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I. Cíl metodiky 
           

Cílem metodiky je nastínit možnosti hodnocení managementu pastvy na 
chráněných biotopech České republiky. Metodika popisuje problematiku volby 
vhodného managementu pastvy na výjimečných biotopech na kterých má specifickou 
roli a následně i možnosti jeho hodnocení. Cíl metodiky je založen na výsledcích 
získaných v průběhu pastvy ovcí realizované v období 14-ti let v Národní přírodní 
rezervaci Mohelenská hadcová step. 
 
1.1 Specifika využívání travních porostů v chráněných  oblastech 
 

V oblastech vyžadujících ochranu mají podle FIALY a GAISLERA (1999) 
nezastupitelnou funkci trvalé travní porosty. Ekosystém travního porostu je soubor 
rostlinného společenstva (fytocenózy), půdy, půdotvorného substrátu, vody a klimatu, 
který se vyvíjí jednak v závislosti na daných přírodních podmínkách a jednak v 
závislosti na množství energie dodané člověkem. Pokud je ekosystém schopen 
vyrovnávat změny způsobené dodatkovou energií ve formě hnojení, sečení, obnovy a 
pod. a dalšími vnějšími činiteli a přitom zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce, 
je stabilní a je možno ho označit jako ekologicky stabilní typ porostu. 

Ekologická rovnováha roste s počtem složek společenstva. Biodiverzita je 
důležitým faktorem stability. Je-li počet druhů v travním ekosystému víceméně ustálen 
(definitivně není ustálen nikdy, neboť dochází k cyklické obměně zapojených druhů), 
pak je to znak ekologické stability. Znamená to rovněž, že dodatková energie je na 
určité a relativně stálé úrovni (vyjádřené počtem a termíny sečí, výživou, popř. počtem 
pastevních cyklů a zatížením pastviny). Dojde-li ke změně zátěže ekosystému, tj. 
zintenzívnění ve využívání porostu nebo naopak zůstane-li porost ladem, změní se i 
botanické složení. To je pouze prvotní a nejrychleji viditelná změna. 
Neobhospodařované porosty dále negativně ovlivňují celé prostředí, ve kterém rostou 
a vyvíjejí se. Zachování kulturního porostu a krajiny vždy vyžaduje dodatečnou 
energii, tedy obhospodařování a využívání. Pastva s optimálním zatížením vždy byla 
nejpřirozenějším a nejlevnějším způsobem obhospodařování porostů v horších 
podmínkách. 

V chráněných krajinných oblastech je celkem 350 tis. ha zemědělské půdy, z 
toho je v současnosti asi 170-200 tis. ha travních porostů. Pouze 3 % jsou však řazena 
do I. zóny s přísně účelovým, ochranným režimem, dalších 16 % pak ještě vyžaduje 
omezení intenzivního zemědělského využívání, na cca 80 % výměry se pak uplatňuje 
běžná zemědělská agrotechnika a pratotechnika. 
 
1.2 Specifika pastvy v chráněných oblastech 

 
Jako příklad země využívající ve velkém rozsahu sekundární roli pastvy při 

údržbě chráněných biotopů, je možno uvést Anglii. V Anglii je polovina ze 4000 
lokalit se zvýšenou ochranou (Sites of Special Scientific Interest) a ještě mnohem více 
místních rezervací závislých na pastvě ovcí, jako na základním způsobu jejich udržení 
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v požadovaném stavu. BELZ a KREUL (2000) uvádí, že přitom v Británii není často 
doceněn ekonomický efekt pastvy ovcí pro údržbu rozsáhlých náhorních pastvin na 
severu a západu země.  DROZDZ (2001) se domnívá že utváření krajiny, údržbu drnu 
a ochranu rezervací před zarůstáním pomocí pastvy ovcí je nutno řadit mezi základní 
faktory, které mohou zlepšit efektivitu chovu ovcí.  

Z výroční zprávy English Nature (KUČERA, 1999) ale vyplývá, že v období od 
dubna 1997 do března 1998 způsobila nepřiměřená pastva ovcí více než 87% všech 
škod na takto chráněných územích. Zemědělská politika Evropské unie pro chov ovcí 
zatím nezabezpečuje dostatečnou ochranu těmto lokalitám. Dnešní právní předpisy 
ochrany přírody totiž nijak nestanovují optimální zatížení, a proto mnoho oblastí 
vysočiny je spásáno množstvím dobytka, které přesahuje kapacitu krajiny. Proto byl v 
roce 1998 na čtyřech místech Anglie zahájen projekt financovaný ministerstvem 
zemědělství a Evropskou unií, který má zlepšit hospodaření na chráněných 
vřesovištích. Cílem tohoto projektu je pomoci zemědělcům skončit s různými formami 
intenzifikace hospodaření, zejména vysokými stavy ovcí a přijmout takové způsoby 
chovu, které nastoupí cestu trvalé udržitelnosti jak z hlediska ekonomiky, tak 
životního prostředí.  

Pastva na ochranářsky cenných lokalitách je často ztrátová vzhledem k nízké 
pícninářské kvalitě porostů. HEJCMAN aj. (2002) se proto domnívají, že z těchto 
důvodů je nutné pastvu na těchto lokalitách náležitě finančně podpořit.  DROZDZ 
(2001) konstatuje, že pastva ovcí v chráněných oblastech je pro farmáře v západní 
Evropě podstatným zdrojem zisků. 
 
1.3 Přínos pastvy pro biotop 
 

Porosty méně pastevně zatížené mají podle SPATZE aj. (1999)  oproti 
porostům vysoce využívaným vyšší ekologickou hodnotu. Upozorňují však, že tento 
trend se může obrátit pokud je při extenzivní pastvě použita nepřiměřená 
pratotechnika. Uvedené vazby vyplývají z toho, že ekosystém  pastvin není v Evropě 
přirozený, ale vyvinul se z lesů a z jejich nerozumného využívání lidmi a 
hospodářskými zvířaty. Tyto nepřirozené luční a pastevní ekosystémy jsou udržovány 
v rovnováze aplikovaným managementem a proto změna managementu následně vede 
i ke změně těchto ekosystémů. Pastevní porost inklinuje k přeměně na lesní vegetaci 
v průběhu sukcese rostlin. Biodiverzita se snižuje jakmile se na otevřenou pastvinu 
rozšíří keře. Nízký pastevní tlak tento vývoj již není schopný vyřešit, protože mnoho 
druhů dřevin se přizpůsobilo pasení a vyvinulo zvláštní strategii pro invazi na pastviny  
i přežití na nich. Po ujmutí keřů se mění mikroklimatické a půdní faktory a vytváří se 
prostředí příznivé pro podporu jejich další sukcese. SPATZ aj. (1999)  zdůrazňují, že 
při využití  pastvy ovcí a koz k zastavení sukcese keřů je třeba průběžně sledovat a 
vyhodnocovat její efektivitu.  

