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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

1.1. Název lokality 

Místní název lokality je Údolí Radonínského potoka. 

1.2. Lokalizace 

Údolí Radonínského potoka s nadmořskou výškou 525 m n.n. se nachází severovýchodně od obce Radonín 

v okrese Třebíč v kraji Vysočina. 

 

 

Obr. 1: Lokalizace území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozemkový spolek Chaloupky 
při ZO ČSOP Kněžice 

 

 
 

3 

 

 

 

 

Obr.2: Zájmové parcely v lokalitě Údolí Radonínského potoka v katastrální mapě 

 

1.3. Údaje o jednotlivých pozemcích v k.ú. Radonín 

Č.p. Výměra pozemku Druh dle KN Využití dle KN Právní vztah 

192/2 5053 TTP TTP nájem 

190 4298 TTP TTP nájem 

188 59 OP Neplodná půda nájem 

187 4046 TTP TTP nájem 

186/2 4568 TTP TTP nájem 

185/1 2914 TTP TTP nájem 

184/2 1439 TTP TTP nájem 

182 1888 TTP TTP nájem 

183 1439 TTP TTP nájem 

194/4 424 OP Neplodná půda nájem 

170/1 419 TTP TTP nájem 

170/2 6118 TTP TTP nájem 

172/1 6094 OP Neplodná ůda nájem 

168/1 4316 TTP TTP nájem 

167 2194 TTP TTP nájem 

155 6744 Orná půda  nájem 

168/2 3743 TTP TTP nájem 

224/2 3453 TTP TTP nájem 

224/1 3417 TTP TTP nájem 
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223 611 OP Neplodná půda nájem 

          Údaje o jednotlivých pozemcích v k.ú. Brtnický Číchov 

Č.p. Výměra pozemku Druh dle KN Využití dle KN Právní vztah 

1185/14 5027 Orná půda  nájem 

1185/13 4624 Orná půda  nájem 

1185/12 4348 Orná půda  nájem 

1185/22 1257 TTP TTP nájem 

1208 8974 TTP TTP nájem 

1236 6331 TTP TTP nájem 

1235 3232 TTP TTP nájem 

1185/23 2965 TTP TTP nájem 

1185/10 600 TTP TTP nájem 

1185/9 357 TTP TTP nájem 

1185/11 2895 TTP TTP nájem 

1213 434 OP Neplodná půda nájem 

1233/4 4669 TTP TTP nájem 

1269 2740 TTP TTP vlastní 

1185/5 6528 TTP TTP vlastní 

1267 555 TTP TTP nájem 

1185/6 704 TTP TTP vlastní 

1185/17 8161 TTP TTP nájem 

1259 8034 TTP TTP nájem 

1273 353 OP Neplodná půda vlastní 

1224 2338 TTP TTP nájem 

1220 4337 TTP TTP nájem 

 

Tab. 1: Podrobné údaje o jednolivých pozemcích v katastrálním území Radonín, kód k.ú. 738301 a Brtnický 

Číchov, kód k.ú. 623760 vypsané z evidence KN, jež má PS Chaloupky pronajaty, nebo je vlastní a využívá 

je jako pastviny. 

Celková plocha lokality je 12 ha. 

 

2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY  

2.1. Přírodní poměry  

2.1.1. Geologie a reliéf 

Lokalita je tvořena svahy a plošinami v hlubokém údolí Radonínského potoka, pravostranného přítoku 

Jihlavy. Podloží je tvořeno kyselými vyvřelinami kristalinika. Půdní podklad je různorodý v závislosti na 

poloze a svažitosti údolí. Vyskytují se zde jak mělké skeletovité půdy v okolí výchorů podloží, tak i hlubší 

půdy v nivě potoka. Místy jsou výrazné erozní náplavy vytvořené splachem půdy z okolních zemědělských 

pozemků.  

Údolí je velmi členité co do svažitosti i expozice. 
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2.1.2. Hydrologické poměry 

Územím prochází Radonínský potok a také jeho levostranný přítok procházející obcí. Jedná se 

o pravostranný přítok řeky Jihlavy. Charakter toku je převážně přirozený. V těsné blízkosti zájmových ploch 

pastvin byly v minulých cca 5 letech vybudovány dva rybníky v nivě potoka. 

2.1.3. Vymezení biotopů 

K nejvýznamnějším typům vegetace na lokalitě patří fragmenty T2.3B – Podhorské smilkové trávníky bez 

jalovce. Jde o společenstvo asociace Thymo-Festucetum ovinae, čili o suchomilný typ smilkových trávníků. 

