
	 Co	je	to	pozemkový	spolek	
	 a	jaký	je	jeho	význam?

V České republice působí v současné 
době na šest desítek pozemkových spol-
ků a pečují o více jak 550 zajímavých 
přírodních lokalit o celkové výměře 
přes 3000 hektarů a o několik památ-
kových objektů.

Co jsou vlastně pozemkové spolky? 
Jsou to neziskové organizace, které 
pečují o přírodní a kulturní dědictví na 
základě vlastnictví, smluvních vztahů 
či dlouhodobé spolupráce s vlastníky. 
Obdobné organizace působí na celém 
světě, například ve Velké Británii mají 
již více jak stoletou tradici a patří k dru- 
hému největšímu vlastníku půdy po 
královské rodině. U nás se začalo toto 
hnutí rozvíjet v polovině 90. let, kdy 
docházelo v souvislosti s restitucemi 
a privatizacemi k velkým majetkovým 
změnám v krajině a bylo zřejmé, že 
vlastnické vztahy se pro účelnou ochra-
nu přírody a krajiny (ale i památek) 
stávají klíčovými. Co je platné veškeré 

úsilí nadšenců, sázejících ve volných 
chvílích stromy či pečujících o vzácnou 
louku, pokud si pak vlastník vzpomene, 
že na pozemku chce pěstovat kukuřici, 
neřku-li postavit garáž. Veškerá práce, 
vynaložené peníze i nadšení jdou v tu 
chvíli vniveč. Proto začaly některé or-
ganizace uzavírat s vlastníky zajíma-
vých a cenných pozemků dlouhodobé 
smlouvy, nebo takové pozemky rovnou 
vykupovat.

Koordinátorem hnutí pozemkových 
spolků v České republice je Český svaz 
ochránců přírody. Systémem akredi-
tací zaručuje, že jméno pozemkových 
spolků nebude zneužito, pozemkovým 
spolkům zajišťuje metodický servis, 
právní pomoc, pro umožnění výkupů 
nejohroženějších pozemků vyhlásil ve-
řejnou sbírku Místo pro přírodu: www.
mistoproprirodu.cz. Pozemkovým spol-
kům napomáhá v jejich nelehké a uži-
tečné činnosti i každoroční grant Mini-
sterstva životního prostředí.

Na činnost pozemkových spolků se 
může každý zájemce podívat podrobně. 
Od roku 2010 funguje databáze údajů 

o pozemkových spolcích a lokalitách  
v jejich péči, kterou spravuje Český 
svaz ochránců přírody. Zájemci v ní na- 
leznou nejen kontakty na všechny akre- 
ditované pozemkové spolky, ale i podrob- 
né informace o pozemcíc h a objek-
tech, které spravují, jejich popis, výmě-
ru, polohu, právní vztah pozemkového 
spolku k nim či nabídku pro turisty. 
Databáze je doplněna mapami a také 
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jednoduchou „kalkulačkou“. Zajímá vás 
například, kolik luk, pastvin a stepí ob- 
hospodařují pozemkové spolky v kraji 
Vysočina na základě smluvního vztahu, 
písemné dohody nebo písemného sou-
hlasu? Žádný problém! Přece 71,48 hek- 
tarů. Databáze je součástí webové pre-
zentace pozemkových spolků na www.
csop.cz a najdete ji v kapitole Ochrana 
krajiny – Pozemkové spolky pod odrážkami 

Adresář pozemkových spolků a Lokality  
v péči pozemkových spolků.

Pozemkový	spolek	Chaloupky

Dvaceti pětiletá činnost ZO ČSOP 
Kněžice je zaměřena zejména na péči  
o chráněná území, osvětovou a vzdě-
lávací činnost. Naším hlavním cílem je 
aktivní vyhledávání přírodně cenných 
dosud opomíjených lokalit v regionu na-
cházejících se mimo zvláště chráněná 
území a zabezpečení péče o ně. Tyto 
lokality jsou útočištěm pro mnoho 
druhů ohrožených rostlin a živočichů 
v okolní zemědělské krajině. Na těchto 
lokalitách zaniklo původní tradiční hos- 
podaření, a proto postupně zarůstají 
Naší snahou je postupně obnovit šetrné 
hospodaření (kosení a pastva), aby tato 
cenná území dále přispívala k pestros-
ti krajiny.Naše aktivity jsou směřovány 
v kraji Vysočina do oblasti Třebíčska, 
Velkomeziříčska, Žďárska a Jihlavska, 
v Jihočeském kraji do oblasti Dačicka 
a Telčska a v Jihomoravském kraji do 
oblasti Znojemska.

Za účelem péče o přírodně cenná 
místa mimo chráněná území jsme zří-
dili Pozemkový spolek Chaloupky, který 
byl akreditován Národní radou pozem-
kových spolků dne 6. 3. 2008. Význam-
ným impulzem pro rozvoj pozemkové-
ho spolku bylo založení Centra ochrany 
přírody Chaloupky – odborného pra-
coviště při ZO ČSOP Kněžice v roce 
2009. Vznik profesionálního pracoviště 
umožnil intenzivnější vyhledávání vý-
znamných přírodně cenných území  
i drobnějších lokalit, vlastní provádění 
kvalitních průzkumů, následné efektiv-
nější jednání s vlastníky a v neposlední 
řadě lepší zázemí pro praktickou péči  
a celkové vedení pozemkového spolku. 
V roce 2009 byla Pozemkovým spolkem 
úspěšně vykoupena první významná 
lokalita v obci Štěměchy a byly získány 
první písemné souhlasy s realizací péče 
o několik dalších pozemků o celkové 
ploše zhruba 25 ha. V současné době 
pečuje Pozemkový spolek Chaloupky  
o 2,4 ha vlastních pozemků, 30 ha pro-
najatých pozemků a získalo souhlasy 
vlastníků či dohodu o péči na dalších 
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50 ha pozemků na 24 přírodně cenných 
nechráněných lokalitách. Současně se 
pozemkový spolek dlouhodobě stará  
o 6 maloplošných chráněných území 
(cca 88,5 ha). Činnost pozemkového 
spolku je podpořena  Českým svazem 
ochránců přírody v rámci Programu 
podpory pozemkových spolků a z pro-
jektů podaných ČSOP Kněžice do vý-

běrových řízení různých nadací (např. 
Partnerství, VIA, Veronica) či progra-
mů Ministerstva životního prostředí 
(Program péče o krajinu a Podpora 
činnosti NNO). 

Péče o lokality spočívá především 
v kosení, vyhrabávání stařiny, vyřezá-
vání náletů a pastvě. ČSOP Kněžice je 

vlastníkem stáda ovcí plemen Cigaja  
a Zwartbles, se kterým zajišťuje pastvu 
na chráněných i nechráněných územích 
na pomezí Třebíčska a Jihlavska. Kromě 
2,4 ha přírodně cenných pozemků 
vlastní ZO ČSOP Kněžice zhruba 20 ha 
zemědělské půdy, na kterých hospodaří 
v režimu ekologického zemědělství.
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 lokalita kraj Jednáno s Vztah k pozemku

1 Dačice – PP Dubová stráň (12,1 ha) Jihočeský Krajský úřad smlouva o dílo

2 Dačice – Kleniční vrch (1,2 ha) Jihočeský město Dačice písemný souhlas

3 Dolní Radíkov – Nový Svět (2,7 ha) Jihočeský obec Český Rudolec smlouva o nájmu

4 Řečice – Řečické rybníčky (4,2 ha) Jihočeský soukromý vlastník dohoda o spolupráci

5 Toužín – (1,2 ha) Jihočeský město Dačice písemný souhlas

6 Boskovštejn – Měchounčný kopec (4,9 ha) Jihomoravský obec Boskovštejn písemný souhlas

7 Boskovštejn – Třešňovka (1 ha) Jihomoravský obec Boskovštejn písemný souhlas

8 Lubnice – Lubnické stráně (11,6 ha) Jihomoravský obec Lubnice písemný souhlas

9 Štítary (1,4 ha) Jihomoravský městys  Štítary smlouva o nájmu

10 Brtnice – PR Údolí Brtnice Vysočina Krajský úřad smlouva o dílo

11 Brtnice – Šamonín (0,7 ha) Vysočina město Brtnice dohoda o spolupráci

12 Číměř – Válov (2 ha) Vysočina obec Číměř dohoda o spolupráci

13 Heraltice – PP Kamenný vrch Vysočina Krajský úřad smlouva o dílo

14 Hrutov – PR Na Podlesích (2 ha) Vysočina Krajský úřad smlouva o dílo

15 Jemnice (1,3 ha) Vysočina Pozemkový fond ČR smlouva o nájmu

Tab. 1 Seznam chráněných (tučně) a nechráněných území v péči Pozemkového spolku Chaloupky. Výměry označují rozlohu dotčených 
pozemků, rozsah péče se každoročně mění. Barevně označeným lokalitám byl pro jejich význam dán prostor v této brožuře.
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 lokalita kraj Jednáno s Vztah k pozemku