Na základě fytocenologických hodnocení prováděných v podmínkách Nového 
Zélandu na pasených plochách a plochách 4-24 let nepasených, dospěl LORD (1990) k 
názoru, že pastva je nezbytná pro udržení původních druhů. Uvádí, že na nepasených 
plochách je naprosto patrné snižování druhové diverzity i snižování výšky a hustoty 
porostů. Tomuto zjištění odpovídá i vývoj biodiverzity na horských pastvinách kterou 
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4 roky po skončení extenzívní pastvy sledovali KASPERCZYK a SZEWCZYK 
(1999). Na uvedených lokalitách došlo k významnému zhoršení jejich botanického 
složení. Druhová diverzita se snížila o 50 %, přičemž se v porostu významně zvýšilo 
zastoupení Cirsium arvense (pcháče osetu) a Deschampsia cespitosa (metlice trsnaté) a 
naopak snížilo zastoupení původních druhů jako Agrostis capillaris (psinečku 
rozkladitého) a Festuca rubra (kostřavy červené). Zvláště vysoká expanze na dříve 
pasená místa byla zjištěná u Cirsium arvense (pcháče osetu) - s populační hustotou až 
40 rostlin na m

2. V posledních čtyřech desetiletích byly zaznamenány výrazné změny 
ve struktuře vegetace cenných aridních pastvin i v údolí řeky Saale (PARTZSCH, 
2000).  Za hlavní příčinu tohoto stavu jsou udávány změněné klimatické podmínky a 
ukončení tradičního využití porostů pastvou (v roce 1990).  Jako řešení dané situace 
bylo navrženo obnovení extenzivní pastvy doplněné biologickým monitoringem.  
GUTSER a KUHN (1998) zjistili, že k zachování starých kosných luk s nerovným 
povrchem (tzv. „nejhrbolatější louky“) v horním Bavorsku nestačí kosení jednou 
v roce. Domnívají se, že pro jejich údržbu by byla daleko efektivnější pastva ovcí, 
resp. koz. Aby napodobovala sečení, měla by být krátkodobá s vysokým obsazením 
pastviny. Také oni pokládají za nezbytné management pastvy založit  na monitoringu 
dosaženého vývoje.  
 
1.4 Etologie pastvy ovcí 
 

Životní projevy na pastvě jsou ovlivněny mnoha faktory, z nichž nejdůležitější 
je stupeň nasycenosti, výživný stav, jakost a množství porostu, způsob pastvy a 
povětrnostní podmínky, zejména teplota vzduchu, sluneční záření, srážky, síla a směr 
větru. Pastva ovcí se střídá s obdobím nečinnosti a přežvykováním. Při volné pastvě 
ovce po vyhnání na pastvu intenzivně vyhledávají vhodný porost, potom se všechny 
ovce 4-6 hodin systematicky pasou. Na pastvě ovce vykazují nejkratší období 
nečinnosti, protože hledají kvalitnější pastevní porost. Ovce přepásající křovinaté 
fytocenózy mění méně často stanoviště než při spásání bylinných fytocenóz (EL-AICH 
aj., 1989).  

Volný chov navrací ovcím samostatnost, která se projevuje vypracováním 
určitých životních zákonitostí, souvisejícími s existenčními možnostmi, jako jsou 
například míra promoknutí, míra chladu a tepla, míra pohybu, odpočinku, spánku 
apod. 

Ovce se pasou stupňovitě, tj. na stejném místě si vybírají porosty postupně od 
nejkvalitnějších k nejhorším, až do jejich celkového spasení, zpravidla až na úroveň 
drnu. Stádo ovcí se při pastvě pohybuje společně. Když je výnos pastviny nízký, stádo 
se roztáhne a každý jedinec se pase zvlášť. Pro uplatnění chuťových vlastností má 
velký význam způsob pastvy. Při volné, nijak neomezované pastvě se projevy chuťové 
vybíravosti stupňují a naopak při řízené volné pastvě se projevují na nižší úrovni. Při 
dávkové pastvě ovce vypásají travní a jiné porosty téměř systematicky, přitom 
přebíhají z jednoho konce na druhý, obdobně jako při konzumaci krmiv ze žlabů a jeslí 
(HROUZ aj., 2000).  
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Obecně se konstatuje, že zvířata vybírají píci která je vyšší kvality než průměr 
porostu, avšak existují neshody v otázce způsobu výběru. Nejčastěji se soudí, že výběr 
určitých části rostlin je funkcí kvality a množství snadno dosažitelné píce. Předchozí 
defoliace a vyšší hustota porostu zvyšuje pravděpodobnost opětovného spásání 
porostu. Ovce se pasou více selektivně, aby získaly vyšší nutriční hodnotu, zatímco 
skot a další větší kopytníci jsou hodnoceny jako pastevní generalisté (MÍKA aj., 
1997).  

Preference na pastvě může být ovlivněna víc návykem než druhem spásaného 
porostu. Při rozdílnosti porostu na různých místech pastviny si ovce samy regulují 
příjem píce s různým obsahem sušiny a vlákniny. V průběhu trvalého pobytu na 
pastvině spásají i některé rostliny, které při tradiční pastvě obvykle vynechávají - 
snižuje se tím podíl nedopasků (BÍLEK, 1993). Například KOSTUCH (1996) zjistil, 
že 71 – 88 % druhů na pastvinách v Beskydech mělo léčivé vlastnosti. 
Z dlouhodobého sledování vyplynulo, že ovce tyto druhy nekonzumovaly pravidelně, 
ale například Rumex spp. (šťovík) a Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka) spásaly 
jen když trpěly průjmem. 

Hladové ovce spásají porost až na kořen, později po nasycení spásají porost ve 
větší výšce. Ovce jsou schopny si na pastvě pamatovat rozmístění preferovaných míst 
a vracet se na ně. Bez ohledu na výšku pastevního porostu ovce pronikají do 
pastevního porostu a spásají listovou plochu. Kvetoucí stébla zpravidla odmítají 
(GONG aj., 1996). Ovce nežerou rostliny, které jsou pichlavé a dřevnaté a vyhýbají se 
i méně chutným rostlinám. KAISER a FISCHER (1997),  NEWBORN aj. (2000) a 
OSORO aj. (1999). zjistili, že příjem druhů s nízkou chutností, ovlivňuje i plemenná 
příslušnost. V dané souvislosti KRAHULEC aj. (2001) pokládají za hlavní nebezpečí 
pro chráněná území expanzi konkurenčních druhů s nízkou chutností.  Jako příklad 
nechutného druhu, který může být potlačen jen kombinací pastvy a kosení, uvádí 
Deschampsia cespitosa (metlici trsnatou).  

Potravní preference bývá u ovcí obzvlášť silná ve známém prostředí, ale v 
neznámém prostředí mohou nad ní převažovat sociální faktory (SCOTT aj., 1996). 
RODRIGUEZ aj. (1998) předpokládají, že odhad potravní preference by mohl 
napomoci při managementu pastvy na územích obdobného charakteru. 

 
II. Vlastní popis metodiky 
 
2.1. Charakteristika lokality 
 
2.1.1. Lokalita Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step 
 

NPR Mohelenská hadcová step leží v Mohelenské vrchovině, která je okrskem 
Znojemské pahorkatiny (DEMEK a MACKOVČIN, 2006), jihojihozápadně-
jihozápadně od obce Mohelno v zaříznutém kaňonu řeky Jihlavy, který je pod 
Mohelnem hluboký 130 - 150 m. Rezervace se nachází v nadmořské výšce 260 až 385 
m. Rozkládá se z největší části na příkrých, podélně výrazně rozčleněných a k jihu 
exponovaných skalnatých svazích údolí nad levým břehem řeky, v meandru zv. Čertův 
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ocas. Území zčásti zabírá i mírné svahy a plošinu nad údolím. Sledované území leží na 
katastrálním území Mohelna. 

 Geologickým podkladem je serpentinit, zvaný také hadec (metamorfovaná, 
bazická hornina s vysokým obsahem hořčíku, který částečně blokuje dostupnost a 
využitelnost bazických prvků pro rostliny). Na prudkých svazích působí eroze proudící 
vodou, takže půdy jsou zde převážně mělké, silně skeletovité, často charakteru sutí, 
tvořených hrubými zvětralinami hadce anebo jemnějších sutí, vyplněných hrubými 
humusovými částicemi. Na vypuklých tvarech terénu vystupuje na povrch mateční 
hornina. 

 Klimaticky náleží území do mírně teplé oblasti, která je charakterizována 
dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem 
a mírně teplým podzimem. Zima je zde krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. V zimním půlroce zde spadne 172 až 233 mm srážek a v 
teplém půlroce (duben - září) 334 - 387 mm. S průměrnou roční teplotou 8oC a 
průměrnými ročními srážkami okolo 500 mm patří daná oblast mezi poměrně suchá 
místa naší republiky. Při srovnání množství spadlých srážek v jednotlivých výškových 
stupních s tzv. výškovým normálem vyplývá, že v Mohelnu spadne v ročním úhrnu jen 
77 % srážek, než kolik by mu podle výškového normálu náleželo (in VESELÝ, 2002). 