Jde o typické společenstvo mezí a podobných biotopů (suché pastviny, draha) tradiční krajiny v centrální 

části Vysočiny. Půdy jsou obvykle mělké, degradované kambizemě. V porostech dominují nízké acidofilní 

trávy (kostřava ovčí, smilka tuhá, dvouzubec poléhavý, psineček rozkladitý). Zachovalejší plochy těchto 

biotopů se vyskytují jen ve fragmentech a jsou výrazně ochuzeny degradací v důsledku dlouhodobé absence 

pastvy. Na zachovalejších ploškách jsou typické bohaté porosty mateřídoušek. 

Biotop T1.3 – Poháňkové pastviny se vyskytují plošně avšak nejsou příliš reprezentativní opět 

vlivem dlouhodobé degradace. Vyznačují se přítomností typicky pastevních druhů – např. poháňka 

hřebenitá, jílek vytrvalý, jetel plazivý, zde v kombinaci s druhy okolního trávníku (podhorského smilkového 

trávníku). 

X7 – Ruderální bylinné vegetace mimo sídla jsou zastoupeny ostrůvkovitě, zejména na plochách 

ovlivněných splachy z okolních polí. Převažuje kopřiva dvoudomá, pýr plazivý a další nitrofilní druhy. Místy 

dochází také k dočasnému výskytu ruderální vegetace na plochách po odstranění souvislejších porostů 

křovin. Zde se uplatňují především pcháče. 

Významným biotopem na lokalitě jsou také K3 – Vysoké mezofilní křoviny. Druhové složení 

křovin není příliš bohaté, vyskytují se typické, lokálně běžné druhy: růže šípková, hloh jednosemenný, trnka 

obecná, místy také třešeň ptačí a bez černý. 

 

2.1.4. Flóra (včetně hub) 

Podrobnější průzkum flóry na lokalitě nebyl dosud proveden, vzácnější druhy flóry v území nebyly zjištěny. 

K významným druhům patří: 

Prvosenka jarní (Primula veris), C4 

Výskyt petrklíče jarního je v regionálním ohledu výjimečný a proto velmi významný. V širším regionu tento 

druh chybí a vůbec na celé Vysočině je vzácný. Přirozeně zde chybí vhodné biotopy a roztroušený výskyt 

zasahuje jen do Moravského podhůří Vysočiny. Výskyt je pouze výjimečný v počtu několika jedinců. 

 

Rozrazil jarní (Veronica verna), C4 

Vyskytuje se v Moravském podhůří Vysočiny, odkud podél říčních údolí omezeně proniká na vhodná 

stanoviště do vyšších poloh – na skalní terásky a sešlapávané trávníky mělkých půd a drolin v okolí skal. 

Vyhledává svahy jižní orientace, resp. mikroklimaticky příhodná místa typická časným odtátím sněhu a 

následně opakovaným zmrzáním za mrazivých nocí (mrazové čechrání). Na rozdíl od podobného rozrazilu 

Dilleniova obsazuje kyselejší substrát a to je snad příčinou mírně vyššího zastoupení ve vyšších polohách 

(pro r. D. zde chybí bohatší podloží). V území se vyskytuje jen vzácně v okolí výchozů skalek. 

 

2.1.5. Fauna 

 

Pro poznání hodnoty lokality a plánování zásahů na ní byl v rámci projektu Ochrana biodiverzity v roce 2014 

proveden podrobný průzkum bezobratlých (brouci, denní motýli, pavouci). 
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Nejvýznamnější zjištěné druhy vyžadující pozornost: 

 

Brouci 

Amara equestris (Duftschmid, 1812) - střevlíček 

Lokální druh nezastíněných suchých biotopů, zejména vřesovišť, otevřených písčin a mezí. Na 

Českomoravské vrchovině patří k typickým druhům zachovalejších xerotermních biotopů. 

 

Brachinus explodens Duftscmid, 1812 (§ III) – prskavec menší 

Typický druh otevřených suchých stanovišť v teplých oblastech, kde obývá stepní biotopy, pastviny a pole. 

Na Vysočině se vyskytuje hojně na východě Třebíčska, ve vyšších polohách je poměrně vzácný. 

