi 
málo kvEtnaté 

B3-NN-S1; 
B4-S3; B4-

S4 
BŘ 

Vláčení, výUez náletových 
dUevin, vápnEní, ponechání 
nedopasků alespoň na 1/3 
plochy, místa každý rok stUídat 

 

Řř05/3 

Prolínající se mozaika trojštEtových a smilkových luk 
doplnEná o prameništE s prstnatci a suchopýry; borůvka 
Ě1%ě; medynEk Ě5%ě; pUevážnE druhovE chudé a velmi 
málo kvEtnaté 

B3-NN-S1; 
B4-S3; B4-

S4 
BŘ 

Vláčení, výUez náletových 
dUevin, vápnEní, ponechání 
nedopasků alespoň na 1/3 
plochy, místa každý rok stUídat 

 

Řř05/4 

Prolínající se mozaika trojštEtových a smilkových luk 
doplnEná o prameništE s prstnatci a suchopýry; borůvka 
Ě1%ě; medynEk Ě5%ě; pUevážnE druhovE chudé a velmi 
málo kvEtnaté 

B3-NN-S1; 
B4-S3; B4-

S4 
BŘ 

Vláčení, výUez náletových 
dUevin, vápnEní, ponechání 
nedopasků alespoň na 1/3 
plochy, místa každý rok stUídat 

 

Řř06/2 
TrojštEtová louka pUecházející na jihu a na horním okraji 
ve smilkovou; diagnostické druhy pUítomny, dominují však 
trávy; množství nerozložené staUiny 

BŘ BŘ 
Vyhrabávání, ponechání 
nedopasků na polovinE plochy, 
poloviny každý rok stUídat 

 

Řř06/3 
TrojštEtová louka variabilní kvality; diagnostické druhy 
velmi vzácnE; expanduje šťovík tupolistý 

BŘ BŘ   

Řř07/2 
Úživná smilková louka na samém pUechodu v 
trojštEtovou; dominují trávy, podprůmErnE kvEtnaté 

B3-NN-S1 B3-NP-S1   

Řř0Ř Ruderalizovaná trojštEtová louka BŘ BŘ   

Řř10/1 
ÚživnEjší trojštEtová louka pUecházející na horním okraji 
ve smilkovou; dominují trávy, velmi málo kvEtnaté 

BŘ BŘ Vláčení, výUez okrajových smrků  

Řř10/4 
ÚživnEjší smilková louka na samém pUechodu v 
trojštEtovou; druhovE chudší a velmi nevyrovnaná; velmi 
málo kvEtnatá; projevuje se ochuzování v blízkosti smrků 

BŘ BŘ 
Vláčení, proUezání náletu na 
snosu 

 

Řř11/1 TrojštEtová louka BŘ B3-NN-S1   



Řř11/2 TrojštEtová louka BŘ B3-NN-S1   

Řř11/5 ÚživnEjší trojštEtová louka B3-NN-S1 B3-HP-S1   

Řř11/Ř Úživná ovsíková louka; pod stavením ruderalizuje BŘ BŘ   

ř707/6 
Smilková louka průmErnE druhovE bohatá; dominují trávy, 
málo kvEtnaté; expanduje lupina mnoholistá; v okolí 
nálety klene, osik, bUíz 

BŘ BŘ 

Vláčení, vápnEní, potlačení 
lupiny mnoholisté, proUezání 
náletu na snosu s ponecháním 
solitérů, ponechání nedopasků 
na polovinE plochy, poloviny 
každý rok stUídat, nejdUíve 
provést seč a spásat otavu 

 

řŘ01/1 
Smilková louka; na horním okraji expanduje šťovík; v 
horní části rozdupáno; podmáčené části u strouhy; 
průmErnE kvEtnaté 

BŘ; B4-S3 BŘ 
Potlačení šťovíku, péče o porost 
podél vodoteče - seč 1 x 3-5 let  

řŘ02/7 TrojštEtová louka BŘ BŘ   

řŘ02/Ř TrojštEtová louka BŘ BŘ   

řŘ03/1 

Velmi pEkná a druhovE bohatá smilková louka v mozaice 
s vlhčími a úživnEjšími částmi; povEtšinou kvEtnaté; 
pUítomny obnažené kameny a zídky zvyšující druhovou 
bohatost; medynEk Ě5%ě 

BŘ; B4-S3 BŘ 

ProUezání lemu na horním okraji, 
ponechání nedopasků na 
polovinE plochy, poloviny každý 
rok stUídat 

 