 Převážně jižní expozice skalní stepi a specifický geologický podklad přispěly k 
vytvoření specifických mikroklimatických podmínek. Poměrně úzké a hluboké údolí 
řeky, zahnuté do tvaru podkovy otevřené k jihu, je chráněno od severních a západních 
větrů a částečně i od východních. Důsledkem tohoto útvaru je, že právě v 
nejstudenějších ročních měsících dostávají stráně stepi několikanásobně větší množství 
sluneční energie než okolní krajina, rozprostírající se téměř v rovině. Proto je na stepi 
zima mírnější, životní formy se intenzivně rozvíjejí již brzy zjara a vytrvají až do 
pozdního podzimu. Mimo to v každou roční dobu a skoro celý den dopadají paprsky 
za slunečného počasí skoro kolmo na některou část amfiteatrálně uspořádaných svahů. 
Hadcový podklad tuto energii přijímá v plné míře. Tmavé serpentinity jsou velmi 
výhřevné, jejich rozrušený povrch způsobuje snížení tepelné vodivosti, takže skalnatý 
povrch se vyhřívá na vysoké teploty, které jsou za slunných letních dnů mnohem vyšší 
než teplota vzduchu. Společně s vysýchavostí půd jsou tak vytvořeny podmínky pro 
teplejší a extrémně suché mikroklima, výrazně se odlišující od klimatických podmínek 
okolí. Reliéf terénu, geologické, edafické a klimatické podmínky vytvářejí tak na 
území stepi ekotyp se zcela specifickými vlastnostmi, které u nás nemají obdobu. 

 Specifické mikroklimatické podmínky - převažující jižní expozice a specifický 
geologický podklad a také klimaticko-říční fenomén daný geomorfologií - podmiňují 
výskyt reliktních rostlinných společenstev a vyjímečný výskyt mnoha druhů 
organismů. Hadcová hornina svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi podmiňuje 
výskyt především xerotermofytů, z nichž mnohé jsou zde extrazonálně, mimo oblast 
svého souvislého areálu, migrantů ponticko-panonských i submediteránních a výskyt 
drobných, ekofyziologicky zajímavých trpasličích forem některých druhů (nanismu), 
kterých zde bylo popsáno několik desítek, ale také dealpinských druhů, obývajících 
nejčastěji severní svahy. Mnohé nalezené druhy zde dosahují severní hranice svého 
rozšíření na jihozápadní Moravě, některé druhy zde mají absolutní severní či 
severozápadní areálovou hranici. Ekologickými podmínkami i charakterem vegetace 
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se odlišuje tzv. skalní step na prudkých jižních svazích od krátko-stébelnaté tzv. 
pastvinné stepi na náhorní plošině. Právě na pastvinné stepi bylo ve 20. letech zjištěno 
největší množství zakrslých trpasličích forem rostlin - nanismů, na skalní stepi se 
nanismy prakticky nevyskytují. 

Dominantní dřevinou na Mohelenské hadcové stepi je borovice lesní (Pinus 
silvestris).  Na nejextrémnějších místech tyto borovice rostou v zakrslých formách. Po 
přerušení pastvy na území stepi došlo přirozeným náletem k postupnému rozšiřování 
borovice a k hojnějšímu vytváření zapojených skupin. Význačná je přítomnost 
teplomilných keřů.  

Území rezervace má mimořádný význam pro ochranu genofondu nejen ČR, ale i 
celé střední Evropy. V rámci botanického spektra zahrnuje celkový počet zvláště 
chráněných druhů 16 zástupců, z toho jsou tři kriticky ohrožené druhy rostlin, dále do 
této skupiny patří 5 silně ohrožených druhů, 9 ohrožených druhů a dalších 64 druhů je 
uvedených v „Červené knize“ (ŘEPKA, 2005). Vyskytuje se zde i dalších 37 druhů, 
které sice nejsou zvláště chráněny dle zákona, ale mají zde vysoký fytogeografický 
význam. Lokalita je i významným stanovištěm živočichů. Vlivem specifických 
mikroklimatických a edafických podmínek a výjimečného spektra rostlinných druhů je 
na území vázán vysoký počet bezobratlých, zvláště zástupců blanokřídlých 
(Hymenoptera). Rezervace je například nejbohatší na výskyt mravenců v ČR a jedna z 
nejbohatších v Evropě. Lokalita je jedinečným stanovištěm pro rozmnožování hmyzu, 
zejména opylovačů (VESELÝ, 2002). 

 

2.1.2. Historie pastvy na území Mohelenské hadcové stepi.  
 

Biogeocenózy mohelenských stepních lad jsou - a po dlouhé období byly - 
ovlivňovány činností lidí. Spolehlivé literární prameny, dokládající tuto činnost, 
pocházejí z 18. století, ale lze předpokládat, že vlivy působící na okolí Mohelna jsou 
mnohem starší. Tehdejší zemědělská živočišná produkce byla téměř do konce 18. 
století značně závislá na lesních porostech. Lesy poskytovaly pastvu pro skot a ovce i 
pro výkrm prasat. Např. na panství Brtnice se roku 1622 mohlo ve čtyřech ovčínech 
chovat 1630 kusů ovcí, které se z velké části pásly v lesích. Lesní pastva ovlivňovala 
lesy v oblasti Vysočiny nejméně 5 až 6 století, na předhůří případně i několik tisíciletí. 
Proto je možno reálně předpokládat, že i území rezervace bylo ovlivňováno především 
nahodilou těžbou dřeva a pastvou dobytka. 
  Jarní pastva ovcí, koz a krav byla na stepi provozována již v minulém století. 
Údaje o jejím ukončení nejsou přesné a často si výrazně odporují. Ještě v roce 1924 
konzervátor stepi R. Maximovič označuje za majitele pozemků stepi obec Mohelno s 
tím, že pozemky byly dosud obecnou pastvinou a teprve v poslední době byly 
převedeny do lesní půdy. S tím souvisí i často uváděná informace, že soustavná pastva 
na stepi byla ukončena do konce 20. let (nejpozději do roku 1933). I přes toto tvrzení 
je možno doložit, že zájem o pastevní využívaní stepi pokračoval i v následujícím 
období. Například když 27.4.1926 prof. Podpěra doporučil ministerstvu školství a 
národní osvěty, aby území stepi bylo prohlášeno za přírodní rezervaci, zastupitelé 
Mohelna v témže roce navrhovali nadále využít step jako pastvinu pro společnou 
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pastvu skotu, ovcí a koz. Rudolf Dvořák, velký příznivec stepi, byl v té době 
přesvědčen, že zahájení pastvy v květnu 1927 podpoří celé obecní zastupitelstvo a step 
bude zatížena pastvou několika stovek zvířat.  