16 Krasonice – Lůmek u Maškova mlýna (0,6 ha) Vysočina obec Krasonice vykoupeno PS

17 Martinice – Martinická cihelna (4,4 ha) Vysočina Podstatzký-Lichtenstein smlouva o nájmu, 
dohoda o spolupráci

18 Netín – Pod Vrkočem (2,3 ha) Vysočina Podstatzký-Lichtenstein smlouva o nájmu

19 Nová Brtnice – PP Urbánkův palouk Vysočina Krajský úřad smlouva o dílo

20 Opatov – Stráně u Opatova (1,8 ha) Vysočina městys Opatov písemný souhlas

21 Radonín – PP Na kopaninách Vysočina Krajský úřad smlouva o dílo

22 Radonín – Údolí Radonínského potoka (12,1 ha) Vysočina obec Radonín 
+ soukromí vlastníci smlouva o nájmu

23 Štěměchy – Úvoz (2,7 ha) Vysočina obec Štěměchy písemný souhlas

24 Štěměchy – Na Vrchách (1,7 ha) Vysočina obec Štěměchy vykoupeno PS

25 Štěměchy – Nad koupalištěm (0,9 ha) Vysočina obec Štěměchy písemný souhlas

26 Třešť – Na Pouštích (4,8 ha) Vysočina město Třešť a Lesy ČR písemný souhlas

27 Velké Meziříčí – Kunšovec (0,7 ha) Vysočina soukromí vlastníci písemný souhlas

28 Vladislav (7,2 ha) Vysočina městys Vladislav písemný souhlas

29 Zašovice – Salátův kopec (7,6 ha) Vysočina obec Zašovice smlouva o nájmu
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krutihlav obecný (Jynx torquilla)

tesařík Leptura sexquttata

sasanka hajní (Anem
one nem

orosa)PP	
Dubová	stráň



Jednou z mála lokalit na lesní půdě, 
k jejíž péči přispívá rovněž Pozemkový 
spolek Chaloupky, je přírodní památka 
Dubová stráň. Nachází se na převážně 
východně exponovaných svazích údolí 
Moravské Dyje na severním okraji měs-
ta Dačice a představuje mimořádně 
zachovalá a druhově bohatá teplomilná 
listnatá lesní společenstva (především 
černýšové dubohabřiny) s výskytem 
řady vzácných či ohrožených druhů 
rostlin a živočichů, např. dymnivka níz-
ká (Corydalis pumila), křivatec nejmen-
ší (Gagea minima), sněženka podsněž-
ník (Galanthus nivalis), třezalka horská 
(Hypericum montanum). Z brouků 
jsou to krasec (Aphanisticus elonga-
tus), tesařík (Saphanus piceus), lenec 
(Serropalpus barbatus), z pavouků 
šestiočka (Dysdera ninnii) či cedivečka 
(Altella biuncata).

Původně křovinami porostlý svah, 
pravděpodobně s výraznou pastevní his- 
torií, byl v první polovině 20. století 
z velké části zalesněn dubem letním 
v souvislosti se zřízením bažantnice. 
V 70. letech pak byla střední část lo-

kality ve třech pásech 
odlesněna z důvodu 
vybudování tranzitní-
ho plynovodu, čímž se 
vytvořila cenná bezle-
sá plocha, která sa-
movolně zarůstala 
druhy měl kých půd či 
jiných raných sukces-
ních stádií. 

Pracovníci ZO ČSOP 
Kněžice zpracovali pro 
Krajský úřad Jihočes- 
kého kraje v roce 2008 
entomologický průz- 
kum lokality a zejmé-
na se pak podíleli na 
vytvoření plánu péče o tuto přírodní 
památku, který obsahuje řadu nových  
a v regionu dosud zřídka využívaných 
managementových opatření ve pro-
spěch biodiverzity stávajících lesních 
porostů (výběrová těžba s ponecháním 
vysokých pařezů, vyhrabávání lesní 
opadanky, prosvětlování lesních lemů 
atd). Realizace těchto zásahů, jejichž 
vliv je pečlivě monitorován pomocí kaž- 

doročního fytocenologického snímko-
vání, byla umožněna díky vstřícnému 
postoji Lesní správy Český Rudolec.

Aktivity Pozemkového spolku Cha-
loupky se od roku 2009 zaměřují pře-
devším na bezlesou enklávu ve střední 
části lokality, kde je v souladu s plánem 
péče prováděna kombinace oplůtkové 
pastvy ovcí spolu s mozaikovitou sečí 
vlhčích partií v nivě řeky.

sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)
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bukvice lékařská (Stachys offi
cinalis)

vřeten
u

ška kozincová (Zygaena loti)

chrpa čekánek (Centaurea scabiosa)

Kleniční	vrch



Pozemkový spolek Chaloupky od roku 
2011 obnovil péči o zbytek původní 
pastviny u kóty Kleniční (524 m n. m.), 
2 km SV od města Dačice. Na vrcholu 
kóty se nachází bývalý selský lůmek, 
za minulého režimu zavezený odpady 
z nedalekého strojírenského podniku 
Praga (dnes TRW-DAS a.s.). Cenné su-
ché trávníky na svazích okolo lůmku 
bývaly dlouhodobě koseny místními 
hospodáři, v posledních letech však zů-
stávaly ladem a zarůstaly expanzivními 
druhy trav a nálety dřevin.

Lokalita je zajímavá především z ve-
getačního pohledu. Reprezentuje krajo-
vě specifické suché trávníky výslunných 
expozic, vázané převážně na jz., j. a jv. 
exponované svahy různého sklonu na 
silikátovém podloží, často s mělkými 
půdami až výchozy hornin k povrchu.

Vegetaci na lokalitě dominuje již zmí-
něná kostřava ovčí (Festuca ovina), ale 
významně je zastoupen i smělek jehlan-
cový (Koeleria pyramidata), psineček 
obecný (Agrostis capillaris), ostřice 
jarní (Carex caryophyllea či bojínek 

tuhý (Phleum pleoides). Široké je spek-
trum bylin, kromě výše uvedených je 
typická též smolnička obecná (Lychnis 
viscaria), jetel prostřední (Trifolium 
medium), chrpa čekánek (Centaurea 
scabiosa). Z regionálně významných 
druhů lze jmenovat chrpu latnatou 
(Centaurea stoebe) či bukvici lékařskou 
(Stachys officinalis).

Z živočichů patří k významným dru-
hům užovka hladká (Coronella austriaca), 
vřetenuška kozincová (Zygaena loti), 
prskavec menší (Brachynus explodens), 
nebo krasec Trachys minutus. 

Přestože tyto trávníky, jejichž příkla- 
dem je popisovaná lokalita, nehostí vět- 
šinou významné ohrožené druhy rost-
lin, jedná se z pohledu ochrany přírody 
o mimořádně zajímavá stanoviště, která 
jsou často opomíjena. V první řadě jde 
o druhově velice pestrá společenstva 
nesoucí významnou část biodiverzity 
našeho regionu a to nejen na úrovni 
druhů, ale především společenstev. Jsou 
pevnou a nedílnou součástí historické 
krajiny, která již téměř zmizela a v ne-

poslední řadě se jedná o vegetaci hostí-
cí bohatá společenstva entomofauny.

Péče o lokalitu probíhá především 
formou ručního kosení vegetace s po-
necháním několika menších enkláv s vy-
vinutou živnou vegetací pro hmyz na 
dvou propojených plochách o celkové 
rozloze 0,6 ha a rovněž zde probíhá 
redukce náletových porostů dřevin, ze-
jména nepůvodního trnovníku akátu.
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perleťovec nejm
enší (Boloria dia)

tesařík Phym
atodes glabratus

střevlík vypouklý (Carabus convexus)

Nový	Svět



Lokalita se nachází na okraji stejno-
jmenné osady asi 5 km západně od 
Českého Rudolce v centrální části Pří-
rodního parku Česká Kanada. Jedná se 
o balvanitý pahorek – bývalou obecní 
pastvinu o rozloze necelé 3 ha, v sou-
časnosti s řídkým porostem borovice 
lesní a bohatou populací jalovce obec-
ného, vedenou převážně jako lesní po-
zemky. 

Na lokalitě Nový Svět se kromě ja- 
lovce obecného (Juniperus communis) 
lze najít porosty vřesu obecného (Callu-
na vulgaris) a dalších suchomilných 
druhů pastvin. Z motýlů byl zjištěn 
např. perleťovec nejmenší (Boloria dia) 
nebo modrásek jehlicový (Polyomma-
tus icarus). Z brouků např. střevlík 
Carabus convexus nebo C. scheidleri. 
Z okolí blízké osady Terezín je známa 
lokalita vzácného tesaříka Phymatodes 
glabratus vázaného na jalovec. 

