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Základní informace

• Délka trvání projektu 6 let (2014-2019)

• Předpokládané náklady 607 879 Euro

• Příjemce podpory ČSOP Salamandr, partner 
MŽP ČR

• Příspěvek ČSOP Salamandr: 52 999 Euro

• Příspěvek MŽP: 99 336 Euro

• Dotace z programu EU: 455 544 Euro

• Předloženo v roce 2013



Smilkové trávníky v ohrožení

Je  potřeba vymyslet 
a vyzkoušet takovou 
péči, která by byla 

levnější a 
dostupnější

Na některých 
lokalitách nelze

Ideální 
management je 

pastva

…abychom uchovali tento biotop.



Cíle

• Zlepšení stavu 45 ha biotopu T2.3B

• Nalezení nejlepšího alternativního 
managementu k pastvě

• Vytvoření plánu péče o smilkové trávníky v 
EVL Beskydy 



Dílčí cíle

• Informování vlastníků pozemků

• Zapojení hospodařících vlastníků a místních 
zemědělců do péče o pozemky

• Informování široké veřejnosti



Přímé aktivity

• Zhodnocení aktuálního stavu biotopu T2.3B

• Realizace managementu - výřezy, bránování, 

obnovný management, pastva, kosení a úklidu biomasy

• Monitoring - biotopu, trvalé botanické monitorovací 

plochy, hmyz se zaměřením na motýly



Stanovené minimální limity – hlavní 
výstupy projektu

• Péče na ploše alespoň 45 ha

• Pastva každoročně alespoň na 9 ha

• 10% plochy obhospodařují majitelé a místní 
hospodáři 



Nepřímé aktivity

• Osvěta zaměřená na:
• Vlastníky (brožura, dotazníkový průzkum)

• Školy (přednášky, exkurze, soutěž)

• Širokou veřejnost (soutěž, plakáty, web, Zpravodaj, 
brožura,..)

• Odbornou veřejnost (konference)



Struktura projektových aktivit

• Přípravné aktivity: 
– Revize smilkových strávníků – A1
– Získání souhlasů vlastníků – A2:

• Celkem bylo identifikováno a osloveno 206 vlastníků na 121 lokalitách o rozloze 131ha. 
• Souhlas s péčí získán na 47,6ha pozemků od 28 majitelů. Prostý souhlas získán od 11 majitelů, pachtovní smlouvua

uzavřena s 12 majiteli a smlouva o dílo uzavřena se šesti majiteli pozemků se smilkovými trávníky. 
• Celkem uzavřeno 12 pachtovních smluv na necelých 12 hektarů smilkových trávníků

• Nákup/ nájem půdy: 
– Krátkodobý pronájem pozemků B1

• Majitelům všech pozemků zahrnutých do projektu bude poskytnut symbolický krátkodobý nájem na dobu trvání 
terénních prací (tj. 5 let).

• Někteří majitelé upřednostnili možnost prostého souhlasu bez platby, jiní byli do projektu zapojeni formou smlouvy o dílo 
nebo pozemek pronajali. Celkem uzavřeno 12 pachtovních smluv na necelých 12 hektarů smilkových trávníků.

• Konkrétní ochranná opatření:
– Managementová opatření – C1

• Managementová opatření prováděna na ploše 45 ha smilkových trávníků v EVL Beskydy po dobu 5 let, managementy 
navrženy na základě výsledků A 1.

• výřezy náletových dřevin, kosení, pastva, kosení nedopasků, obnovný management a bránování. Pastva je plánována na 
9ha/rok. Jednotlivé zásahy prováděny v různých kombinacích podle charakteru biotopu na dané lokalitě.

• Na základě výsledků výběrového řízení byla nakoupena lehká mechanizace (9 křovinořezů, 2 pily, víceúčelový stroj, 
vozidlo 4×4, vozík na převoz). Práce zajišťovány terénními pracovníky ČSOP Salamandr, dále také vlastníky pozemků a 
částečně i drobnými místními zemědělci.

– Plán péče o smilkové trávníky v EVL Beskydy – C2
• revize všech vymapovaných segmentů biotopu T2.3B v EVL Beskydy během 4 let. Prakticky to znamená 601 ploch, 292 ha. 

Výsledky mají sloužit pro tvorbu plánu péče o CHKO Beskydy, případně pro tvorbu souboru doporučených opatření pro 
EVL Beskydy s předmětem ochrany habitatu 6230, jehož součástí je biotop T2.3B.



Struktura projektových aktivit

• Monitoring dopadů:
– Monitoring dopadu projektu – D1

• Monitoring trvalých monitorovacích botanických ploch
• Monitoring biotopů
• Monitoring hmyzu

– Monitoring socio-ekonomických dopadů – D2
• V posledním roce bude provedena studie socio-ekonomických dopadů projektu

• Komunikační a informační aktivity
– Značení projektového území – E1 

• navrženo, vyrobeno a instalováno 20 informačních tabulí o projektu do terénu

– Informační kampaň – E2
• plakátová kampaň – postupně bude vydáno 6 typů plakátů zpracovávajících problematiku smilkových 

trávníků
• publikace článků v místních zpravodajích (celkem 5 článků)
• dvě minibrožury zaměřené na problematiku smilkových trávníků
• seminář pro místní zemědělce a majitele pozemků
• Zpravodaj CHKO Beskydy (celkem 5 čísel)
• webové podstránky o projektu

– Propojení s jinými projekty – F4



Struktura projektových aktivit

– Program pro školy – E3
• zaměřen na 2. stupeň základních škol v projektovém území. Školám bude nabídnuta spolupráce 

formou interaktivních přednášek a exkurzí, na které bude navazovat tvorba výstavních panelů a 
závěrečná soutěž.

– Program pro širokou veřejnost – E4
• pořádání fotosoutěže (4x za projekt), soutěž pro návštěvníky projektových lokalit a vydání karetní hry

– Propagační materiály – E5
• projektová trika, projektové propisky, kalendáře a tajemné krabičky.

– Odborné výstupy – E6
• rámci této aktivity bude zorganizována závěrečná mezinárodní konference.

– Laická zpráva – E7
• Laická zpráva bude srozumitelnou a jednoduchou formou shrnovat výsledky projektu. Bude vytištěna 

formou brožury v českém a anglickém jazyce

• Řízení a monitorování pokroku projektu
– Řízení projektu – F1

• čtyři osoby: projektový manažer, vědecký koordinátor, hlavní asistent u partnera a ekonomický 
manažer

• Čtvrtletní koordinační schůzky projektového týmu

– Audit projektu – F2
– Plán After LIFE – F3
– Propojení s jinými projekty – F4



Výsledky za rok 2014

• Získány souhlasy k péči na 47,6 ha

• Péče naplánována na 54 lokalitách o rozloze 45,3 
ha

• Celkem provedena péče na 53,6 ha (opakované 
zásahy)

• Místní zemědělci pečují o 16,9ha (37%)

• Vydán plakát, projektové triko, propiska, 
Zpravodaj CHKO Beskydy, web

Zásah Výřezy Kosení

Man. 

obnovný Pastva Rok 2014 celkem

Celkem (ha) 3,09 29,80 10,04 10,65 53,59



Děkuji za pozornost



Pro více informací…. 

http://salamandr.info/projekty/zachrana-
smilkovych-travniku-v-evl-beskydy/