V daném kontextu je podstatné, že pastva na stepi byla sice v daném časovém 
horizontu hodnocena jednoznačně negativně, ale prakticky nikdo vliv pastvy na biotop 
stepi nesledoval. Určitou výjimkou byl Suza, který se zabýval i vlivem pastvy na 
specifický výskyt nanismů na stepi. Domníval se, že jedním z faktorů, ovlivňujících 
jejich vznik, je i neustálé okusování jejich čerstvých výhonků ovcemi. K upřesnění 
termínu pastvy ovcí na stepi může posloužit i jeho poznámka z roku 1928 k útvaru 
krátko-travnatých stepních pastvin: "Stromy a křoviny tu chybí. ...Jsou z větší části 
roku spásány ovcemi." (SUZA, 1928). Nesystematická pastva na stepi je doložena i v 
dalších letech. 1. srpna roku 1940 doc. Josef Kratochvíl v dopise upozorňuje na 
poškozování stepi (in VESELÝ, 2002). Uvádí, že v západní části stepi se každodenně 
pase 4-6 kusů hovězího dobytka a že 29.7. byla tato část proponované rezervace 
spasena až na drn a rozryta od dobytka. V témže roce obec žádala o povolení pastvy v 
západní části stepi (pás mezi Velkou roklí a silnicí k Papírně - dnes vedoucí k 
přehradě). Snahy o využití stepních porostů pro výživu zvířat pokračovaly i v 
následujících letech. 
 Praktická ochrana stepi se začala realizovat až v roce 1944. Teprve 3. 5. 1944 
byl totiž na stepi ustanoven první hlídač (E. Adam). V pokynech pro hlídání stepi bylo 
jako zvlášť hrubé porušení rezervace uvedeno vyhánění a pasení dobytka nebo 
drůbeže. Ochranné podmínky a výměru státní přírodní reservace "Mohelenská 
hadcová step" stanovilo ministerstvo školství, věd a umění dne 11. prosince 1952. 
Zveřejněny byly v Úředním listu republiky Československé, rubr. "Úřední sdělení" 
dne 21.2.1953. Přesto i z této doby je možno doložit (jistě jako výjimku) pastvu krav 
na území rezervace (fotografie z roku 1955). A není to jediné svědectví. I POVOLNÝ 
(1955) ve své práci uvádí: "Svědectvím tohoto postoje (negativní postoj místních 
obyvatel) je i dnes skutečnost, že i přes prohlášení stepi za státní rezervaci se tu 
nerušeně pase dobytek, seče tráva a úspěšně bují vysazený akát." 
  Jak je vidět, historie stepi do uvedeného časového horizontu byla, zjednodušeně 
řečeno, historií snahy o maximální ochranu tohoto vzácného území. Toto úsilí bylo 
doprovázeno snahou o minimalizaci antropogenního narušování stepních porostů. Z 
praktického hlediska to mimo jiné představovalo i ukončení pastvy v areálu rezervace. 
I při pominutí hodnocení vlivu tehdejší pastvy na step (při deficitu podkladů prakticky 
jiné řešení není ani reálné) je zřejmé, že šlo o vážný zásah ovlivňující prostředí stepi. 
Je možno předpokládat, že i tento zásah se podílel na vývoji, ke kterému na stepi v 
následujících letech docházelo. V delším časovém horizontu posledních let zde byl 
postupně prokázán zvýšený výskyt keřů a stromů a na náhorní plošině docházelo k 
přerůstání travních porostů. Následně docházelo k snížení druhové diverzity rostlin na 
stepi, k vytlačování původních heliofilních zástupců zástinem stromů a změně 
mezidruhových vztahů na ploše náhorní plošiny, změně chemizmu půdy (okyselení), 
změně vlhkosti prostředí, tvorbě humusu apod. Je možno předpokládat, že uvedené 
změny souvisí mimo jiné i s nedoceněním podílu lidské činnosti na vytváření 
ekologické stability stepi. Uvedené změny se postupně staly podnětem k přehodnocení 
systému péče o step. 
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Obnovená pastva ovcí v NPR Mohelenská hadcova step navazuje na 
historickou tradici. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pastva u „Antoníčku“, 1929 

Pastva u „Antoníčku“, 14.5.2005 

Pastva v západní části stepi, 1929 

Pastva v západní části stepi, 
7.10.2009 
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Od roku 1988 byla v rezervaci prováděna redukce borovice a akátu a část 
náhorní roviny byla nepravidelně kosena. Řešení přerůstání travních porostů na 
náhorní plošině kosením mělo však výrazná omezení. S ohledem na členitost terénu 
nebylo možno pokosit celou plochu a odstranění porostu bylo nárazové. To 
neumožnilo stepním druhům se na kosených stanovištích dostatečně prosadit a navíc 
kosení probíhalo zpravidla v době, kdy specifické mikroklimatické podmínky, 
převažující jižní expozice a specifický geologický podklad neumožnil následný obrůst. 
Pokosená plocha pak zpravidla začala sporadicky obrůstat až v září. Navíc uvedený 
zásah neřešil zvýšený výskyt keřů na ploše stepi. 
  Proto byla postupně zvažována možnost obnovy pastvy na náhorní plošině 
stepi. Poprvé byla tato varianta řešena při zpracování plánu péče o step v roce 1987. 
Protože názory účastníků tohoto jednání nebyly jednotné, obrátilo se s tímto 
problémem krajské středisko Státní památkové péče a ochrany přírody v Brně roku 
1988 na Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze. V závěru jím 
poskytnutého stanoviska bylo mimo jiné konstatováno, že při ponechání rezervace 
"samovolnému" vývoji by se silně zredukoval prostor, v němž mohou stepní druhy 
přežít a tím by se z celostátního hlediska ohrozila jejich existence (VESELÝ, 2002). 
Proto ochranářský plán mohelenské hadcové stepi na léta 1988-1990 počítal s realizací 
extenzívní pastvy v horní, pastvinné části stepi. redukce stepního porostu náhorní 
plošiny pomocí pastvy ovcí byla zahrnuta i do plánu péče na období 1991-1995.  

V zásadách péče, zahrnujících desetiletý horizont 1995-2005, bylo již 
konstatováno, že území rezervace je typickým příkladem člověkem ovlivněných 
přirozených společenstev, jejichž dlouhodobé udržení je podmíněno trvalou péčí. 
Hlavní předmět ochrany této lokality byl charakterizován jako ochrana xerotermních 
reliktních společenstev na hadcovém podkladě v jižně situovaném amfiteátru nad 
meandrem řeky Jihlavy a za významný úkol bylo stanoveno obnovení xerotermních 
společenstev v místech po vykácení borovice a pokus o renesanci původního režimu 
využívání, tj. pastvy ovcí a koz. (VESELÝ, 2002).  

 Do hlavních biotechnologických zásahů a ochranářských opatření byly 
zařazeny: 
 řízená pastva na všech travnatých plochách a kosení nedopasků na ploše pastvinné 

stepi; 
 v případě, že se neuskuteční pastva, pravidelné kosení náhorní roviny 1 x ročně; 
 odstranění nežádoucích dřevin; 
 redukce borovice lesní; 
 prosvětlení porostu na bázi svahu (keřové i stromové patro). 

Za nejvhodnější formu péče o pastvinnou step bylo považováno obnovení 
pastvy. Ovce na Mohelenskou hadcovou step vrátily 15. května roku 1997 a 
každoroční pastva na stepi je realizována doposud. Je hodnocena jako optimální 
způsob údržby úzkolistých suchých trávníků na náhorní plošině a mírnějších svazích. 
Pro další období (vymezené plánem péče) se počítá s pokračováním pastvy s tím, že 
jako vhodný pastevní režim se jeví přepásání jednou za dva roky celé pastviny, 
případně střídavé pasení po polovinách pasené plochy ve dvouletém cyklu. Jako 
možná alternativa je zvažována jak volná pastva (s pomocí elektrického ohradníku), 
tak časově omezená pastva, realizovaná pomocí pasteveckých psů.  
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Jako jediná závažnější kolize ochranářských zájmů plánovaných na území 
mohelenské hadcové stepi je v plánu péče zmíněn odlišný náhled na péči o 
travinobylinné porosty na pastvinné stepi z hledisek botanických a entomologických. 
Někteří entomologové pastvu  prezentují jednostranně  jako zásadní faktor, který 
způsobil citelný úbytek řady druhů denních motýlů, ale i jiných skupin hmyzu, např. 
některých rovnokřídlých.  

Vzhledem k nedoloženým důkazům, že pastva je hlavním faktorem který 
nepříznivé změny ve složení entomofauny způsobil, a že radikální doporučení, 
navrhovaná některými entomology, jsou pro management území z pohledu péče o 
fytocenózy a rostlinné druhy vesměs nevhodná či v praxi nerealizovatelná, nebyl tento 
rozpor v plánu péče zohledněn (SLAVÍK, 2005).  