Vzhledem k tomu, že dotčené pozem-
ky nejsou příliš vhodné pro intenzivní 
lesnickou produkci, oslovili pracovníci  
ZO ČSOP Kněžice obec Český Rudolec 
jako jejich vlastníka. Ta po schválení 

v místním zastupitelstvu přenechala 
zmíněnou lokalitu do péče Pozemkové-
ho spolku Chaloupky formou dlouho-
dobého pronájmu. 

Následně bylo provedeno vlastníkem 
razantní prosvětlení lesních porostů, 
především odstranění náletových dře-
vin a prosvětlení ploch s koncentrací 
jalovců. 

S ohledem na značný biologický vý-
znam této lokality bylo se souhlasem 
vlastníka požádáno o převedení uvede-
ných lesních pozemků do kategorie lesů 
zvláštního určení a následně o udě- 
lení výjimky z lesního zákona na snížení 
zakmenění lesních porostů a lesní pas-
tvu. Po vyřízení těchto výjimek byla 
v roce 2013 na lokalitě realizována pas-
tva jak na nelesních plochách, tak ve 
vlastním lesním porostu. 

Naším záměrem je udržet zde pro-
světlený charakter porostů s nižším 
zakmeněním nutný pro růst a obnovu 
jalovců a udržování suchých trávníků 
pastvou. vřes obecný (Calluna vulgaris)
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čolek velký (Triturus cristatus)

rákosníček Donacia versicol orea

vážka červená (Crocothem
is erythrea)Řečické	

rybníčky



Lokalita Řečické rybníčky představu-
je soustavu několika malých vodních 
nádrží na horním toku Řečického po-
toka asi 10 km SZ města Dačice na 
jihovýchodním okraji přírodního parku 
Javořická vrchovina. Uvedené rybníčky 
byly obnoveny a rekonstruovány v le-
tech 2008–2009 v rámci projektů fi-
nancovaných z Operačního programu 
Životní prostředí, jejichž investorem 
bylo občanské sdružení Záchranná sta-
nice volně žijících zvířat Telč.

ZO ČSOP Kněžice provádí nezávislý 
monitoring vývoje přírodních poměrů 
na lokalitě od doby realizace výše zmí-
něných projektů. Od roku 2012 naváza-
la spolupráci s investorem zmíněných 
projektů při obhospodařování a péči  
o předmětnou soustavu vodních nádrží 
na Řečickém potoce. Zároveň ZO ČSOP 
Kněžice v loňském roce provedla příro-
dovědné průzkumy vybraných skupin 
organismů.

Řečické rybníčky lze vzhledem k počtu 
deseti nalezených druhů různých vod-
ních makrofyt, z nichž polovina – leknín 
bělostný (Nymphaea candida), rdest 

alpský (Potamogeton alpinus), rdest 
ostrolistý (Potamogeton acutifolius), 
rdest tupolistý (Potamogeton obtusi-
folius) a bublinatka jižní (Utricularia 
australis) je zařazena v Červeném se-
znamu cévnatých rostlin, řadit k regio- 
nálně nejvýznamnějším lokalitám s vod-
ní vegetací. S výjimkou rdestu ostrolis- 
tého se jedná o populace početně 
bohaté, vytvářející vyvinutá rostlinná 
společenstva natantních i submerzních 
forem na ploše obnovených vodních 
nádrží. 

Z bezobratlých živočichů zde byly 
nalezeny zejména populace mnoha vý-
znamných druhů vodních brouků jako 
je vodomil černý (Hydrophilus piceus), 
plavčík Haliplus fulvus, bahník Laccophi-
lus poecilus, potápník Dytiscus circum-
cinctus a rákosníčci Donacia cinerea, 
Donacia versicolorea či vážek jako šíd-
latka zelená (Lestes virens), šídlatka 
hnědá (Sympecma fusca) a vážka čer-
vená (Crocothemis erythraea). Z osmi 
zjištěných druhů obojživelníků jsou nej- 
významnější populace čolka velkého (Tri-
turus cristatus) a skokana ostronosého 

(Rana arvalis), které jsou součástí jejich 
plošného výskytu v západní části Česko- 
moravské vrchoviny.

Získané výsledky byly poskytnuty Zá-
chranné stanici volně žijících zvířat Telč 
i zástupci vlastníků za účelem usměr-
nění plánovaných zásahů a realizova- 
ných opatření na této lokalitě. Vzhledem 
k pokračující devastaci rybničních eko-
systémů na území celého státu může 
mít lokalita v budoucnu i širší než úzce 
regionální význam.

13Řečické	rybníčky
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okáč kostřavový (Arethusana arethusa)

křivatec český (Gagea bohem
ica)

střevlík Cym
indis angularis

Měchounčný	
kopec



Jihozápadně od obce Boskovštejn 
(okr. Znojmo) se nachází Měchounčný 
kopec, který představuje nejzachova-
lejší část bývalých rozsáhlých obecních 
pastvin (15–20 ha) hostící populace ně-
kterých ohrožených druhů rostlin jako 
je křivatec český (Gagea bohemica) 
nebo smil písečný (Helichrysum arena-
rium). Stepní trávníky na lokalitě hostí 
dosud mimořádně bohatá společen-
stva teplomilných a suchomilných dru-
hů hmyzu a pavouků, i když je lokalita 
již několik desetiletí bez péče. Díky ex-
trémním podmínkám zde dosud přeží-
vají i náročné druhy skalních stepí a su- 
chých trávníků.

Na Měchounčném kopci bylo nalezeno 
celkem 139 druhů brouků, přičemž 
k těm nejvýznamnějším patří např. stře-
vlíček Cymindis angularis, majka Me-
loe scabriusculus, mandelinka Luperus 
xanthopoda, nosatec Liparus corona-
tus nebo krasec měďák (Chalcophora 
mariana). Společenstvo denních mo- 
týlů je typické pro zachovalé xeroterm-
ní biotopy jihozápadní Moravy. Zjištěny 
byly populace i poměrně náročných 

druhů, pro které lokalita představuje 
mezní výskyt v oblasti. Jedná se pře-
devším o otakárka ovocného (Iphic-
lides podalirius), okáče kostřavového 
(Arethusana arethusa) nebo modráska 
jetelového (Polyommatus bellargus). 
Zajímavý je nález kudlanky nábožné 
(Mantis religiosa), jediného zjištěného 
zvláště chráněného druhu skupiny 
Orthopteroidea. Jedná se zřejmě o izo-
lovanou populaci na západním okraji 
rozšíření kudlanky nábožné. Dalšími 
vzácnými nálezy jsou stepní saranče 
Stenobothrus nigromaculatus nebo 
běžník vřesovištní (Xysticus striatipes), 
pavouk vyskytující se vzácně na bylinné 
vegetaci zachovalých stepních biotopů, 
písčin a vřesovišť. Na Znojemsku je 
znám dosud pouze ze sprašových teras 
u Ječmeniště a vřesovišť v okolí Hav- 
raníků a Popic. Na sledované lokalitě 
u Boskovštejna přitom patří k jedněm 
z nejhojnějších nalezených druhů, což 
dokládá její vysokou biologickou hodnotu.

V péči o lokalitu je důležitá redukce 
porostů náletových dřevin, odstranění 
stařiny vykosením a vyhrabáním ploch 

mezofilnějšího charakteru a obnova pra-
videlné péče spočívající především v ex- 
tenzivní pastvě doplněné o mozaiko-
vité kosení. Pravidelná péče vzhledem 
k charakteru lokality není nutná každo-
ročně, v několika následujících letech 
zhruba 1x za 2 roky, později i méně 
často. Při plošných zásazích (kosení, 
pastva) je vhodné ponechat alespoň 
20% plochy bez zásahu pro zajištění 
nerušeného vývoje bezobratlých váza-
ných na vegetaci

krasec meďák (Chalcophora mariana)
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Lubnické	
stráně

hnědásek černýšový (M
elitaea aurelia)

křivatec rolní (Gagea villosa)

majka Meloe scabriusculus



Lokalita Lubnické stráně se nachází 
v katastru obce Lubnice na západě okre- 
su Znojmo v údolí Želetavky. Jedná se 
o poměrně rozsáhlý komplex xeroterm-
ních až mezofilních strání na převážně 
jižně exponovaných svazích. V minulos-
ti byly tyto stráně využívány jako past- 
viny dobytka, pastva zde ustala prav-
děpodobně v 60.–70. letech 20. stole-
tí. Od té doby je lokalita víceméně bez 
soustavného hospodářského využití. 
Díky velmi členitému reliéfu a bazické-
mu podloží se zde vytvořila pestrá mo-
zaika rostlinných společenstev suchých 
trávníků na bazickém podloží.

Lokalita je dlouho známa díky výsky-
tu mnoha ohrožených druhů rostlin, 
postupně se doplňují také údaje z ob-
lasti zoologie. Významným impulzem 
pro úroveň poznání byla realizace bo-
tanických a zoologických průzkumů 
v rámci programu Ochrana biodiverzity 
v roce 2010.