 

Cymindis humeralis (Fourcroy, 1785) – střevlíček 

Typický druh velmi suchých zachovalých trávníků, kamenitých mezí a pastvin. Lze ho považovat za 

významný indikační druh zachovalých pastvin a suchých luk na Vysočině. 

 

Carabus scheidleri Panzer, 1799 (§ III) – střevlík Scheidlerův 

Poměrně hojný druh lučních biotopů a lesních okrajů. Vyskytuje se především v nižších až středních 

polohách na zachovalejších loukách a pastvinách, někdy také v parcích a zahradách. 

 

Drypta dentata (Rossi, 1790) – střevlíček 

Druh původně obývající pouze nejteplejší oblasti jižní Moravy, který v posledních 10 letech silně 

expandoval. Na Českomoravské vrchovině byl zatím zjištěn na Třebíčsku a podél Dyje na Dačicku. 

 

Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) - střevlíček 

Reliktní druh suchých nezastíněných stanovišť. Obývá otevřené písčiny, stepi a suché pastviny v nižších a 

středních polohách. Na Českomoravské vysočině je známý z několika nálezů na Třebíčsku a 

Moravskobudějovicku. V okolí byl zjištěn na Salátově kopci u Zašovic. 

 

Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) – střevlíček 

Vzácný druh vlhkých biotopů, obývá litorální porosty, břehy vod a rákosiny. Brouci se zdržují ve vysoké 

vegetaci na velmi vlhkých nezastíněných stanovištích. Na Českomoravské vrchovině nebyl dosud výskyt 

tohoto druhu uváděn, nejbližší lokality jsou na Znojemsku. Na lokalitě byl nalezen 1 ex. na břehu potoka 

poblíž mokřadu s porosty vysokých ostřic. 

 

Platyderes rufus (Duftschmid, 1812) – střevlíček 

Suchomilný druh rozšířený lokálně v nížinách až pahorkatinách. Žije na stepích, pastvinách a kamenitých 

stráních. Na Českomoravské vrchovině patří k velmi vzácným druhům. 

 

Synuchus vivalis (Illiger, 1798) – střevlíček 

Lokální druh kamenitých osluněných biotopů, častý v hromadách kamení na okrajích polí a luk. Na 

Českomoravské vrchovině je nacházen vzácně. 

 

Aphodius scrutator (Herbst, 1789) – hnojník 

Vzácnější koprofágní druh specializovaný na trus velkých přežvýkavců, zejména skotu. V oblasti Třebíčska 

se v posledních letech šíří. 

 

Euoniticellus fulvus (Goezze, 1777) (CR) – chrobák 

Vzácný koprofágní druh teplých oblastí. V posledních zhruba 5 letech se značně rozšířil v oblasti jižní 

Moravy a Třebíčska, kde se vyskytuje místy hojně.  

 

Oxythyrea funesta (Poda, 1761) (§III) – zlatohlávek skvrnitý 

Hojný druh lučních biotopů, který se během posledních 20 let rozšířil po celém území ČR a v současné době 

nepatří k ohroženým druhům. 
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Agrilus hyperici (Creutzer, 1799) (NT) - krasec 

Lokální druh stepních biotopů vázaný na třezalku. Na jižní Moravě poměrně hojný na zachovalejších 

přírodních lokalitách. Na Vysočině je znám z několika lokalit na Třebíčsku a Velkomeziříčsku. 

 

Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 (§III/EN) – majka obecná 

Lokální druh suchých osluněných biotopů s narušeným půdním povrchem, kde se vyskytují kolonie 

samotářských včel, u kterých parazituje. V posledních letech se tento druh začíná na Vysočině objevovat 

častěji na různých typech biotopů. Zajímavý je návrat na suché pastviny, kde bývala majka obecná zcela 

běžným druhem před nástupem intenzivní chemizace v zemědělství. 

 

Agapanthia intermedia (Ganglbauer, 1884) - kozlíček 

Lokální druh mezofilních až suchý luk a lemových společenstev vázaný na chrastavce. Na Českomoravské 

vrchovině patří spíše k vzácnějším a lokálním druhům. Hojnější bývá na zachovalých xerotermních 

biotopech. 

 

Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) – kozlíček 

Lokální druh teplých oblastí, který proniká údolím Jihlavy na Třebíčsko. Lokalita představuje mezní výskyt 

v oblasti Českomoravské vrchoviny. Vývoj larev probíhá na osluněných místech s řídkou vegetací ve 

stoncích žebříčku. 