V současné době platný „Plán péče o Národní přírodní rezervaci Mohelenská 
hadcová step a její ochranné pásmo na období 2010-2022“ navazuje na předchozí a 
v podstatné míře přebírá i zásady managementu péče o step.  Významnou změnou je 
rozšíření území stepi. U ZCHU (zvláště chráněného území) došlo k rozšíření z 51,21 
ha na 109,51 ha a u OP (ochranného pásma) z 8,89 ha na 11,77 ha. V návaznosti na 
zařazení lesních porostů do ZCHU je do stávajícího plánu nově zařazena i péče o lesy 
a novými prvky managamentu jsou i výsadba dřevin a úhorové hospodaření. Pastva a 
sečení byly nově zařazeny do využívání ochranného pásma a byla rozšířena i plocha 
ZCHU, na které je realizováno sečení. V aktuálním plánu péče je také rozšířeno 
spektrum druhů, jejichž výskyt bude na stepi redukován (HORT a SLAVÍK, 2008).  
 Jak vyplývá z historie pastvy ovcí na Mohelenské hadcové stepi, hodnocení 
jejího vlivu na biotop stepi se výrazně lišil. Zjednodušeně se dá říci, že hodnocení 
pastvy vždy přímo souviselo s jejím zaměřením. Rozhodující bylo, zda step tu byla 
jako obecní pastvina pro zde se pasoucí zvířata, nebo zda ovce tu budou pro step. 
Posouzení vlivu pastvy ovcí na step z období, kdy sloužila jako obecní pastvina, není 
možné, protože vliv pastvy na step nebyl hodnocen. Zpětné hodnocení je ztíženo i tím, 
že na stepi se nepásly jen ovce, ale jednalo se o smíšenou pastvu skotu, ovcí a koz. K 
dispozici nejsou ani údaje o počtu zvířat, která se na stepi pásla. A to je dost významná 
informace, protože počet pasoucích se zvířat může ovlivňovat stav porostů na 
jakékoliv lokalitě, a tím spíše na tak extrémním stanovišti jako je hadcová step, a to 
jak pozitivně, tak i negativně. Dostupné údaje o počtu pasených zvířat na stepi se 
výrazně liší a navíc nejsou k dispozici přesné údaje o ploše, na které se páslo. V 
současné době navíc rozsáhlé plochy rezervace a jejího okolí, které byly dříve paseny, 
jsou zalesněny. Stanovení optimálního managementu pastvy realizovaného na 
pastvinné stepi proto nemůže vycházet ze starších údajů a je nutné jej stanovit na 
základě nových poznatků. Pastvu je také nutné posuzovat v návaznosti na realizovanou 
redukci stromového krytu, protože pastva je v dané souvislosti integrujícím prvkem, 
který má mimo jiné za úkol i obnovu xerotermofilních společenstev na dříve 
zastíněných plochách.  
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2.2. Metody hodnocení managementu pastvy  
 
2.2.1. Realizace pastvy 
  

V letech 1997-2009 byla v NPR Mohelenská hadcová step realizována pastva 
ovcí. Management pastvy - realizovaný na stepi v uvedeném časovém horizontu - je 
uveden v následujícím přehledu. 
 
Přehled organizace pastva ovcí v Národní přírodní rezervaci Mohelenská 
hadcová step v letech 1997 – 2010. 
 
 

Rok Výměra (ha) Období pastvy Počet zvířat Typ pastvy 
1997 4,25 15.5. – 20.9. 1997 29 

40 od VI 
 
 
 
 
 
 

volná – 
elektrický 
ohradník 

1998 6 27.4. – 25.6. 1998 40 
52 od ½ V

1999 7,5 11.5. – 30.9. 1999 15 
14 od 16.VII

2000 7,5 10.5. – 6.7. 2000 23 
2001 8,88 25.5. – 27.8. 2001 39
2002 7,88 11.5. – 30.7. 2002 59 (54 Čech) 

1 koza 
2003 4,69 – květen 

7,75 – červen 
10.5. – 7.8. 2003 

 
44 

1 beran 
2004  18.5. – 29.6. 2004 99 (90 Čech) 

160 od 20.V 
 
 
 
 
 

hlídaná – se 
psem 

2005  2.5. – 1.6. 2005 153 
211 jehňat 

2006  10.5. – 6.6. 2006 180 
155 od 31.V

2007  7.5. – 31.5. 2007 82 
2008  11.5. – 11.6. 2008 203 
2009  11.5. – 28.5. 2009 293 
2010  21.5.-14.6.2010 136 

40 jehňat 
 

Při zahájení pastvy v roce 1997 bylo ovcím předloženo na přechodné období 
podřadné luční seno. Ovce ho přijímaly na počátku pastvy minimálně a proto bylo do 
poloviny června odstraněno a příkrm po zbytek roku 1997 a v dalších letech (až na 
jednu výjimku) už nebyl aplikován. Napájení ovcí bylo zajištěno z koryt, do kterých 
byla voda průběžně doplňována z tepelně izolované cisterny. V průběhu pastevní 
periody měly ovce k dispozici i minerální liz. 
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2.2.2. Stanovení pastevního zatížení při různém managementu pastvy 
 
2.2.2.1. Lokalizace pastvy v terénu 
 

Pro možnost lokalizace výsledků výzkumu v NPR Mohelenská hadcová step 
byla zvolena metoda zhotovení mapy stepi pokryté sítí, která my umožnila lokalizovat 
nejen jednotlivé biotopy stepi ale i aplikaci zásahů v rámci managementu na stepi 
realizované a následně i lokalizaci nastalých změn.  Jako podklad byla použita státní 
mapa 1 : 5000 (odvozená) zabírající území NPR Mohelenská hadcová step (mapové 
listy Hrotovice 1-3 a 2-3). Z ní byly překresleny základní orientační prvky, které byly 
doplněny reálnými prvky získanými v první fázi z leteckého snímku a v druhé fázi 
prvky přenesenými do mapy z reálu. První varianta, která vznikla v roce 1995 byla 
v průběhu dalších let neustále upřesňována (doplňována). Nové verze byla doplňovány 
o další detaily z reálu a průběžně v nich byly zachycovány i změny ke kterým na 
území stepi docházelo (především lokalizace změn stromového pokryvu). Detailní 
zpracování bylo prováděno na ploše na které se počítalo s obnovenou pastvou 
(realizovanou od roku 1997) a v jejím bezprostředním okolím. Pro dobrou orientaci 
v reálu byla mapa pokryta sítí. Jako optimální byla zvolena čtvercová síť v reálu o 
rozměrech 50 x 50 m, značená horizontálně pomocí velkých písmen a vertikálně 
pomocí čísel. Základní podmínkou při její tvorbě bylo možnost jejího snadného použití 
v terénu v návaznosti na lokalizaci sledovaného jevu. Proto její horizontální orientace 
nevychází z „Kladu listů státní mapy“, ale je orientována řádově podle horní hranice 
rezervace (horizont vymezený v dále uvedené mapě čtverci na úrovni A a B). Pro 
zvýšení přehlednosti byly také v mapě značně zredukovány vrstevnice a ponechány 
jen některé, nezbytné pro základní „výškovou“ orientaci. Součastně v návaznost na 
dostupnost aktuálního leteckého snímku území stepi (snímek z jara roku 2009) byla 
zpracována i varianta ve které byla síť přenesena do uvedeného leteckého snímku 
(MAPY.CZ).    
 