 Z rostlin byl zjištěn výskyt křivatce 
rolního (Gagea villosa), černohlávku 
dřípeného (Prunella laciniata), hořečku 
brvitého (Gentianopsis ciliata), z hmyzu 

např. kudlanka nábožná (Mantis religi- 
osa), hnědásek černýšový (Melitaea au- 
relia), soumračník skořicový (Spialia 
sertorius), modrásek jetelový (Polyom- 
matus bellargus), střevlík Pterostichus 
melas, který zde má jedinou známou 
lokalitu na Znojemsku. V řídkých křovi-
nách pravidelně hnízdí pěnice vlašská 
(Sylvia nisoria) a strnad luční (Miliaria 
calandra). Početná je také populace 
užovky hladké (Coronella austriaca).

První ochranářské aktivity proběhly 
na této lokalitě přibližně v roce 2005, 
kdy bylo provedeno pokosení nejcen-
nějších částí lokality. V roce 2009 
byla péče obnovena v rámci činnosti 
pozemkového spolku Chaloupky. Díky 
vstřícnému postoji obce jako vlastníka 
pozemků je možné uvažovat o postup-
né obnově pastvy a rozšiřování péče na 
další plochy.

pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
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Štítary

modrásek hořcový (M
aculinea rebeli)

vřeten
uška třeslicová (Zygaena brizae)

hořec křižatý (Gentiana cruciata)



Lokalita se nachází asi 2 km jižně od 
obce Štítary na Znojemsku. Jde o stráň 
na pravém břehu Štítarského potoka  
o rozloze asi 1,5 ha, pozůstatek býva-
lých obecních pastvin a luk. Hospoda-
ření zde již několik desetiletí neprobíhá 
a tak postupně zarůstá náletem dřevin, 
což bylo ještě urychleno částečným 
zoráním. Na vlhčích místech také do-
šlo k rozšíření třtiny křovištní, která se 
rychle šíří a potlačuje pestrá luční spo-
lečenstva. 

V roce 2009 byla na poslední neza-
rostlé ploše objevena silná populace 
hořce křížatého (Gentiana cruciata) 
a následně také modráska hořcového 
(Maculine alcon rebeli), kriticky ohrože-
ného motýla vázaného na tuto rostlinu. 
Podrobnější průzkum lokality odhalil  
i další významné a ohrožené druhy 
např. hnědáska černýšového (Melitaea 
aurelia), vřetenušku třeslicovou (Zy-
gaena brizae) či kudlanku nábožnou 
(Mantis religiosa).

Díky vstřícnému postoji vlastníka, kte-
rým je městys Štítary, bylo možné zís-
kat lokalitu do dlouhodobého pronájmu 

a zahájit první kroky ke zlepšení jejího 
stavu. V prvním kroku byla provedena 
redukce náletu, především hustých po-
rostů habru, aby bylo možné lokalitu 
začít kosit. Cílem je obnovit zde exten-
zivní pastvu ovcí, která se bude střídat  
s mozaikovitým kosením, což zajistí vod-
né podmínky pro život hořců i modrás-
ků a dalších druhů rostlin a živočichů.

První zásahy na lokalitě a informační 
kampaň zaměřenou zejména na oby-
vatele Štítar a okolních obcí podpořila 
Nadace Partnerství v projetu realizo-
vaném v roce 2010–2011 pod názvem 
Záchrana lokality kriticky ohroženého 
modráska hořcového u obce Štítary na 
Znojemsku.

kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
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okáč rosičkový (Erebia m
edusa)

rozrazil Dillenův (Veronica dillenii)

skorec vodní (Cinclus cinclus)PR	Údolí	
Brtnice



Údolí říčky Brtnice v úseku mezi měs-
tem Brtnicí a soutokem s Jihlavou u Pří- 
mělkova je velmi zajímavým územím 
jak z pohledu dochovaných přírodních 
hodnot, tak i z hlediska kulturně histo-
rického i krajinářského. 

K ochraně nejcenějších části údolí byla 
v roce 2001 na ploše necelých 70 hek- 
tarů zřízena Přírodní rezervace Údolí 
Brtnice byla. Hlavním motivem ochra-
ny zde byly populace regionálně velmi 
významných druhů pavouků, motýlů, 
rostlin a dalších organizmů. Jedná se 
o pestrou mozaiku jižně exponovaných 
skalnatých svahů, různých typů lesních 
porostů, nivních luk a lesních lemů a křo- 
vin. Významný je rovněž vlastní tok říčky 
Brtnice, který má přirozený charakter.

K nejcennějším rostlinným společen- 
stvům patří zejména suchomilná vege 
tace skalnatých svahů a jižně exponova-
ných strání, která hostí řadu teplomil-
ných druhů rostlin a živočichů. Vysky-
tuje se zde např. nápadná rostlina smil 
písečný (Helichrysum areanrium), ne-
třesk skalní (Jovibarba globifera) nebo 
rozrazil Dillenův (Veronica dillenii). 

K významným teplomilným druhům 
bezobratlých patří pavouk slíďák su-
chopárový (Alopecosa striatipes), řada 
druhů brouků a především mnoho dru-
hů motýlů. Těch bylo při podrobných 
průzkumech zjištěno přes 800 druhů. 
Běžného návštěvníka zaujmou zejména 
zástupci denních motýlů. K hojným dru-
hům patří např. okáč rosičkový (Erebia 
medusa), naopak k nejvzácnějším sou-

mračník skořicový (Spialia sertorius) 
nebo modrásek vikvicový (Polyommatus 
coridon). 

Od roku 2009 zde byla na menší části 
cenných suchých trávníků a skalnatých 
svazích obnovena pastva ovcí, postup-
ně dochází jít také k rozsáhlejšímu od-
straňování náletů křovina a zvětšování 
ploch pastvin.

vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes)
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ho
řeč

ek 
mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohem

ica)

ko
cián

ek dvoudom
ý (Antennaria dioica)

vstavač kukačka (O
rchis m

orio)PP	
Kamenný	vrch



Lokalita je bývalou pastvinou na 
okraji lesního komplexu asi 1,5 km od 
Heraltic na Třebíčsku. Jedná se o po-
zůstatek dříve velmi rozsáhlých pastvin 
severně od Heraltic, z nichž většina již 
zanikla v důsledku převodu na ornou 
půdu nebo zalesněním.

V roce 1985 byla lokalita vyhlášena 
jako přírodní památka, hlavním před-
mětem ochrany zde je populace ho-
řečku českého (Gentianella praecox 
bohemica). Jedná se asi o 3 ha velkou 
plochu zachovalých podhorských past-
vin a luk, kde se kromě hořečků vysky-
tují i další ohrožené druhy jako veme-
ník dvoulistý (Platantera bifolia) nebo 
kociánek dvoudomý (Antenaria dioica).  
Nedávno zde byla také objevena popu-
lace vstavače kukačky (Orchis morio), 
která je v této oblasti zcela výjimečná.  
Ve vlhčí části lokality se objevilo také 
několik jedinců prstnatce májového 
(Dactylorhiza majalis). Populace ho-
řečku českého zde bohužel postupně 
vymírala a v posledních letech již vý-
skyt hořečku nebyl potvrzen. Přesto je 
lokalita stále pro výskyt tohoto druhu 

vhodná a probíhají zde cílené zásahy na 
podporu obnovy populace hořečku.

Zoologický průzkum zde sice zatím 
nebyl proveden, ale první poznatky na-
značují, že zde přežila i řada významných 
druhů bezobratlých. K zajímavostem 
patří např. výskyt teplomilných stře-
vlíčků Amara lucida nebo Syntomus 
obscuroguttatus. Zjištěna byla také 
majka obecná (Meloe proscarabaeus)  
a řad druhů denních motýlů.

Lokalita je v posledních desetile-
tích využívána jako louka a je strojově 
kosena. V roce 2009 byla obnovena 
pastva ovcí, která se střídá s kose-
ním. Průběžně jsou také odstraňová-
ny smrky na okrajích luk v místech se 
zachovalou luční vegetací. Na podpo-
ru hořečku českého je prováděno na 
vybraných plochách také vyhrabávání 
stařiny a narušování drnu.

majka obecná (Meloe proscarabeus)
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bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

h
něd

ásek rozrazilový (M
elitaea diamina)

vrba rozmarýnolistá (Salix rosm
arinifolia)PR	

Na	Podlesích



Přírodní rezervace na Podlesích 
se nachází nedaleko Hrutova. 
Jedná se o mimořádně zachova-
lou rašelinnou louku v nivě poto-
ka Stráží. Již od poloviny 80. let 
zajišťuje péči na této lokalitě ZO 
ČSOP Kněžice s velkou pomocí 
dobrovolníků. 

Louka je díky různým vodním 
poměrům velmi členitá, což se pro- 
jevuje na pestré skladbě vegeta-
ce. V okolí velké rašelinné kupy se 
vyskytují ostřicomechová spole-
čenstva s řídkou vegetací, podél 
potoka zase převažují porosty 
tužebníku.

