
Optimalizace zajišťování managementu lokalit 
soustavy Natura 2000 

v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku

EVA JEŽKOVÁ
Krajský úřad jihočeského kraje



CZ-SK SOUTH LIFE

ROZPOČET: 7 024 703 €

Příspěvek EK: 72,39 %

• Příspěvek MŽP: € 370,000

TERMÍN REALIZACE: 01/09/17 - 30/06/24

KOORDINUJÍCÍ PŘÍJEMCE
• Jihočeský kraj

PŘIDRUŽENÍ PŘÍJEMCI:
• Krajské školní hospodářství České Budějovice

• Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx

• Bratislavské regionálne ochranárske združenie

• Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky



ČESKÁ REPUBLIKA
Blatná
Borkovická blata
Čistá hora
Háje
Hlubocké hráze
Hlubocké obory
Horní Malše
Hroby
Jaroškov
Kozlovská stráň
Lužnice a Nežárka
Nerestský lom
Opolenec
Pastvina u Přešťovic
Pláničský rybník-Bobovec
Pohoří na Šumavě
Rašeliniště Kapličky
Sokolí hnízdo a bažantnice
Svatý Kříž
Šumava
Tejmlov - Nad Zavírkou
Úbislav
Vlašimská Blanice
Vrbenské rybníky
Zlatý potok v Pošumaví



SLOVENSKO
Abov
Alúvium starej Nitry
Biele hory
Burdov
Čenkov
Čiližské močiare
Číčovské luhy
Devínska kobyla
Drieňová hora
Dunaj
Dunajské trstiny
Gavurky
Chotínske piesky
Jurský Chlm
Kamenínske slaniská
Karáb
Kľúčovské rameno
Modrý vrch
Mostová
Nesvadské piesky
Palárikovské lúky
Panské lúky
Pavelské slanisko
Ploská hora
Seleštianska stráň
Starý vrch
Štokeravská vápenka
Šurianske slaniská
Veľkolélsky ostrov
Zobor



ROZSAH A CÍLE PROJEKTU

• 55 EVL (25    , 30    ) ve 3 biogeografických oblastech
• 3 prioritní druhy & 11 prioritních stanovišť

• Všechny tyto fenomény vykazují různé negativní trendy z důvodu chybějícího/nevhodného 
managementu, invazí nepůvodních druhů atd.

• CÍL: zlepšit jejich nepříznivý stav ochrany hl. s pomocí prvozásahů, (re)introdukce 
a optimalizace nejlepších managementových metod



Očekávané výsledky

• Odstraňování invazních rostlin (177 ha), podpora udržitelného turismu (naučná stezka) a mnohem více… 

Rozšíření biotopu: +50 %
Zvětšení populace: +10 %

Rozšíření biotopu: +50 % (1000+ stromů ošetřeno, 1000+ vysazeno)
Zvětšení populace: +10 %

Rozšíření biotopu: +115 %
Zvětšení populace: +15 %

Zlepšení stavu trávníků: 225 ha, reintrodukce pastvy 210 ha
Obnova lesů: 245 ha, vysazování stromů: 30 000+ stromů
Obnova hydrologického režimu slanisek a rašelinišť: 120+ ha



Osmoderma eremita
• Jeho výskyt je vázán na přítomnost 

starších listnatých stromů především v 
parcích, lesích a alejích.  Největší počet 
lokalit a nálezů je znám z jižní Moravy a 
jižních Čech. 

• V celé Evropě je druh ohrožen především 
kácením starých stromů a vypalováním 
a sanací jejich dutin. 

• Projekt se ochraně tohoto druhu věnuje 
v rámci 7 EVL, na kterých by mělo být 
dosaženo rozšíření vhodného biotopu, 
čímž by mělo dojít k posílení současné 
populace. Na lokalitách bude provedeno 
ošetření stávajících stromů a výsadba 
nových stromů.



Gentianella praecox subsp. bohemica
• Endemit Českého masivu a subendemit České 

republiky, historický areál rozšíření zahrnuje 
především Českou republiku, kde byl v minulosti 
věrohodně doložen z více než 650 lokalit. Dále
se vyskytoval na desítkách lokalit v severním 
Rakousku, Bavorsku a jižním Polsku.

• V roce 2014 bylo v ČR známo 73 recentních 
lokalit, ale kvetoucí rostliny byly pouze na 38 
lokalitách.

• V projektu je pro uvedený druh zařazeno 
11 evropsky významných lokalit.

• Cílem projektu je optimalizace managementu 
na lokalitách, rozšíření biotopu spolu se 
zvýšením populace.



Carabus menetriesi pacholei
• Dravý brouk, který osidluje výhradně původní rašeliniště a na ně 

navazující rašelinné a vlhké louky, žije, rozmnožuje se i přezimuje 
přímo ve vrstvách živého rašeliníku.