2.2.2.2.  Stanovení  pastevního zatížení na základě etologického snímkování 
 

Při etologickém hodnocení pastvy bylo u paseného stáda v 10 minutových 
časových intervalech sledováno chování zvířat (ležení, stání, pastva, chůze, resp. i pití) 
metodou skupinového etologického snímku (KOVALČIKOVÁ a KOVALČIK, 1984). 
Celková délka etologického sledování v jednotlivých letech volné pastvy byla závislá 
na světelných podmínkách (delší v jarních měsících a kratší v letních, resp. 
podzimních měsících). Při hlídané pastvě byla navíc ovlivňována i denním režimem 
stáda, které určoval i pastevec. Chování zvířat bylo hodnoceno ve dvou po sobě 
jdoucích dnech ve vztahu k denní aktivitě i ve vztahu ke stanovištním podmínkám 
(VESELÝ, 1998). Vazba zvířat na stanoviště byla posuzována pomocí mapy stepi se 
sítí (v reálu odpovídající čtvercům o velikosti 50x50 m). Vlastní pozorování probíhalo 
v daném dni řádově od 4-7 do 17-22 hodin (podle viditelnosti a denního režimu stáda). 
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Etologické snímkování 
 

  
 

Na ploše C4, 17.5.2003 
 

Na ploše K25, 12.8.2011 

 
Na ploše E8, 29.6.2000 
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2.3. Dílčí hodnocení managementu pastvy v NPR Mohelenská 
hadcová step za období 1997 - 2010 

 

Realizace cílů (jak produkčních, tak i mimoprodukčních), kterých by mělo být 
pastvou dosaženo, je vždy v prvé řadě závislá na volbě správného managementu 
pastvy (VESELÝ, 2010-a). I když management pastvy v maloplošných chráněných 
územích má svá specifika, principiálně vychází z obecných zásad managementu. A ty 
zahrnují řádově pět kroků. 

 
2.3.1. Aplikované zásady managementu 
 
2.3.1.1. Plánování.  
 

V rámci tohoto kroku by měl být stanoven cíl a následně postup vedoucí k jeho 
dosažení. Plánování je nejdůležitější, protože může naprosto zásadně ovlivnit aktuální 
stav daného biotopu i jeho vývoj. Obecně je možno konstatovat, že uplatňováním 
vhodného managementu je nutné v maloplošných chráněných územích především 
udržovat podmínky potřebné pro zachování vzácných a ohrožených druhů rostlin a 
živočichů. Ochrana v těchto územích je dána zákonem a také způsob využití a 
obhospodařování má svá přesně vymezená pravidla. V rámci obhospodařování 
chráněných území je v řadě případů kladen důraz na pravidelné odstraňování 
nadzemní hmoty porostu, popř. vrstvy nahromaděné nerozložené biomasy. Na první 
pohled se v tomto směru může zdát, že cíl a postup k jeho dosažení jsou již v podstatě 
stanoveny.  Skutečná realita je však mnohem složitější. V chráněných biotopech je 
třeba zohledňovat i široké spektrum interakcí, které jsou navíc často pro daný biotop 
naprosto specifické. Navíc je velmi často nutno řešit problém zda vytváření 
optimálních podmínek pro flóru je také optimální pro zde se vyskytující faunu a 
naopak.  

Součástí procesu plánování je i stanovení alternativ – jaké jsou vhodné (reálné) 
alternativy pro dosažení požadovaného cíle. Pokud bychom zůstali jen v oblasti 
odstraňování nadzemní biomasy, tak je prioritně rozhodující jestli bude prováděno 
kosením, nebo pastvou. V obou případech je nejvýznamnější v jakém termínu bude 
realizováno. U varianty pastvy pak navíc jaký druh, respektive kategorie zvířat bude 
použita, jaká bude zvolena technika pastvy, jak dlouho bude pastva prováděna a jaké 
bude pastevní zatížení přepásaného biotopu. Následující text je již založen na 
konkrétní alternativě, která byla v NPR Mohelenská hadcová step aplikována – na 
redukci nadzemní hmoty porostu pastvou. 

 
2.3.1.2. Organizování.  
 

Pokud je stanoven cíl i alternativa postupu jak ho dosáhnout, pak je třeba  
postup zorganizovat tak, aby byla reálná šance vytýčený cíl zvoleným postupem, ve 
stanoveném časovém horizontu, dosáhnout. Při organizaci pastvy v chráněných 
oblastech je třeba opět přistoupit k určité míře kompromisu mezi ochranářskými a 
provozními požadavky. Pokud je tento problém prioritně posuzován z pohledu  
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ochrany daného biotopu, tak je nezbytné nepřipustit, aby provozní požadavky 
ovlivnily organizaci pastvy v takové míře, která by vedla k ohrožení realizace 
stanoveného cíle. Tento požadavek je důležitý, protože při organizaci pastvy 
v chráněných oblastech zpravidla k jejímu rozpornému hodnocení dochází. 

Danou problematikou se například zabývali HEJCMAN a kol. (2002). 
Domnívají se, že výsledky badatelů z řad zemědělců jsou pro management chráněných 
území málo využitelné, protože jsou zaměřené především na množství, kvalitu 
biomasy a živočišnou produkci. Ale na druhé straně pracovníci působící v oblasti 
ochrany přírody zase často nezohledňují základní provozní požadavky. A navíc je 
možno se setkat s tím, že výsledky pastvy jsou často i u pracovníků zabývajícími se 
ochranou přírody hodnoceny rozdílně, podle toho zda se prioritně zaměřují na 
problematiku flóry, nebo fauny. Rozdílný botanický a zemědělský pohled tak může 
vést při obhospodařování těchto území k mnohým nedorozuměním. Respektování 
ochranářských požadavků na pastvu v chráněných lokalitách by však nikdy nemělo 
vést k tomu, aby se při ní dostatečně nezohledňovaly i požadavky pasených zvířat. 
 
2.3.1.3. Personalistika.  
 
 V souvislosti se zajištěním pastvy v chráněných oblastech je důležitá 
odpovídající kvalifikace pracovníků realizujících pastvu, a to především při pastvě 
realizované s pomocí pasteveckého psa. Nedílnou součástí formování požadované 
kvalifikace těchto pracovníků by mělo být i proškolení pastevců před zahájením 
pastvy pracovníky ochrany přírody, kteří realizaci pastvy na daném biotopu 
organizačně zajišťují. 
 
2.3.1.4. Vedení.  
 
 Pokud je vedení chápáno jako cílevědomý proces ovlivňování lidí tak, aby 
jejich činnost naplnila stanovený cíl, pak jsou pracovníci zajišťující pastvu 
v chráněných biotopech zpravidla ovlivňováni ve dvou úrovních. Prioritně je to úroveň 
zajišťující základní požadavky zvířat, a to jak zootechnické, tak nutriční a zpravidla až 
sekundárně  je to úroveň zajišťující realizaci ochranářského cíle. V návaznosti na to co 
zde již bylo řečeno, i při realizaci tohoto kroku je nezbytné dosáhnout přijatelné míry 
kompromisu mezi ochranářskými a provozními požadavky. 
 
2.3.1.5. Kontrolování.  
 
 Podstatou kontrolování je objektivní hodnocení jednotlivých kroků 
prováděných v souvislosti s realizací stanoveného cíle. Smyslem kontroly je případná 
korekce již realizovaných kroků, které by mohly negativně ovlivnit stanovený cíl, ale 
kontrola by měla mít i preventivní charakter. V souvislosti s pastvou v chráněných 
územích by mělo být prioritně stanoveno která plocha se má přepásat, řádově v jakém 
časovém horizontu, při jakém pastevním zatížení a jaký má být stav přepásaných 
porostů před ukončením pastvy. To jsou základní faktory, které by měly být průběžně 
kontrolovány a které by měly posloužit pro případnou zpětnou vazbu – korekci 
výchozích faktorů podle aktuální situace (zkrácení či prodloužení pastvy, zvýšení či 
snížení pastevního tlaku na konkrétní plochy apod.). 