Rostou zde početné populace 
několika druhů orchidejí, zejména 
prstnatce májového (Dactylorhiza 
majalis) a bradáčku vejčitého (Lis-
tera ovata). K dalším ohroženým 
druhům patří suchopýr širolistý 
(Eriophorum latifolium), vachta 
trojlistá (Menyanthes trifoliata) 
nebo vrba rozmarýnolistá (Salix 
rosmarinifolia). Velmi cenná jsou 
mechová společenstva, k nejvý-

znamnějším druhů s bohatou po-
pulací patří bažiník kostrbatý (Pa-
ludella squarrosa). Z významných 
druhů motýlů zde žije hnědásek 
rozrazilový (Melitaea diamina), 
ohniváček modrolemý (Lycaena 
hippothoe), perleťovec dvanácti-
tečný (Boloria selene) nebo per-
leťovec kopřivový (Brenthis ino). 
K mimořádně významným druhů 
brouků patří potápník Hydropo-
rus marginatus a peřejník Eubria 
palustris. Pravidelně zde hnízdí 
bramborníček hnědý (Saxicola 
rubetra) a linduška luční (Anthus 
pratensis). V potoce protékajícím 
loukou žije rak říční (Astacus  
astacus).

Nepřístupný terénu umožňuje 
pouze ruční kosení a vyklízení. Ko-
sení probíhá mozaikovitým způ- 
sobem, v posledních letech je 
snahou zlepšení stavu ploch na-
vazujících na nejcennější část, 
k čemuž přispělo zatravnění části 
ochranného pásma a postupné 
rozšiřovaní kosených ploch. vstavač májový (Dactylorhiza majalis)
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modrásek tmavohnědý (Aricia agestis)

m
odřen

ec ch
ocholatý (Muscari comosum)

záraza žlutá (Orobanche lutea)Lůmek	
u	Maškova	mlýna



Lokalita se nachází na pravém břehu 
řeky Želetavky 1,75 km jihovýchodně 
od centra obce Krasonice. Jedná se 
o bývalý selský lom na vápenec, odlá-
maný na rulové podloží a v okrajových 
částech s přítomností překryvů spra-
šových hlín. Lokalita je regionálně oje-
dinělým ostrovem suchých trávníků a 
lemů vázaných na bázemi bohatší pod-
klady. Floristicky je výjimečná výskytem 
v regionu ojedinělých, vzácných a ohro-
žených druhů rostlin, především zárazy 
žluté (Orobanche lutea), vratičky mě-
síční (Botrichium lunaria), omanu vrbo- 
listého (Inula salicina), modřence cho- 
cholatého (Muscari comosum) či sesele 
ročního (Seseli annuum) aj. 

Na lokalitě bylo zjištěno celkem 149 
druhů brouků, z nichž 7 je zařazeno 
v červeném seznamu bezobratlých a 5 
patří mezi zvláště chráněné druhy dle 
vyhl. 395/92. Lokalita i přes svou malou 
rozlohu představuje díky pestré moza-
ice biotopů významnou lokalitu hmyzu 
charakteristickou výskytem celé řady 
teplomilných prvků pronikajících údolím 
Želetavky do vyšších poloh Českomo-

ravské vrchoviny. K významným teplo-
milným druhům patří např. prskavec 
Brachinus explodens, vruboun Valgus 
hemipterus, tesařík Calamobius filum 
nebo nosatec Pseudorchestes pratensis. 
K ohroženým druhům zjištěným na lo-
kalitě patří např. štítonoš Cassida pan-
nonica s vazbou na chrpy a klikoroh 
Liparus coronotus, který žije na bedr-
níku obecném. Vzácně byl zjištěn také 
výskyt majky obecné (Meloe prosca-
rabaeus). Ze saproxylických druhů byly 
zjištěny dva významnější druhy s vývo-
jem ve vrbách – krasec Ovalisia dives, 
tesařík pižmový (Aromia moschata). 

Zaznamenáno zde bylo celkem 37 dru- 
hů denních motýlů a 5 druhů vřete-
nušek. K druhům suchých trávníků a křo- 
vin patří perleťovec nejmenší (Boloria 
dia), ohniváček černoskvrnný (Lycaena 
tityrus), okáč bojínkový (Melanargia 
galathea), soumračník jahodníkový 
(Pyrgus malvae), vřetenuška čičorková 
(Zygaena ephialtes) nebo vřetenuška 
mateřídoušková (Zygaena purpuralis). 
K významnějším teplomilným druhům 
suchých biotopů s řídkou vegetací patří 

modrásek tmavohnědý (Aricia agestis), 
který se hojněji vyskytuje nejblíže v údo- 
lí Želetavky u Lubnic a na Moravsko-
budějovicku. Podobně je rozšířen také 
ostruháček kapinicový (Satyrium aca-
ciae), který se vyvíjí na osluněných ke-
řích trnky.

Na lokalitě probíhá postupná likvi-
dace dřevin a obnova suchomilných 
společenstev. Každoročně zde probíhá 
oplůtková pastva ovcí a kosení. V roce 
2013 se podařilo část pozemků odkou-
pit od soukromého vlastníka, zbytek 
pozemků patří obci Krasonice.
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rozrazil rozprostřený (Verovica prostrata)

cvrček  p
olní (G

ryllus campestris)

tesařík Calam
obius filum

Martinická	
cihelna



Rozlehlá, zarůstající, travnatá jižní 
stráň se společenstvy mezofilních 
a suchých acidofilních trávníků (sv. 
Arrhenatherion a přechod ke sv. 
Koelerio-Phleion phleoidis). Přírodní 
podmínky lokality jsou v rámci 
regionu výjimečné, neboť ji tvoří velmi 
teplá jižní stráň, z části na sprašové 
návěji (leccos napoví také název trati 
Vinohrady, mezi lidmi Vinohrádky). 
Tím jsou určovány podmínky pro 
rostlinná i živočišná společenstva a 
také pro výskyt jednotlivých druhů.

V části blíže cihelně je v extenzivním 
sadu výborně a v rámci regionu asi 
nejlépe zachovalé společenstvo ovsíkové 
louky. Na prudkém svahu v západní 
polovině roste několik významných 
teplomilných druhů rostlin: rozrazil roz- 
prostřený (Veronica prostrata), bojí- 
nek tuhý (Phleum phleoides), řepík lé- 
kařský (Agrimonia  eupatoria), světlík 
tuhý (Euphrasia stricta), krvavec menší 
(Sanguisorba minor), mařinka psí (As- 
perula cynanchica) a hořčík jestřábní- 
kovitý (Picris hieracioides), rmen bar- 
vířský (Anthemis tinctoria); výjimečný 

je výskyt vítodu chocholatého (Poly- 
gala comosa). V roce 2009 byla na- 
lezena záraza nachová (Orobanche 
purpurea). Jde o jediný známý výskyt 
tohoto kriticky ohroženého druhu na 
Vysočině. Jde o velmi významnou 
botanickou lokalitu, zejména vzhledem 
k zachovalosti a rozloze lučních příro- 
dních biotopů a biotopů křovin. V rámci 
Velkomeziříčska jde o plošně nejvýz- 
namnější výskyt mezofilních trnkových 
křovin. Z hlediska kvality jsou křoviny 
taktéž zajímavé, např. hostí jediný 
výskyt teplomilného dřišťálu obecného 
(Berberis vulgaris) na Velkomeziříčsku. 

Z hlediska živočichů je to vynikající 
lokalita ohrožených bezobratlých. Dosa- 
vadní průzkum ukazuje, že lokalita je 
velmi významným útočištěm stabilních 
populací velmi vzácných druhů – buď 
druhů teplomilných, nebo druhů váza- 
ných na větší plochy kvalitních přírod- 
ních biotopů suchých strání. Mezi  
brouky jsou to zejména: chroustek 
Omaloplia nigromarginata, krasci 
Agrilus hyperici a Agrilus aurichal- 
ceus, rýhonosec Lixus punctirostris. záraza nachová (Orobanche purpurea)
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Významnou skupinou jsou také denní 
motýli, s ohroženými druhy: modrásek 
pumpavový (Aricia artaxerxes), mod- 
rásek tolicový (Cupido decoloratus), 

modrásek lesní (Cyaniris semiargus) 
nebo bělásek hrachorový (Leptidea 
sinapis). Z dalších druhů hmyzu zaslu- 
huje zvláštní pozornost třeba i cvrček 

polní (Gryllus campestris), neboť jde  
o jednu ze dvou posledních populací  
na celém Velkomeziříčsku.

modrásek vikvicový (Polyommatus coridon)
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Martinická cihelna

Kromě travnatých strání je v dolní 
části lokality úhor. Jde o vynikající sta- 
noviště některých ohrožených druhů 
hmyzu, a také zde byly nalezeny regio- 
nálně vzácné druhy plevelů (Sherardia 
arvensis, Euphorbia exiigua, Silene 

noctiflora), kterým by se v paseném 
úhoru mělo dařit.