řŘ04/Ř 

Rozsáhlá trojštEtová louka s variabilní kvalitou; v horní 
části navazuje na hnojištE, ruderalizuje, je rozdupaná a 
expandují zde šťovíky; ve spodní části vychudlé plochy s 
ploníkem;  na okrajích expanduje starček; podprůmErnE 
kvEtnaté 

BŘ BŘ 
VápnEní, proUezání náletu klenu 
s ponecháním solitérů, potlačení 
šťovíku 

 

řŘ05 

DruhovE chudá smilková louka; expanduje šťovík; na 
severním výbEžku se intenzivnE projevuje vyplavování 
živin a okyselování - zcela dominuje smilka s metličkou a 
je zde nerozložená staUina; riziko expanze lupiny od 
zástavby 

BŘ BŘ 
Vyhrabávání, vápnEní, péče o 
porost podél vodoteče - seč 1 x 
3-5 let 

 

řŘ0Ř/1 

Smilková louka průmErnE druhovE bohatá; dominují trávy, 
málo kvEtnaté; v západní části výsadba tUešní a dalších 
listnáčů; v místech po stavbE ruderalizuje a expanze 
šťovíku; expanze lupiny ve stUední části; místy 
nerozložená staUina; v horní části projevy vyplavování 
živin v blízkosti smrků - dominance smilky 

BŘ BŘ 

Vláčení, vápnEní, potlačení 
šťovíku a lupiny, výUez smrků v 
horní části pUed valem, nejdUíve 
provést seč a spásat otavu 

 



řŘ12/1 

Smilková louka pUecházející ve východní části v 
trojštEtovou; východní část málo kvEtnatá; západní část 
naopak hodnE kvEtnatá; u cesty ruderalizuje - šťovík, 
vratič, černobýl, krabilice 

BŘ BŘ 

Vláčení, regulace šťovíku, 
proUezání náletu na východním 
okraji s ponecháním solitérů, 
ponechání nedopasků na 
polovinE plochy, poloviny každý 
rok stUídat 

 

řŘ15 

PEkná, úživnEjší, nadprůmErnE kvEtnatá a druhovE 
bohatá smilková louka; medynEk Ě10%ě; na severním 
okraji zarostlá plocha s metličkou, borůvkou a nálety bUíz, 
jeUábu, klene - možné rozšíUení DPB 

BŘ BŘ 

Ponechání nedopasků na 
polovinE plochy, poloviny každý 
rok stUídat, nejdUíve provést seč 
a spásat otavu 

 

řŘ16/1 
Mozaika smilkových a trojštEtových luk; druhovE bohatší, 
avšak nevyrovnané; medynEk Ě30%ě; množství 
nerozložené staUiny 

BŘ BŘ 

Vyhrabávání, ponechání 
nedopasků na polovinE plochy, 
poloviny každý rok stUídat, 
nejdUíve provést seč a spásat 
otavu 

 

řŘ17/4 TrojštEtová louka BŘ BŘ   

řŘ1Ř 
Mozaika pUevažujících trojštEtových a smilkových luk; 
ménE kvEtnaté 

BŘ BŘ   

řŘ1ř/1 TrojštEtová louka BŘ BŘ   

řŘ1ř/2 
Mozaika pUevažujících trojštEtových a smilkových luk; 
průmErnE kvEtnaté 

BŘ BŘ   

řŘ1ř/3 
ÚživnEjší trojštEtová louka s dominantními vysokými 
travami - kostUavy, srha, trojštEt BŘ BŘ   

řř02/6 

Smilková louka ve spodní části pUecházející v 
trojštEtovou; pUevážnE kvEtnatá a průmErnE druhovE 
bohatá - zejména v jižní části; medynEk Ě5%ě; od stavení 
expanduje lupina; na okraji prameništE s prstnatci 
Fuchsovými 

B3-NN-S1; 
B4-S4 

BŘ 
Vláčení, výUez smrků, ponechání 
nedopasků na polovinE plochy, 
poloviny každý rok stUídat 

 

 

 



AgroenvironmentálnE-klimatická opatUení ĚAEKOě mají za cíl pUispEt k zachování harmonické 
a pestré mozaiky prostUedí prostUednictvím zemEdElce, jakožto tvůrce venkovské krajiny a 
hospodáUe s šetrným pUístupem k pUírodE. Operace ošetUování travních porostů je zamEUena 
na udržitelné obhospodaUování biotopů na trvalých travních porostech. V prioritních 
oblastech je vhodný nadstavbový titul vymezen orgány ochrany pUírody v LPIS. Toto 
vymezení je pro pUíjemce závazné. NEkteré nadstavbové tituly mají v LPIS stanovené 
závazné podmínky jako je termín první seče, možnost aplikace hnojiv, termín nebo možnost 
pastvy. V určitých pUípadech lze konkrétní podmínky údržby travních porostů Ěpočet a 
termíny sečíě modifikovat na základE souhlasu orgánu ochrany pUírody. Výše prezentovaný 
návrh AEKO titulů byl vytvoUen s cílem nalezení optimálního titulu pro pUírodní hodnoty 
každého půdního DPB i širšího území. 
 