 

Liparus coronatus (Goeze, 1777) (NT) - klikoroh 

Lokální druh zachovalých suchých trávníků s výskytem živné rostliny bedrníku obecného. Patří k typickým 

druhům zachovalejších suchých luk a lesních lemů v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny.  

 

Liparus germanus (Linnaeus, 1758) – klikoroh devětsilový 

Typický druh devětsilových niv potoků v podhůří a horách. Na Českomoravské vrchovině se vyskytuje 

vzácně ve vyšších polohách kolem zachovalých potoků. Na Třebíčsku se jedná o výjimečný nález. 

 

Lixus fasciculatus Boheman, 1836 – rýhonosec 

Nový prvek naší fauny, který se šíří v posledních letech v oblasti jižní Moravy a Třebíčska. Vývoj probíhá 

v kořenech pelyňku černobýlu. V okolí byl dosud nalezen u Štěměch a hojněji v okolí Třebíče a Moravských 

Budějovic. 

 

Neophytobius quadrinodosus (Gyllenhal, 1813) – nosatec 

Bezkřídlý druh unikající pozornosti, nacházený na suchých i vlhkých travnatých lokalitách (meze, okraje 

cest, louky) od nížin do hor. Z Českomoravské vrchoviny je znám dosud z jedné lokality u Želetavy (Křivan, 

Stejskal 2009) a z nedalekého Salátova kopce u Zašovic (Křivan et. al. 2010). 

 

 

Motýli 

Cyaniris semiargus (Rottenburg, 1775) (VU) - modrásek lesní 

Lokální druh mezofilních až suchých luk. Na Českomoravské vysočině patří k typickým druhům květnatých 

suchých luk ve vyšších polohách. Populace jsou však poměrně malé a izolované. Druh je nutné považovat za 

ohrožený zejména díky zarůstání drobných mezí a bývalých pastvin náletem křovin a třtinou křovištní. 

 

Limenitis camilla (Linnaeus, 1761) (VU) – bělopásek dvouřadý 

Velmi významný nález dokládající celkově vysokou diverzitu a zachovalost údolí Radonínského potoka. 

Bělopásek dvouřadý žije v zachovalých lesních celcích a v říčních údolích s bohatým výskytem zimolezů. 

Na Českomoravské vrchovině je znám pouze z nedalekého údolí Brtnice, kde byla jeho populace objevena 

po roce 2000. 

 

Lycaena dispar (Haworth, 1803) – ohniváček černočerný 

Evropsky významný druh, obývá vlhké louky a lada s výskytem šťovíků. Na Českomoravské vrchovině je 

místy hojný, především na zachovalejších vlhkých a mezofilních loukách v nižších polohách. 
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Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) (VU) – ostruháček kapinicový 

Teplomilný druh obývající křovinaté stráně a stepi. Na Českomoravské vrchovině žije v nejteplejších částech 

území. V posledních letech se zřejmě vlivem zarůstání suchých lokalit trnkou mírně šíří do vyšších poloh. 

Zjištěn byl v okolí např. v údolí Brtnice a v údolí Jihlavy u Bransouz. 

 

Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) – vřetenuška kozincová 

Teplomilný druh žijící na zachovalejších suchých biotopech, loukách stepích a pastvinách. V okolí se 

vyskytuje na několika lokalitách v údolí Jihlavy a Brtnice a nově byla zjištěna také ve vojenských prostorech 

v Pístově u Jihlavy. 

 

 

Pavouci 

Achaearanea simulans (Thorell, 1875) – snovačka šálivá 

Středně hojný (lokální) druh snovačky, nejčastěji nacházené na patě kmenů stromů a keřů ve světlých lesích 

a na osluněných lesních okrajích. Faunisticky významný nález, nejbližší dosud zjištěné lokality se nachází až 

v oblasti Dačicka (PP Dubová stráň, PP Kysibl). 

 

Lasaeola tristis (Hahn, 1833) – snovačka mravencožravá 

Lokální snovačka žijící na bylinné vegetaci a nízkých keřících v blízkosti mravenčích hnízd na různých, 

převážně otevřených biotopech (často též s předchozí pastevní historií). V regionu je známa z několika 

lokalit (údolí Brtnice, Salátův kopec u Zašovic, Třebíčsko). 