V roce 2007 bylo započato s prak- 
tickou péčí – s vyřezáváním porostů ex- 
panzivní trnky a s kosením. V roce 2009 

proběhla na lokalitě pastva ovcí a koz. 
V současné době zde probíhá pravi- 
delné kosení a postupná likvidace ná- 
letů trnky. Na lokalitu máme nájemní 
smlouvu na následujících 5 let.
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ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)

vachta trojlistá (M
enyanthes trifoliatum)

kohoutek luční (Lychnis fos-cuculi)

Pod	Vrkočem



Předmětem našeho zájmu je mokrá 
louka s lučním rašeliništěm pod jižní 
částí hráze rybníka Vrkoč, směrem 
k rybníku Velký Netínský, asi 1,2 km jižně 
od obce Netín. Je to jedna z nejlépe 
zachovalých, původních mokrých luk 
rybničních plošin Velkomeziříčska. Vý-
znamná je zejména výskytem bohatých 
populací zvláště chráněných a ohrože-
ných druhů rostlin a živočichů. Kvalitu 
zvyšuje malé luční rašeliniště pod hrází 
rybníka Vrkoče. 

Mokrá, zčásti rašeliníková louka, mís-
ty s pěkně zachovalou vegetací a výsky-
tem mnoha ohrožených druhů rostlin. 
V nejlepším úseku pod hrází Vrkoče 
je bohatá populace vachty trojlisté 
(Menyanthes trifoliata), tolije bahenní 
(Parnassia palustris), prstnatce májo- 
vého (Dactylorhiza majalis, přes 1000 ex.), 
ostřice dvoumužné (Carex diandra), 
kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica), 
zábělníku bahenního (Potentilla pa-
lustris), vrbovky bahenní (Epilobium 
palustre), starčku potočního (Tephro-
seris crispa) a vzácně i bradáčku vej-
čitého (Listera ovata). Velmi vzácný 

je zde suchopýr širolistý (Eriophorum 
latifolium). Z dřevin je významná vrba 
pětimužná (Salix pentandra). Většina 
uvedených druhů roste roztroušeně  
i jinde v ploše louky. Po zavedení kose-
ní se objevil jetel kaštanový (Trifolium 
spadiceum). Rozoraná část louky byla 
po dohodě vyjmuta z pole a ponechá-
na jako úhor. Objevila se tam třezalka 
rozprostřená (Hypericum humifusum), 
kterou byla v okolí Netína asi 100 let 
nikdo nevinezvěstná.

Lokalita je velmi cenná z hlediska 
mechorostů. Byly zde ve slušných po-
pulacích nalezeny vzácné mechorosty 
Polytrichum strictum, dále Tomenthy-
pnum nitens, Hypnum pratense, Cam-
pylium stellatum a Sphagnum warn-
storfii. 

Na lokalitě žije stabilní populace 
ještěrky živorodé (Lacerta vivipara), 
vyskytuje se i užovka obojková (Natrix 
natrix). Z obojživelníků jsou to čolek 
obecný (Triturus vulgaris), čolek hor-
ský (Triturus alpestris), skokan zelený 
(Rana esculenta), rosnička zelená (Hyla 
arborea), ropucha obecná (Bufo bufo). 

Velmi významný je stabilní výskyt hně-
dáska rozrazilového (Melitaea diamina).

Roku 1996 byl proveden razantní 
asanační zásah na rašeliništi (vykácení 
olší), od r. 2002 je celá louka pravidel-
ně kosena. Předtím byla dlouhodobě 
nekosená, byla přes ni vyhloubena hlu-
boká odvodňovací strouha, část byla 
dokonce rozorána. 

Nadále chceme pokračovat v mozai-
kovém kosení. Rádi bychom provedli 
menší revitalizaci (asanace meliorační 
strouhy a deponie bahna z rybníka, 
tůně), ale zatím se nám nepodařilo pře-
svědčit majitele.

ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)

33Pod	Vrkočem



skokan hnědý (Rana tem
poraria)

starček p
otoční (Tephroseris crispa)

suchopýr úzkolistý (Eriophorum
 angustifolium)

PP	
Urbánkův	
palouk



Lokalitu tvoří malá luční enkláva na 
okraji lesního porostu u silnice z Nové 
Brtnice do Brtnice. Vyskytují se zde 
mimořádně zachovalá společenstva 
vlhkých pcháčových a rašelinných luk 
s početnými populacemi řady vzác-
ných rostlinných a živočišných druhů. 
Vyhlášena byla v roce 1990 jako přírod-
ní památka a od té doby je pravidelně 
kosena. Kosení probíhá tradičním způ-
sobem pomocí ručních nástrojů a malé 
mechanizace, tráva je ručně na pla-
chtách vytahována, protože sem není 
možný přístup žádné techniky. 

V květnu zaujme návštěvníka počet-
ná populace prstnatce májového (Dac-
tilorhyza majalis), která pokrývá téměř 
celou louku, hojný je dále suchopýr 
úzkolistý (Eriophorum angustifolium), 
starček potoční (Tephroseris crispa), 
na několika místech lze také najít po-
rosty vrby rozmarýnolisté (Salix rosma-
rinifolia). 

Na lokalitě se vyskytují početné 
populace mokřadních druhů motýlů 
jako je ohniváček modrolemý (Lycae-
na hippothoe), hnědásek rozrazilový 

(Melitaea diamina) nebo perleťovec 
kopřivový (Brenthis ino). Zjištěno bylo 
také několik druhů vážek, např. vážka 
tmavá (Sympetrum danae) nebo šidél-
ko kopovité (Coenagrion hastulatum). 
Z brouků byl nalezen vzácný rákosní-
ček vázaný na suchopýr Plateumaris 

affinis. Při vysoké hladině vody jsou zde  
příhodné podmínky pro rozmnožování  
některých druhů obojživelníků, např. 
ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana 
hnědého (Rana temporaria) nebo čol-
ka hurského (Triturus alpestris).

šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum)
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vřetenuška pětitečná (Zygaena loniceare)

m
odrásek lesní (Polyom

matus semiargus)

chrastavec rolní (Knautia arvensis)Stráně	
u	Opatova



Lokalita se nachází asi 2 km severně 
od Opatova na Moravě. Jedná se o prud- 
ké svahy nad silnicí v údolí drobného 
bočního přítoku říčky Brtnice. V minu-
losti sloužily travnaté stráně k pastvě 
ovcí, ještě do poloviny 90. Let 20. st. 
byly stráně pravidelně koseny. Posled-
ních zhruba 15 let stráně postupně 
zarůstaly a dříve květnaté louky se po-
stupně měnily na porosty kopřiv a třti-
ny křovištní. Od roku 2008 zde byla za-
hájena péče, která by měla navázat na 
dřívější využití jako zdroj sena pro chov 
ovcí. Uvažuje se také o obnově pastvy 
ovcí. Největším problémem je zde rude-
ralizace vlivem splachu z okolních polí, 
která způsobila značný rozvoj porostů 
kopřiv a kerblíku lesního.

V současné době se sice na lokali-
tě nevyskytují žádné chráněné nebo 
ohrožené druhy rostlin, ale zajímavá 
jsou pro tento kraj typická rostlinná 
společenstva podhorských suchých 
trávníků a pastvin. V nejzachovalejších 
místech roste smělek jehlancový (Ko-
eleria pyramidata), mateřídoušky nebo 
chrastavec rolní (Knautia arvensis). 

Květnaté stráně obývá několik zajíma-
vějších druhů denních motýlů jako je 
modrásek lesní (Cyaniris semiargus), 
ohniváček modrolemý (Lycaena hippo-
thoe), ohniváček černočerný (Lycaena 
dispar) nebo prleťovec nejmenší (Bo-
loria dia). Zjištěno zde bylo také něko-
lik druhů vřetenušek např. vřetenuška 
mateřídoušková (Zygaena purpuralis) 
nebo vřetenuška pětitečná (Zygaena 

lonicerae). K zajímavostem patří výskyt 
houby květnatce Archerova (Clathrus 
archeri).

Kosení lokality je prováděnou mo-
zaikovitým způsobem, kdy jsou vyne-
chávána květnatá místa pro možnost 
dokončení vývoje hmyzu a jako zdroj 
nektaru pro motýly a včely. Ruderalizo-
vaná místa a plochy s třtinou se kosí 
dvakrát ročně.

hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
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pupava bezlodyžná (Carlina acaulis)

užovka hladká (Coronella austriaca)

vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)

PP	
Na	Kopaninách



Lokalita Na Kopaninách nebo také 
místním názvem Pálenice je drobný 
fragment obecních pastvin na sever-
ním svahu nad obcí Radonín o rozloze 
asi 2 ha. V roce 1985 zde byla vyhlá-
šena přírodní památka s cílem ochrany 
populace hořečku českého (Gentianella 
praecox bohemica). Také mimo rezer-
vaci v navazujícím sadu a zbytcích su-
chých trávníků na místech kamenných 
snosů dosud přežívají některé typické 
druhy pastvin a suchých luk. Populace 
hořečku zde bohužel v posledních de-
seti letech silně poklesla. Lokalita byla 
zařazena do záchranného programu 
pro hořeček a je zde realizována řada 
opatření na podporu druhu. Stabilní je 
populace velmi vzácné hruštičky pro-
střední (Pyrola media), vemeníku dvou-
listého (Platanthera bifolia) nebo koci-
ánku dvoudomého (Antennaria dioica). 
Z živočichů se zde hojně vyskytuje ješ-
těrka obecná (Lacerta agilis), mnohem 
vzácnější je užovka hladká (Coronella 
austriaca). 