Tabulka 4: Základními parametry navrhovaných titulů. 
Název titulu Kód titulu Hnojení Hnojivo Přepásání Termín seče 

Horské a suchomilné louky 
nehnojené, nepUepásané  B3-NN-S1 NE  NE do 31. 7. 

Horské a suchomilné louky 
nehnojené, pUepásané 

B3-NP-S1 NE  ANO do 31. 7. 

Horské a suchomilné louky 
hnojené a pUepásané Ětitul 
lze v průbEhu závazku 
zmEnit na nehnojenou 
variantuě 

B3-HP-S1 povinnE 

pouze hnůj nebo 
kompost Ě50 - 60 
kg N/ha DPB za 
závazekě 

ANO do 31. 7. 

Horské a suchomilné louky 
nehnojené, nepUepásané  B3-NN-S3 NE  NE od 15. 7. do 31. Ř.  

Horské a suchomilné louky 
nehnojené, pUepásané 

B3-NP-S3 NE  ANO od 15. 7. do 31. Ř. 

Horské a suchomilné louky 
hnojené a pUepásané Ětitul 
lze v průbEhu závazku 
zmEnit na nehnojenou 
variantuě 

B3-HP-S3 povinnE 

pouze hnůj nebo 
kompost Ě50 - 60 
kg N/ha DPB za 
závazekě 

ANO od 15. 7. do 31. Ř. 

Horské a suchomilné louky 
nehnojené, nepUepásané 

B3-NN-S4 NE  NE od 15. Ř. do 30. ř. 

Horské a suchomilné louky 
hnojené a nepUepásané 
Ětitul lze v průbEhu závazku 
zmEnit na nehnojenou 
variantuě 

B3-HN-S4 povinnE 

pouze hnůj nebo 
kompost Ě50 - 60 
kg N/ha DPB za 
závazekě 

NE od 15. Ř. do 30. ř. 

Horské a suchomilné louky 
hnojené a pUepásané Ětitul 
lze v průbEhu závazku 
zmEnit na nehnojenou 
variantuě 

B3-HP-S4 povinnE 

pouze hnůj nebo 
kompost Ě50 - 60 
kg N/ha DPB za 
závazekě 

ANO od 15. Ř. do 30. ř. 

Trvale podmáčené a 
rašelinné louky 

B4-S3 NE  NE od 15. 7. do 7. ř. 

Název titulu Kód titulu Hnojení Min. a max. 
denní intenzita 

Nedopasky 

DruhovE bohaté pastviny BŘ NE 
0,3 a 1,15 VDJ/ha 
travního porostu 
od 1. 6. do 31. ř. 

povinnost pUesekávat Ědo 30 
dnů od ukončení pastvy, 
nejpozdEji do 31. 12.ě, neplatí 
pro DPB s průmErnou 
sklonitostí nad 10° 

 



Tabulka 5: Dopad navržených AEKO titulů na hospodaUení farmy. Odhad uživených DJ byl získán s 
použitím výpočtového nástroje vytvoUeného Ústavem zemEdElské ekonomiky a informací. Tento 
nástroj pracuje s průmErnými hodnotami produktivity porostů v pUíslušných titulech, spotUeby krmiva na 
chov 1 DJ a mírou znehodnocení produkce vlivem nastavení podmínek použitých titulů. Poskytuje 
proto pouze orientační informaci. Definitivní výše dotací pro jednotlivé tituly pro období 2015 - 2020 
zatím nebyla schválena. Tabulka proto používá hodnoty z navrhovaného Programu rozvoje venkova, 
které se od reálných mohou lišit. 