                                                                                                        

 20

Projednání managementu NPR Mohelenská hadcová step 

 

 
 
 
 
 
 
Účastníci konference 
„Aktuální otázky 
ochrany a výzkumu 
NPR Mohelenská 
hadcová step“, 
13.9.2000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projednávání plánu 
péče na radnici 
městyse Mohelna, 
7.4.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projednávání plánu 
péče na radnici 
městyse Mohelna, 
15.9.2011 
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2.3.2. Dílčí hodnocení managementu pastvy 
 
 Dílčí hodnocení managementu pastvy vychází z poznatků získaných za celé 
období pastvy realizované na stepi v rozmezí let 1997 – 2010 (VESELÝ, 2010-a). 
Jedná se o praktické poznatky získané přímo v terénu. A to o takové poznatky, které 
bezprostředně souvisí s managementem pastvy.  
 
2.3.2.1. Vhodný druh zvířat – etologie pastevního chovu. 
  
Z hlediska cílů ochrany biotopu mohelenské stepi bylo v rámci obnovené pastvy vždy 
uvažováno o pastvě ovcí. Ta je historicky doložena i dobovými fotografiemi z přelomu 
dvacátých a třicátých let. V posledních letech byla zvažována i možnost smíšené 
pastvy ovcí a koz. Ta byla poprvé realizována v roce 1999. Protože však nebyla 
předem dobře připravena,  nebyla realizována v původně zamýšleném rozsahu. 
Základní chybou bylo opominutí nutnosti adaptace obou druhů před vyhnáním na 
pastvu. Tři kozy byly na pastvinu dovezeny až v průběhu pastvy a bezprostředně 
vypuštěny na volnou plochu. Při neznalosti terénu a bez nenapojení na stádo ovcí (bez 
realizace adaptační fáze – vedoucí ke spojení stáda) stačilo jedno proniknutí psa 
(z vesnice) na plochu stepi (v bezprostřední blízkostí vypuštěných koz) k jejich útěku 
mimo plochu vymezenou elektrickým ohradníkem. Po zbytek pastevního období pak 
se stádem zůstala jen jedna koza, která se sama vrátila k přepásané ploše. Po jejím 
zapojení do stáda už s jejím pobytem na pasené ploše stepi nebyly sebemenší 
problémy. Smíšená pastva (ovšem s nevyhovujícím poměrem – 1 koza na 59, 
respektive 293 ovcí) byla realizována i v roce 2002 a 2009. S ohledem na skutečnost, 
že do stáda byla v uvedených letech začleněna pouze jedna koza, není její role při 
pastvě daného biotopu v předložené metodice zohledněna. 
 Ovce se na mohelenské stepi překvapivě osvědčily i jako ochránkyně stepní 
zoocenózy. 24.9.1999 na přepásanou plochu C5 dorazily ve 2230 z vesnice 3 kočky na 
lov syslů. Ovce je však okamžitě zahnaly za elektrický ohradník –  mimo pasenou 
plochu. 
 
2.3.2.2. Vhodná kategorie zvířat – náročnost na výživu, specifika spojená 

s technikou pastvy, ošetřování. 
  

Z výsledků dokládajících nutriční hodnotu porostů vyplynulo, že pro pastvu na 
mohelenské stepi je vhodné volit méně náročné kategorie. Z hlediska nároků na výživu 
se jako ideální jeví kategorie jalových bahnic, resp. koz. Tyto kategorie jsou nejméně 
náročné i na ošetřování, což je pro organizaci pastvy v chráněných oblastech 
důležitým prvkem, protože management těchto lokalit zpravidla omezuje pohyb lidí na 
pasených plochách. Jak vyplynulo z etologického sledování, s využitím mladších 
kategorií při pastvě na stepi byly navíc spojeny problémy související s tím, že jehňata 
na rozdíl od bahnic často nerespektovala elektrické oplocení. Problémy s touto 
kategorií nastaly i při pastvě s pomocí ovčáckého psa. Jehňata mají tendenci ke 
specifickému chování, čímž přispívají k rozdělení stáda při pastvě a výrazně zhoršují 
jeho ovladatelnost. A to je dost významný faktor, protože pastevec by měl nejen vědět 
kde má v chráněné oblasti pást, ale současně by měl být schopen tento záměr i 
realizovat.  
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 Tak například v červnu roku 2004 zůstávala skupina jehňat až 300 m za stádem 
(celkově 160 ovcí), čímž výrazně narušovala ovladatelnost stáda. Pastevec pak neměl 
chuť stádo vodit na „rizikové plochy“, kterým by však přepasení výrazně prospělo. 
Obdobný problém s jehňaty bylo možno pozorovat i v květnu následujícího roku 
(2005). 
 
2.3.2.3. Vhodná technika pastvy – z hlediska chovatele, zvířete a přepásaného 
biotopu. 
  

Pastvu v chráněných oblastech je možno realizovat s pomocí elektrického 
ohradníku, nebo s pomocí ovčáckého psa. Na mohelenské stepi byla v letech 1997-
2003 aplikována volná pastva s pomocí elektrického ohradníku a v letech 2004-2010 
na ni byla realizována hlídaná pastva s ovčáckým psem. Z hlediska chovatele jsou pro 
volbu techniky pastvy zpravidla prioritní provozní podmínky, bez ohledu na statut 
ochrany pasené lokality. Management pastvy v chráněných územích má však, oproti 
klasické pastvě, svá specifika. Tak například na mohelenské stepi je nutné volit 
takovou techniku, která zajistí selektivní přepasení stanovených ploch.  

Při hodnocení vazby zvířat na stanovištní podmínky byla první perioda pastvy 
v roce 1997 specifická tím, že území pastvy zahrnující stepní porosty bylo rozšířeno 
směrem do sousedního pole s extenzívní travní směskou (na skutečnou hranici 
rezervace). Ovce pak ve sledovaném období ohrazenou plochu přepásaly výrazně 
selektivně. 50,31 % pastvy připadalo na rozšířenou plochu sousedního pole (650 x 10 
m) a jen necelá polovina pastvy pak připadala na zájmové území stepi. Proto bylo 
nutné následně elektrický ohradník přemístit z hranice stepi na hranici stepních 
porostů.  

Chování zvířat na pastvě v NPR, která je turisticky velice atraktivní, ovlivňuje 
při volné pastvě i průchod návštěvníků kolem elektrického ohradníku (například 
26.6.1997), nebo přímo po ploše pastviny (25.8.1999 v 8,50 turisté se psem přelezli 
elektrické hrazení a pokračovali v cestě po přepásané ploše). Obdobné situace 
nastávají i při pastvě realizované s pomocí pastevecké psa, ale ty zpravidla pastevec 
bez problémů zvládá. Při volné pastvě však může dojít k neadekvátní reakci stáda, 
která například v roce 1999 vedla k uvedenému útěku koz z přepásané plochy.  

Svá specifika měla i pastva realizovaná s pomocí ovčáckých psů. Obecně se dá 
říci, že při této formě pastvy nastává víc situací, při nichž může dojít k poškození 
přepásané lokality. Z hlediska ochrany stepi je podstatné, že i kontrola správné 
techniky pastvy je při této variantě obtížnější, než při volné pastvě realizované 
s pomocí elektrického ohradníku. V daných souvislostech je však třeba pamatovat i na 
to, že pastevní technika přijatelná z hlediska ochrany paseného biotopu musí 
respektovat i požadavky zvířat. A to jak z pohledu zajištění jejich nutričních 
požadavků, tak i z hlediska „pohody“ zvířat. I v tomto případě je při hlídané pastvě 
větší riziko, že welfare pasoucích se zvířat nebude optimální, protože denní režim 
stáda si prioritně neřídí ovce, ale je významně ovlivňován pastvcem. 

Pro splnění požadavků ochrany daného biotopu i požadavku zde se pasoucích 
zvířat, je v první řadě rozhodující stanovení optimální pastevního zatížení přepásané 
plochy a optimální pastevní techniky. 
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2.3.2.4. Vybavení pastviny – při zohlednění obecných zásad pastvy a specifik 
chráněné oblasti. 