V roce 2010 se podařilo po mnoha 
letech obnovit pastvu ovcí a také pod-

statnou redukci náletu dřevin v nejcen-
nějších plochách a to nejen v chráně-
ném území, ale i v navazujícím sadu a 
jeho okolí. Od té doby je lokalita i její 
okolí pravidelně dvakrát ročně vypá-
sáno ovcemi, dále zde probíhá kosení 
nedopsků v podobě třtiny křovištní a 
výmladků dřevin. Na plochách s výsky-

tem hořečku je prováděno ruční od-
straňování mechu. Díky tomu se stále 
daří udržet slabou populaci hořečku při 
životě. 

Na péči o tuto významnou lokalitu 
se společně podílí ZO ČSOP Kněžice  
a obec Radonín.

ještěrka obecná (Lacerta agilis)
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mravenec Form
ica foreli

n
osatec Lixus fasciculatus

pavinec horský (Jasione m
ontan)

Na	Vrchách



V blízkosti obce Štěměchy v okrese 
Třebíč byla na počátku roku 2008 ob-
jevena na základě spolupráce ZO Čes-
kého svazu ochránců přírody Kněžice  
a Muzea Vysočiny v Jihlavě lokalita 
ohroženého druhu mravence Formica 
(Coptoformica) foreli. Jedná se o loka-
litu velikosti zhruba 2 ha, která se na-
chází na severozápadním okraji obce na 
obecních pozemcích bývalých pastvin. 

Lokalita byla dříve využívána jako 
obecní pastvina. Po ukončení pastvy 
docházelo postupně k jejímu zarůstání 
a degradaci cenných suchých trávníků. 
Od roku 2004 začaly být postupně re-
alizovány zásahy na záchranu tohoto 
místa, především kosení, odstanění na-
vážek a odpadů a redukce náletových 
dřevin. Tyto snahy, které od roku 2008 
provádí ZO ČSOP Kněžice, vyvrcholily 
odkoupením 1,5 ha pozemků od obce 
Štěměchy a rozšířením péče na celou 
plochu bývalých pastvin.

Provedené podrobnější průzkumy 
ukázaly, o jak mimořádnou lokalitu se 
jedná. Kromě největší kolonie mravence 
Formica foreli na území ČR byly obje- 

veny další ohrožené a regionálně vý-
znamné druhy hmyzu a pavouků. K nej- 
významnějším nálezům patří brouk z če- 
ledi nosatcovitých rýhonosec Lixus 
villis. Druhově pestré je také společen-

stvo střevlíkovitých brouků vázaných 
na zachovalé suché trávníky. K regio- 
nálně významným patří např. druhy 
Cymindis humeralis a Lebia chloroce-
phala. 

rýhonosec Lixus villis
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Mimořádně bohatá je fauna den-
ních motýlů, kterých zde bylo zjištěno 
téměř 50 druhů, což je počet na Čes-
komoravské vysočině zcela výjimečný. 
Bohaté populace zde mají významné 
druhy jako modrásek lesní (Polyomma-
tus semiargus), ohniváček modrolemý  

(Lycaena hippothoe), k vzácnějším 
druhům patří okáč voňavkový (Brint- 
hesia circe), soumračník máčkový 
(Erynnis tages) nebo soumračník čár-
kovaný (Hesperia comma).

V rámci grantového programu na 
podporu činnosti neziskových organi-
zací Ministerstva životního prostředí 
ČR proběhl na této lokalitě projekt 
realizovaný ZO ČSOP Kněžice, jehož  
cílem bylo podrobné zmapování vege-
tace a fauny této lokality a provedení 

soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
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praktických zásahů na podporu ohro-
žených druhů.

Cílem péče o tuto lokalitu je zacho-
vání vhodných podmínek pro druhově 
bohatá a unikátní společenstva rost-
lin a živočichů. Základním způsobem 

péče je mozaikovité kosení zaměřené 
na potlačení porostů třtiny křovištní 
a zachování dobrého stavu vegetace 
suchých trávníků. Kosení je provádě-
no s maximálním ohledem na spole-
čenstva bezobratlých. Většina ploch 
je kosena 1x ročně s ponecháním do-

statečně velkých ploch nepokosených. 
Místa s výskytem třtiny a větším 
množstvím biomasy jsou kosena 2x. 
Veškerá travní hmota je z lokality od-
straněna a využita ke krmení ovcí.

mozaikovité kosení
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ostřice Carex davallina

tolije bahenní (Parnassia palustris)

rákosníček Donacia aquatica

Na	Pouštích



Lokalita Na Pouštích se nachází 
přibližně 3,5 km východně od Třeště 
v přítokové části Lovětínského rybní-
ka, který je součástí EVL a PP Rybníky 
Na Pouštích. Lokalitu tvoří rašelinná 
louka o výměře něco přes 1 ha, která 
představuje poslední zbytek luční en-
klávy v rozsáhlém lesním komplexu, 
původně poměrně bohatém i na ne-
lesní stanoviště. 

Zřejmě nejcennější částí lokality 
je prameniště s bazickými vývěry, ve 
kterém je znám historický, regionálně 
velmi významný výskyt ostřice Carex 
davalliana. Na rašelinné louce pak 
rostou další významné druhy jako 
suchopýr širolistý (Eriophorum lati-
folium), tolije bahenní (Parnassia pa-
lustris), ostřice Carex diandra a Carex 
flava, vachta trojlistá (Menyanthes 
trifoliata), kozlík dvoudomý (Valeriana 
dioica), starček potoční (Tephroseris 
crispa) či mechy Tomentypnum nitens 
a Hypnum pretense. 

Zmíněné prameniště bylo velmi 
ohroženo postupujícím náletem olše 
lepkavé, jehož podrost tvořila jen de-

gradovaná vegetace s dominantními 
expanzivními druhy, biotop rašelinné 
louky na tomto místě v podstatě zani-
kl. Od roku 2011, kdy je tato lokalita 
v péči Pozemkového spolku Chaloup-
ky, zde byla realizována řada poměrně 
razantních zásahů, spočívajících pře-
devším v odstranění náletu a ručním 
vytrhání výmladků olše, pokácení ně-
kolika vzrostlých smrků a pravidelném 
mozaikovitém kosení bylinné vegetace. 

Díky těmto provedeným zásahům 
bylo na lokalitě obnoveno druhově 
pestré společenstvo bázemi bohatších 
rašelinných luk, včetně desítek trsů 
zmíněné ostřice Carex davallina. Na 
rašelinné louce navazující na litorální 
porosty Lovětínského rybníka byla také 
zjištěna velmi bohatá populace mra-
vence rašelinného (Formica picea). Po 
dohodě s pracovníky příslušné lesní 
správy bylo v těchto místech rovněž 
umožněno odstranění části lesnických 
výsadeb smrku a osiky v blízkosti kolo-
nií hnízd tohoto mravence. 

Lokalita Na Žlábcích tak může sloužit 
jako modelový příklad úspěšných, byť 

razantně provedených managemento-
vých opatření v rašelinných biotopech 
Českomoravské vrchoviny.

 perleťovec dvanáctitečný (Boloria selena)
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V okolí Vladislavi na Třebíčsku se 
zachovaly rozsáhlé plochy stepních lo-
kalit na strmých svazích v údolí řeky 
Jihlavy. Přesto že se jedná v regionál-
ním měřítku o mimořádně významnou 
lokalitu, nemá žádnou formu ochrany 
ani zde neprobíhaly žádné ochranářské 
zásahy. Protože tradiční obhospoda- 
řování na většině přírodně cenných 
ploch již dávno zaniklo, dochází po-
stupně k rozrůstání křovin a degradaci 
stepních trávníků.

V roce 2009 a 2010 proběhl z pro-
středků Fondu Vysočiny komplexní 
průzkum flóry a fauny, který by měl 
složit mimo jiné k určení hlavních cílů 
v ochraně a péči o toto území. V roce 
2010 byly provedeny první zásahy na 
ploše zhruba 1 ha, které byly podpoře-
ny z Programu péče o krajinu.

Důležitým partnerem v území je měs-
tys Vladislav, který je vlastníkem velké 
části nejcennějších ploch. Díky vstřícné-
mu postoji a podpoře ze strany vedení 
městyse byla postupně rozšířena plo-
cha, kde je prováděno kosení na 2 ha. 