Titul Rozloha (ha) 
Očekávaný 

průměrný počet 
uživených DJ 

Očekávaný 
minimální počet 

uživených DJ 
Výše dotace (€) 

Bン-HN-Sヴ ン,ヲヵ ヰ,ヰヰ ヰ,ヰヰ ヵヲΓ,Αヵ 

Bン-HP-Sヱ ヱヰ,ンヲ ヵ,ヵΓ ヴ,ヴΑ ヱヶΒヲ,ヱヶ 

Bン-HP-Sン ヴ,ヶ ヰ,ヰヰ ヰ,ヰヰ ΑヴΓ,Β 

Bン-HP-Sヴ ヲ,Βヲ ヰ,ヰヰ ヰ,ヰヰ ヴヵΓ,ヶヶ 

Bン-NN-Sヱ ヱ,ヲン ヰ,ヶΑ ヰ,ヵン ヲヰΓ,ヱ 

Bン-NN-Sン ヰ,ヶΒ ヰ,ヰヰ ヰ,ヰヰ ヱヱヵ,ヶ 

Bン-NN-Sヴ ヰ,ΓΒ ヰ,ヰヰ ヰ,ヰヰ ヱヶヶ,ヶ 

Bン-NP-Sヱ ヱヶ,ΓΓ Γ,ヲヰ Α,ンヶ ヲΒΒΒ,ン 

Bン-NP-Sン ヶ,ΑΓ ヰ,ヰヰ ヰ,ヰヰ ヱヱヵヴ,ン 

Bヴ-Sン ヰ,ヱン ヰ,ヰヰ ヰ,ヰヰ ΒΓ,Γヶ 

BΒ ヵΒ,ヲヲ ンン,Γヶ ヲΑ,ヱΑ ヱヲヴヰヰ,Βヶ 

Celkem 106,01 ヴΓ,ヴヲ ンΓ,ヵヴ ヲヰヴヴヶ,ヰΓ 

 

 

 
Vzácný chladnomilný motýl píďalka smrková byl nalezen na segmentech 41 a ř5. DospElci v létE létají 
na horských kvEtnatých loukách, kde sají nektar. V oblibE mají napUíklad zvonky nebo zlatobýly. 



5. Přehled prací pro projekt LIFE CORCONTICA 
 
Tabulka 6: Navržené práce na podporu smilkových luk na jednotlivých DPB farmy Ěviz pUíloha Aě. Pro kácení dUevin ve velikostní kategorii 3 a výše ĚdUeviny, 
jejichž obvod ve výšce 130 cm nad zemí je vEtší než Ř0 cmě je potUeba souhlasu orgánu ochrany pUírody - Správa KRNAP Ědle § Ř Zákona o ochranE pUírody 
a krajiny č. 114/ř2 Sb. v platném znEníě. Obnovu a budování struh na území národních parků lze provádEt rovnEž pouze s platnou výjimkou orgánu ochrany 
pUírody - Správa KRNAP ke zmEnE vodního režimu pozemku dle Ě§16 Zákona o ochranE pUírody a krajiny č. 114/ř2 Sb. v platném znEníě.  

Segment Půdní 
blok 

Vyhrabáv
ání (ha) 

Vláčení 
(ha) 

Vápnění 
(ha) 

Hnojení 
(ha) 

Strouhy 
(m) 

Vyvětvení 
(ks) 

Šťovík 
(m2) 

Lupina 
(m2) Nálet (m2) 

Výřez 
kategorie 

5 (ks) 

Výřez 
kategorie 

4 (ks) 

Výřez 
kategorie 

3 (ks) 

Výřez 
kategorie 

2 (ks) 

Výřez 
kategorie 

1 (ks) 

Seč 
navíc 
mimo 

DPB (m2) 

Nesečené 
plochy 

(m2) 

1 200ř                 

2 201Ř/3                 

3 ŘŘ1ř/3      10       5    

4 ŘŘ20/2  0,0Ř               

5 ŘŘ20/2  0,0Ř               

6 ŘŘ1ř/3                 

7 řŘ05                 

Ř ŘŘ20/2  0,12               

ř ŘŘ20/2                 

10 ŘŘ07              200   

11 řŘ05 0,07                

12 řŘ12/1  0,43     10    1  50    

13 0Ř04/2  0,20               

14 0Ř04/2            7     

15 řŘ1Ř                 

16 řŘ1ř/2                 

17 řŘ1ř/2                 

1Ř řŘ12/1                 

1ř řŘ15                 

20 ř707/6  0,30               

21 ř707/6  0,32         3 50     



Segment Půdní 
blok 

Vyhrabáv
ání (ha) 

Vláčení 
(ha) 

Vápnění 
(ha) 

Hnojení 
(ha) 

Strouhy 
(m) 

Vyvětvení 
(ks) 

Šťovík 
(m2) 

Lupina 
(m2) 

Nálet 
(m2) 

Výřez 
kategorie 

5 (ks) 

Výřez 
kategorie 

4 (ks) 

Výřez 
kategorie 

3 (ks) 

Výřez 
kategorie 

2 (ks) 

Výřez 
kategorie 

1 (ks) 

Seč 
navíc 
mimo 

DPB (m2) 