 

Neottiura suaveolens (Simon, 1879) – snovačka líbezná (NT) 

Vzácná teplomilná snovačka zjištěná v rámci České republiky pouze v panonské části Moravy na vegetaci 

skalních stepí a xerotermních svahů. Z tohoto důvodu je zařazena v Červeném seznamu ohrožených druhů 

České republiky (Farkač a kol., 2005). V okolí je její výskyt znám jen na nejzachovalejších stepních 

lokalitách v PR Údolí Brtnice, kam zasahuje podél údolí Jihlavy z oblasti Třebíčska. Jedná se o velmi 

významný diagnostický druh zachovalých suchých trávníků. 

 

Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) – běžník stepní 

Teplomilný, lokálně rozšířený druh běžníka, obývající výhradně zachovalé přírodní biotopy, zejména 

xerotermní stráně a osluněné jižně exponované lesní okraje. Velmi hojně byl nalézán např. v nedalekém 

údolí Brtnice nebo na dalších lokalitách v přírodním parku Třebíčsko. 

 

 

2.2. Ekologické souvislosti 

2.2.1. Velikost 

V regionálním měřítku se jedná o lokalitu velkou, přesahující velikostí všechna okolní chráněná území 

obdobného charakteru. Vzhledem k dlouhodobé degradaci však plocha zachovalých biotopů není velká 

a tvoří jen zhruba třetinu území. Z hlediska dlouhodobého výhledu skrývá však lokalita velký potenciál 

k obnově velmi pestrého a plošně rozsáhlého území. 

2.2.2. Reprezentativnost (zachovalost) fyziotypů/biotopů 

Reprezentativnost území z hlediska přírodních biotopů je v současné době nedostatečná, je však zřejmé, že 

obnovou pastvy a redukcí dřevin dochází poměrně rychle k obnově kvalitních biotopů. 

2.2.3. Obnovitelnost fyziotypů/biotopů a druhových populací 

Obnovitelnost je rozhodně možná, ale bude se jednat o dlouhodobý proces vyžadující značné úsilí. 

2.3. Právní souvislosti  

2.3.1 Ochrana přírody a krajiny 

Území není z hlediska ochrany přírody nijak dotčeno. 

2.3.2. Územně plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalitě 
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Z hlediska územního plánu se jedná o území určené k zemědělskému obhospodařování, případně podpoře 

biodiverzity. 

2.4. Socio-ekonomické poměry - využívání území a jeho okolí, ovlivňující lokalitu, v minulosti a 

současnosti 

Do 50. let 20. st. bylo území intenzivně obhospodařováno jednotlivými vlastníky. Převažovala zde drobná 

políčka, pastviny a kosené louky. Po intenzifikaci zemědělství došlo k zatravnění orné půdy a území sloužilo 

jako rozsáhlý pastevní areál pro skot. Pastva zde ustala v první polovině 90. let a od té doby zůstala většina 

ploch ladem, což se projevilo silnou degradací zejména na vlhčích a živinami bohatších plochách. K obnově 

pastvy dochází postupně od roku 2014. V roce 2016 byla již pasena, případně kosena, většina zájmových 

ploch a došlo k částečné redukci dřevin na ploše cca 2 ha. 

2.4.1. Ochrana přírody 

V území není žádný stupeň ochrany. 

2.4.2. Zemědělství 

Po ústupu tradičního hospodaření v 50. letech minulého století sloužilo území jako pastevní areál pro 

dobytek. Pastva zde byla ukončena v první polovině 90. let. 

2.4.3. Lesnictví 

V území se nenachází lesní porosty. 

2.4.4. Rekreace a sport 

Na okraji území mimo zájmové plochy se nachází areál pro požární sport, jehož fungování nijak neovlivňuje 

lokalitu. 

2.4.5. Myslivost a rybářství 

Území se nachází na hranicích tří honiteb, z tohto důvodu zde nejsou situována žádná myslivecká zařízení 

sloužící k lovu či přikrmování zvěře. Území není vzhledem k probíhající pastvě příliš atraktivní pro zvěř. 

2.4.6. Těžba nerostných surovin 

V území neprobíhá ani neprobíhala těžba nerostů. 

2.4.7. Využití vody 

Územím prochází vodní tok přirozeného charakteru. Na okraji mimo zájmové plochy byly vybudovány dvě 

menší nádrže sloužící k chovu ryb. 

2.4.8. Výchovné a vzdělávací využití 

V území se nenachází žádné výchovné či vzdělávací prvky či stezky. Území je příležitostně využíváno 

místními obyvateli k procházkám. 