Lokalita, kde proběhly první zásahy 
v podobě kosení a odstraňování náletu 
se nachází v údolí na západním okraji 
Vladislavi. Jedná se o skalní stepi a su-
ché trávníky na hraně říčního údolí nad 
železniční tratí. Lokalita, která v minu-
losti byla přepásána, je řadu let bez 
údržby a postupně zarůstá náletem 
dřevin. Vyskytuje se zde řada význam-
ných a ohrožených druhů rostlin a živo-
čichů. Např. smil písečný (Helichrysum 

areanrium), sesel sivý (Seseli osseum), 
hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), 
majka obecná (Meloe proscarabaeus), 
mravenec zrnokaz (Messor structor), 
stepník rudý (Eresus kollari), soumrač-
ník skořicový (Spialia sertorius), mod-
rásek hnědoskvrnný (Polyommatus 
daphnis), okáč kostřavový (Arethusana 
arethusa) nebo saranče modrokřídlá 
(Oedipoda caerulescens).

smil písečný (Helichrysum arenarium)
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pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

polník třezalkový (Agrilus hyperici)

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Salátův	kopec



Jedná se historickou pastvinu v okolí 
vrcholu Salátova kopce u Zašovic. Celko- 
vá rozloha tradičních pastvin je 8 ha. 
Pastva byla na Salátově kopci provozo-
vaná téměř nepřetržitě po několik sta-
letí, ustala až v roce 2007. V posledních 
desetiletích, kdy se pásly na kopci už 
jen krávy, byla však již málo intenzivní  
a lokalita začala zarůstat křovinami. 

V některých plochách došlo k téměř 
úplnému zapojení porostů hlohů a trnky, 
které by byly pro pasoucí se zvířata zce-
la neprůchodné. Proto bylo nutné nej-
prve provést zpřístupnění těchto ploch 
vyřezáním dřevina a následně kontro- 
lovat jejich zmlazování. Vzhledem k 
výskytu některých významných druhů 
ptáků vázaných na křoviny jako je ťu-

hýk obecný, pěnice vlašská nebo strnad 
luční bylo vhodné ponechat část křo-
viny v podobě mozaiky solitérních keřů 
v pastvině, která bude ve vhodném sta-
vu udržována pastvou ovcí.

Obnova pastvy na co největší ploše, 
které musí předcházet proředění poros-
tů náletových dřevin a křovin, je důle- 
žitá pro uchování mimořádné přírodní 
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hodnoty tohoto území. Přestože řada 
ploch dnes není v ideálním stavu, lze 
předpokládat jejich postupnou obnovu. 
Pozitivním příkladem je „znovuobjevení“ 
hořečku českého v roce 2011, který 
zde téměř 10 let nebyl zjištěn, což na- 
značuje, že při správném způsobu 
obhospodařování lze doufat v návrat  
i těch nejvzácnějších druhů.

Lokalita je biotopem významných 
chráněných a ohrožených rostlin – ho-
řeček mnohotvarý český (Gentianella 
praecox bohemika), jalovec obecný 
(Juniperus communis), kociánek dvou-
domý(Anntenaria dioica). K dalším za-
jímavým druhům patří prvosenka jarní 
(Primula veris), jejíž výskyt je v rámci 
regionu výjimečný, pampeliška červeno- 

plodá (Taraxacum erythrospermum) 
nebo rozrazil jarní (Veronica verna).

Podrobný průzkum hmyzu a pavouků 
na lokalitě potvrdil výskyt celkem 279 
druhů. Z toho bylo 169 druhů brouků, 
35 druhů denních motýlů, 7 druhů 
vřetenušek a 68 druhů pavouků. K nej-
nápadnějším patří někteří velcí brouci, 
jako např. majka obecná (Meloe pro-
scarabaeus), která se vyvíjí v hnízdech 
samotářských včel, teplomilný prskavec 
menší (Brachynus explodens). K vzác-
ným teplomilným druhům patří krasec 
polník třezalkový (Agrilus hyperici). 
Pestré společenstvo denních motýlů je 
závislé na bohatě kvetoucích porostech 
bylin. Početné jsou zde populace regio-
nálně významných druhů jako je mod-
rásek lesní (Polyommatus semiargus), 
ostruháček kapinicový (Satyrium aca-
ciae), nebo soumračník čárkovaný (He-
speria comma). Mimořádný je počet 
zjištěných druhů vřetenušek a zejména 
početná populace vřetenušky kozincové 
(Zygaena ephialtes), vzácně byla nale-
zena mizející vřetenuška štírovníková 
(Zygaena angelicae).
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Údržba a péče o chráněná i nechráně-
ná území je prováděna každoročně pra- 
covníky Českého svazu ochránců přírody 
Kněžice. Nebyla by však možná bez po-
moci dobrovolníků z Vysočiny, ale také 
z jiných koutů České republiky. Dobro-
volníci pomáhají ZO ČSOP Kněžice již 
od roku 1984. Na akcích se zapojením 
dobrovolníků jde především o práci 
na chráněných i nechráněných přírod-
ně cenných lokalitách v okolí sídla ZO 
ČSOP Kněžice. Z chráněných území se 
dobrovolníci angažují v PR Na Podlesích 
(1,9 ha) u Hrutova, v PP Urbánkův pa-
louk (1,8 ha) mezi Novou Brtnicí a Ra- 
donínem, v PP Kamenný vrch (3,2 ha) 
nedaleko Heraltic a v PP Na Kopaninách 
u Radonína. Z nechráněných území jsou 
to například lokality Salátův kopec, tůně 
u Šamonína, Opatovské nebo Toužínské 
stráně či stepi ve Vladislavi. Péče o tato 
území s výskytem ohrožených rostlin-
ných a živočišných druhů je péčí o pří-

rodní dědictví, kte-
ré nám (stejně jako 
dědictví kulturní) zanechali naši před-
kové. Kosení mokrých luk je prováděno 
ručně nebo lehkou mechanizací. Po ko- 
sení následuje sušení a odvoz sena z ú- 
zemí. Údržba suchých stepí a bývalých 
pastvin spočívá v prořezávání a odstra- 
ňování náletových stromů a keřů, kosení 
a hrabání stařiny. V posledních letech 
mají dobrovolníci možnost se něco do- 
zvědět o extenzivní pastvě zvířaty a po- 
dílet se na péči o stádo ovcí. Dobro-
volníci pomáhají za jídlo a ubytování  
a jsou jim proplaceny cestovní náklady. 
Kromě praktických zkušeností z ochrany 
přírody získají dobrovolníci také neza-
pomenutelné společné zážitky na kon-
certech, výletech či při vlastní tvořivé 
práci. 

Kromě práce s vlastním okruhem 
dobrovolníků se ZO ČSOP Kněžice v  roce 

2010 
zapojila 
do programu 
firemního dobrovolnictví, který přiroze-
ně propojuje komerční sektor s nezis-
kovým a tím přispívá ke komunitnímu 
rozvoji v regionech. Program „Zapojím 
se“ realizuje prostřednictvím portálu 
www.zapojimse.cz  občanské sdružení 
Byznys pro společnost již 9 let. Tato 
platforma zapojuje odpovědné firmy 
na jedné straně a veřejně prospěšné 
neziskové organizace na druhé straně. 
Díky tomuto programu ZO ČSOP Kně-
žice zorganizovalo řadu dobrovolnic-
kých akcí na svých lokalitách pro firmy 
jako např. T-Mobile, E.ON, Kooperativa 
či ING. Firemní dobrovolnictví v ochra-
ně přírody má dle našich zkušeností 
velký oboustranný přínos. 

Práce	s	dobrovolníky
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Pozorovatelna u Litovického rybníka, 
Litovice

Capartické louky, Capartice
Sudslavický okruh, Vimperk

Lom Myslík, Myslík

Zahrady, Český Brod

Vodní svět, Lesná

Na cvičišti, Valašské Meziříčí

Podkovák, Lesná

Mojžíšův pramen, Vesec
Biokoridor Mokroš, Mořice

Vinořský park – Satalická bažantnice 

Praha-Vinoř

Chorýňský mokřad, Lešná

Okolo Vřesiny, Vřesina

Jelenice, Pozořice

Les plný smyslů, Krásná Lípa

Mločí studánka, Myslík

www.blizprirode.czwww.net4gas.cz

Pojďte s námi na výlet!
         Otevřeli jsme pro vás  
již více než 60 lokalit.
S Českým svazem ochránců přírody jsme v rámci
programu NET4GAS Blíž přírodě zpřístupnili veřejnosti  
již více než 60 přírodně cenných lokalit. Přesvědčte se  
na www.blizprirode.cz a vyrazte rovnou do přírody!

Votočnice, Sázava
Opičák, Liberec

Pozorovatelna v Blahutovicích

Semanínská stezka, Semanín

Cech Sv. Víta, Trstěnice
Střelenská louka, Střelná