Nesečené 
plochy 

(m2) 

22 ř707/6  0,0Ř               

23 Řř10/1  0,10               

24 Řř07/2                 

25 Řř10/4  0,26         5      

26 Řř10/1  0,14        3       

27 ŘŘ23  0,0Ř          5     

2Ř 7Ř06/2  0,61         12   10   

2ř 7Ř06/2     55            

30 0ř02/1  0,2ř 0,2ř    150          

31 0ř02/1  0,36          4 2    

32 0ř02/1     600  15          

33 Řř05/2  0,řŘ       160  6  3    

34 Řř05/2  0,34       ř00        

35 Řř05/2                 

36 řř02/3  0,6Ř         1      

3Ř Řř06/2 1,26                

3ř ŘŘ0ř/1            5     

41 
2ř03/1 
2ř01/3 
2ř05/1 

      ř000         5Řř5 

42 7ř01/5  0,1ř  0,1ř             

43 7ř01/5    1,15             

46 2002/2  0,64     30         325 

47 2002/2       10         310 

4Ř 201Ř/3 0,5ř      25          

4ř 201Ř/3       500 50         

50 0ř02/1 0,Ř2  0,Ř2              



Segment Půdní 
blok 

Vyhrabáv
ání (ha) 

Vláčení 
(ha) 

Vápnění 
(ha) 

Hnojení 
(ha) 

Strouhy 
(m) 

Vyvětvení 
(ks) 

Šťovík 
(m2) 

Lupina 
(m2) 

Nálet 
(m2) 

Výřez 
kategorie 

5 (ks) 

Výřez 
kategorie 

4 (ks) 

Výřez 
kategorie 

3 (ks) 

Výřez 
kategorie 

2 (ks) 

Výřez 
kategorie 

1 (ks) 

Seč 
navíc 
mimo 

DPB (m2) 

Nesečené 
plochy 

(m2) 

51 0ř02/1 0,24  0,24              

52 0ř02/1           3 3 2     

53 řř02/3           1 3     

54 Řř05/2  0,64         6 1  6   

55 2006 0,Ř6  0,Ř6    5          

56 Řř05/2  0,36               

57 Řř05/2         Ř0        

5Ř 2ř0ř 1,56  1,56 1,56   50          

5ř 2ř02/4 1,Ř4                

60 řŘ04/Ř       1650     50 30    

61 řŘ04/Ř                 

62 řŘ01/1       100        100  

63 0Ř04/2        400         

64 řŘ03/1           3  5    

65 0Ř04/2     125    10        

66 ŘŘ01/1 0,50                

67 řŘ05               250  

6Ř ŘŘ03/1 1,2Ř            30    

6ř ŘŘ03/1                 

70 ŘŘ07            2     

71 řŘ0Ř/1  0,33     600          

72 řŘ0Ř/1                 

73 ŘŘ02/7                 

74 ř707/6  1,23      2Ř0         

75 řŘ16/1 0,2Ř                



Segment Půdní 
blok 

Vyhrabáv
ání (ha) 

Vláčení 
(ha) 

Vápnění 
(ha) 

Hnojení 
(ha) 

Strouhy 
(m) 

Vyvětvení 
(ks) 

Šťovík 
(m2) 

Lupina 
(m2) 

Nálet 
(m2) 

Výřez 
kategorie 

5 (ks) 

Výřez 
kategorie 

4 (ks) 

Výřez 
kategorie 

3 (ks) 

Výřez 
kategorie 

2 (ks) 

Výřez 
kategorie 

1 (ks) 

Seč 
navíc 
mimo 

DPB (m2) 

Nesečené 
plochy 

(m2) 

76 řŘ0Ř/1  0,16         Ř      

77 řŘ0Ř/1        650         

7Ř řŘ15                 

Ř0 
7Ř1ř/2 
7701/3 

 2,36 2,36              

Ř1 7701/2  1,3Ř 1,3Ř         10 20    

Ř2 
7701/2 
7701/5 

               1ř10 

Ř3 7Ř1ř/2                534 

Ř4 7ř01/4  0,50      100    5     

Ř5 7ř01/4                 

Ř6 7Ř22/2   0,75 0,75            3Ř0 

Ř7 7Ř22/2                430 

ŘŘ 7Ř07    0,3Ř            1ř0 

Řř 7Ř07                105 

ř0 7Ř07                70 

ř3 ŘŘ23                 

ř4 2ř02/Ř 0,35      5       10   

ř5 201Ř/1       300          

Celkem 9,65 13,24 8,26 4,03 780 10 12450 1480 1150 6 49 144 145 226 350 10149 
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