2.4.9. Další využití 

Na okraji území se nachází skládka zeminy a sutě, která slouží pouze místním obyvatelům a významně 

nenarušuje lokalitu. Do budoucna se počítá s její rekultivací. 

2.5. Možné konflikty zájmů 

Možné konflikty zájmů jednotlivých předmětů ochrany se nepředpkládají. 

 

3. CÍLE A OPATŘENÍ 

 

Hlavní cíle ochrany 

- udržení nebo zlepšení stavu biotopů suchých trávníků a teplomilných křovin 

- omezení či úplná eliminace nežádoucích expanzních druhů rostlin, zejména třtiny křovištní 
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Opatření 

- pastva ovcí, skotu či koz na celém území 

- kosení nedopasků (třtina, kopřivy, pcháče a bodláky, výmladky dřevin, ruderální porosty) 

- redukce dřevin 

 

3.1. Dlouhodobé cíle ochranářského plánu 

1. Zachování a zlepšování stavu biotopů suchých trávníků 

2. Zachování mozaiky travnatých spásaných stanovišť a rozptýlených křovin jako hnízdního biotopu ptáků 

3. Zatraktivnění území pro místní obyvatele instalací informačních panelů na zajímavých místech 

s ukázkami významných druhů a hospodaření 

3.2. Modifikující faktory a jejich zhodnocení 

Významným faktorem ovlivňujícím dlouhodobou udržitelnost hospodaření na lokalitě je přístup vlastníků 

pozemků. Snahou je postupně pozemky vykupovat a zajistit tak dlouhobou udržitelnost. 

3.3. Operativní cíle ochranářského plánu 

1. Zachování pastvy ovcí, skotu či koz v celém území, pastvu provádět rotačně na jednotlivých dílčích 

plochách s ohledem na zájmy ochrany populací rostlin či živočichů. 

2. Postupné redukování dřevin na jednotlivých plochách tak, aby byla zachována či vytvořena mozaika 

pestrých rostlinných společenstev a rozptýlených dřevin. 

3. Vybudování informačních tabulí pro zatraktivnění území pro návštěvníky (2 – 3 tabule). 

3.4. Navrhovaná opatření s určeným termínem, náklady a zodpovědností za realizaci 

Pastva – každoroční pastva všech dílčích ploch. Pastva bude prováděna v pevných ohradách na jednotlivých 

oplocených plochách střídavě dle stavu vegetace a požadavků na ochranu flóry a fauny. Pastva v území bude 

probíhat po celé vegetační období zhruba od 15.3. do konce listopadu. 

Počet zvířat v jednotlivých ohradách – ovce do 80 ks, skot do 10 ks, kozy – jednotlivě ve stádě s ovcemi 

Kosení nedopasků – do 14 dnů po ukončení pastvy provádět pokosení nedopasků nežádoucích rostlin (třtina 

křovištní, kopřiva, větší porosty pcháčů) a výmladků dřevin. Odstranit pokosenou hmotu nedopasků mimo 

lokalitu. 

Redukce dřevin – každoročně provádět v zimním období redukci dřevin na plochách s jejich větším 

zastoupením než je cílový stav. Preferovat odstraňování přestárlých kompaktních porostů (trnka, šípek). 

Ponechávat mozaiku všech druhů tvořících křoviny. Uvolňovat plochy s cennější vegetací. 

Financování zásahů je zajištěno jednak z dotací MZE, cca 80% lokality je již v současné době zaregistrováno 

v LPIS a jsou na ni čerpány dotace na ošetřování travních porostů s nastavbovým opatřením péče o suché 

stepní trávníky a vřesoviště. Redukce dřevin je prováděna s pomocí dobrovolníků z řad jedotlivců nebo 

formou firemního dobrovolnictví. Významným zdrojem příjmů je také prodej jehňat či dalších produktů 

(mléko, vlna). 

 

4. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE 

4.1. Použité podklady a zdroje informací 

4.1.1. Bibliografie a další údaje 

 

Jelínek A., Křivan V., 2014: Průzkum vybraných skupin bezobratlých na lokalitě Údolí Radonínského 

potoka. Závěrečná zpráva k projektu Ochrana biodiverzity 2014. 
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4.1.2. Fotografické snímky 
 

 

 
Niva Radonínského potoka tvořící osu území 

 
Pastviny před obnovou pastvy s nahromaděnou stařinou 
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Pohled na intenzivně vypasenou plochu v prvním roce po obnově pastvy (květen 2014) 

 