• Na území ČR se vyskytuje ve třech navzájem izolovaných populacích: 
krušnohorské, šumavské a hornorakouské. Naší legislativou je řazen 
mezi kriticky ohrožené druhy, tedy do nejpřísněji chráněné 
kategorie.

• Druh je ohrožen zásahy člověka na rašeliništích, zejména změnou 
přirozeného vodního režimu rašelinišť, jejich odvodňováním. Dalším 
negativním faktorem je zarůstání stanovišť náletovými druhy.

• V projektu je předmětem ochrany tento druh v rámci EVL Rašeliniště 
kapličky, kde v roce 2011 bylo při monitoringu zjištěno 60 jedinců. 
Cílem projektu je rozšířit biotop druhu, a tím posílit jeho stávající 
populaci.



Vybraná vedlejší pozitiva projektu 
(environmentální)
Cílové druhy fungují často jako vlajkové, či deštníkové – tj. zlepšením jejich stavu dojde ke zlepšení stavu i 

mnoha jiných ohrožených druhů

Na Slovensku bude zakoupeno nebo dlouhodobě pronajato pro potřeby ochrany přírody a krajiny min. 70 ha 
pozemků

Častý návrat k dříve opuštěným tradičním způsobům hospodaření

Na mnohých lokalitách  (177 ha) budou potlačeny šířící se invazní druhy

Některá opatření přispějí k retenci vody v krajině a mohou mít pozitivní dopad např. jako prevence proti 
suchu, ale i povodním

Bude ošetřena celá řada starých stromů v parcích, alejích apod. a vysazeno přes 30 000 nových stromů, což 
mimo jiné povede ke zvýšenému ukládání uhlíku a pomůže v boji proti klimatické změně
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Vybraná vedlejší pozitiva projektu (socio-
ekonomická)
Naprostá většina obstarávání probíhá formou odpovědných veřejných zakázek, které zohlední i jiná než 

ekonomická hlediska

Projekt přímo vytvořil více než 20 plnohodnotných pracovních míst

 Je podporována místní ekonomika, komunity i turistický ruch

Rozvíjení spolupráce  s mnoha různými subjekty (veřejné instituce, akademická sféra, nevládní organizace; v 
ČR/SR i jinde v rámci EU)

Součástí projektu je také rozsáhlá propagace a zvyšování povědomí o projektu, ochraně přírody, ale 
přeneseně také JČK a partnerech

Našim cílem je také zaměřit se na všechny stupně vzdělávání a nějakým způsobem oslovit/vzdělávat všechny 
věkové skupiny
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Monitoring dopadů projektu

• Sloučeno s expertními studiemi – vše vysoutěženo a probíhá:
• Nelesní stanoviště – botanika
• Lesní stanoviště – botanika
• Páchník hnědý
• Rašeliniště – botanika
• Rašeliniště – hydrologie
• Střevlík Menetriesův



Managementy ČR - realizace

• Hořečky - 11 lokalit: Tejmlov – Nad Zavírkou, Háje, Čistá 
hora, Hroby, Jaroškov, Kozlovská stráň, Svatý kříž, Úbislav, 
Opolenec, Šumava, Zlatý potok v Pošumaví

• Pastvina u Přešťovic 
• Nerestský lom 
• Borkovická Blata 
• Sokolí hnízdo a bažantnice 
• Hlubocké hráze
• Rašeliniště Kapličky



Management lokalit hořečku českého



Management lokalit hořečku českého



Management lokalit hořečku českého



Management lokalit hořečku českého
video



Management lokalit hořečku českého

Tejmlov – Nad Zavírkou



PR AKTIVITY
• Rozvíjíme kontakty s různými institucemi, partnery atd. (např. 

záchranný program na hořeček český, JČU, AOPK…)

• Úzce spolupracujeme (několik vzájemných návštěv) s projektem 
v programu InterReg: „Connecting Nature – ConNat AT-CZ“, 
„Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. 
Etapa“ a „AeroLife – Aerojunior“ 

• Návštěva jiných projektů, konferencí: Bringing Bugs Back to Life, 
LIFE FOR MIRES, LIFE LOCAL ADAPT, Aktuality šumavského 
výzkumu, Life Coast Benefit, LIFE - BRIDGING THE GAP 

• Networking: LIFE ze života hmyzu, LIFE České středohoří, Motýli 
CZ-SK, LIFE TAIGA; BUSH FOR LIFE; SEND LIFE; COAST NET LIFE 



Workshopy

prezentácia Best practice metodiky pre orezávanie 
hlavových vŕb 
(16.1.2019, UEV Veľkolélsky ostrov

prezentácia Best practice metodiky pre obnovu pastvy
(11.3.2019, UEV Pavelské slanisko)







DĚKUJI ZA POZORNOST

 PROJEKTOVÉ STRÁNKY: http://south-life.cz

 FACEBOOK: https://www.facebook.com/czsksouthlife/

 DATABÁZE EK: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=searc
h.dspPage&n_proj_id=6287