 
Chráněná území se vyznačují specifickými podmínkami nejen z hlediska 

ochrany těchto biotopů, ale i z hlediska chovu zvířat. Plán péče vypracovaný pro tato 
území zpravidla omezuje použití klasického vybavení pastevních areálů. Přesto je 
třeba respektovat základní požadavky zde chovaných zvířat a v návaznosti na 
posouzení konkrétních podmínek je třeba zajistit odpovídající podmínky pro jejich 
napájení a odpočinek. Pro Mohelenskou hadcovou step je příznačná vysoká 
návštěvnost této lokality, spojená s výjimečnými klimatickými podmínkami. K 
specifikům stepi v letním období patří mimo jiné i vysoké teploty. Proto je třeba při 
volné pastvě na stepi zajistit ovcím úkryt před sluncem ale i před návštěvníky. Při 
hlídané pastvě s pomocí ovčáckého psa se automaticky předpokládá, že ovce mají jako 
úkryt k dispozici salaš. Přirozené úkryty při této formě pastvy mají celkem podřadnou 
roli, protože pastevci mají zájem aby se stádo na volné ploše jen páslo. Pokud se ovce 
ke konci pastevní periody samy nezačnou stahovat k salaši a přitom projevují sníženou 
pastevní aktivitu (začnou postávat a polehávat), tak je zpravidla k salaši zaženou sami.  

V dané souvislosti byla v letech, kdy byla aplikována volná pastva (1997-2003) 
zvolena kombinace přirozených a umělých úkrytů a to tak, aby zvýšená frekvence 
výskytu zvířat na těchto plochách co nejméně poškodila biotop stepi. To je při pastvě 
v chráněných oblastech nezanedbatelný faktor. Ze sledování na mohelenské stepi 
například vyplynulo, že ze 43,54 % připadajících z denní aktivity zvířat na odpočinek 
trávily ovce z podstatné části v "noční ohradě". Zvolená forma vybudování lehkého 
přístřešku z plachtoviny umístěného mezi stromy (borovice), které svými korunami i 
kmeny umožňovaly úkryt zvířat před klimatickými podmínkami i hmyzem, se plně 
osvědčil. 

Základním prvkem vybavení pastviny při volné pastvě, realizované s pomocí 
elektrického ohradníku, je samotný elektrický ohradník. Ten je v rozhodující míře 
rozhodující pro úspěšný průběh pastvy. A to jak z hlediska zvoleného typu (zde je 
rozhodující především počet a tvar použitých vodičů), tak z hlediska jeho funkčnosti. 
Elektrický ohradník použitý na mohelenské stepi v roce 2000 byl po podstatné období 
pastvy, z důvodu dodání vadného přívodního kabele, nefunkční (pastva byla v roce 
2000 zahájena 10.5. a ohradník byl nefunkční minimálně do 30.6.). V důsledku toho se 
ovce naučily nerespektovat nefunkční vodiče a prolézaly přes ně na sousední pole. 
Konečným důsledkem byla nutnost uzavřít ovce celodenně do prostoru noční ohrady a 
zde jim zajišťovat i krmení. Problém způsobený tímto výpadkem se  promítl i do 
následujícího pastevního období. Ovce, které se na step vrátily v následujícím roce, 
často nerespektovaly i funkční vodiče a přes ně  opět prorážely mimo ohraničenou 
plochu, což často vedlo k přetržení vodičů a následně k nutnosti jejich opravy.  

Při hlídané pastvě je klíčovým momentem umístění salaše ve vztahu 
k vzdálenosti salaše od pastviny a ke konfiguraci terénu a přístupových cest. Tento 
faktor nabývá na významu obzvláště v návaznosti na zvolenou pastevní techniku. Při 
volné pastvě je vybudovaný úkryt pro zvířata součástí „pastevního areálu“. To 
znamená, že z hlediska své polohy i vzdálenosti má pro zvířata optimální dostupnost a 
z hlediska organizace pastvy není třeba jeho využití zvířaty řešit. Jiná situace nastává 
při pastvě realizované s pomocí pasteveckého psa. V tomto případě může být objekt 
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určený pro odpočinek ovcí (a zpravidla i pro jejich přenocování) umístěn i ve větší 
vzdálenosti od pasené plochy a jeho lokalizace (z hlediska dostupnosti paseného 
biotopu) nemusí být optimální. 

Daná situace nastala i při organizaci pastvy v NPR Mohelenská hadcová step. 
Při zahájení „hlídané pastvy“ (s pomocí pasteveckého psa) v roce 2004 byla salaš 
umístěna na východní hranici rezervace (při zohlednění následujícího textu věnujícího 
se lokalizaci výsledku výzkumů na stepi – na čtverci N27). Toto umístění bylo, 
z hlediska přístupu na plochu která měla být pasena, naprosto nevyhovující. A to jak 
z pohledu své lokalizace (jak vyplyne z následujícího textu), tak i z hlediska trasy a 
vzdálenosti, kterou muselo stádo při cestě na náhorní (pasenou) plošinu stepi překonat. 
Hlavním argumentem pro umístění salaše na této lokalitě bylo, že její umístění 
v ochranném pásmu nad severní hranicí stepi (které se jevilo jako optimální), je 
nereálné, protože by na tomto místě působila rušivě na návštěvníky stepi. V dané 
souvislosti je nutno podotknout, že od roku 2006 je zde umístěna každý rok pravidelně 
(na základě řady vznesených připomínek) a při tom se potvrdilo, že z hlediska 
organizace pastvy na mohelenské stepi i přilehlé tzv. „syslí louce“ je její umístění 
v tomto prostoru (na B9) naprosto optimální. Při tom se zdá, že na návštěvníky asi 
rušivě nepůsobí, protože potom co byla pastva v roce 2010 ukončena 16.6., prázdná 
salaš byla ponechána na svém místě do současné doby (listopad 2011).  
 
2.3.2.5. Organizace pastvy – při zohlednění obecných zásad a specifik chráněné 

oblasti. 
 
Specifikum v organizaci pastvy v chráněných územích spočívá i v požadavku 

na dosažení optimální fenofáze  porostů v době jejich spásání. V zájmu ochrany 
daných biotopů je zpravidla třeba, aby se porosty na těchto územích spásaly v 
pokročilé fenofázi. Tak, aby se zajistila reprodukce chráněných společenstev. Protože 
fenofáze porostů patří mezi významné faktory ovlivňující jejich nutriční hodnotu, 
může nastat situace, že požadavky na ochranu daného biotopu se mohou rozcházet 
s požadavky zde se pasoucích zvířat. Při výše zmíněné zásadě, že pro pastvu na stepi 
by měly být voleny nejméně náročné kategorie, by však neměl být požadavek na 
fenofázi porostů ze strany zvířat, a už vůbec ne ze strany chovatele, rozhodující. 
Prioritně by měl být pro stanovení termínu pastvy rozhodující stav chráněného biotopu 
a zajištění jeho požadovaného vývoje. Tato zásada je v podstatě na Mohelenské 
hadcové stepi dodržována. 

Pokud je řečeno v podstatě, tak to znamená, že i v tomto případě došlo 
k několika výjimkám. Jako příklad je možno uvést rok 1998, v němž v průběhu května 
byl zaznamenán výrazný nedostatek srážek pro růst porostů – celkový srážkový úhrn 
za měsíc květen byl 0,9 mm (viz VESELÝ, 2010-b). V důsledku srážkového deficitu 
došlo k zaschnutí porostů a přesto byla velikost stáda v polovině května 
zdvojnásobena. Logické vysvětlení tohoto kroku je jen takové, že se jednalo o řešení 
provozních problémů chovatele ovcí. Tendenci řešit provozní problémy, na úkor 
optimálního průběhu pastvy v NPR Mohelenská hadcová step, pak bylo možno 
pozorovat i v některých dalších letech.  

Z mého pohledu byl diskutabilní i rok 2009. Domnívám se, že stav porostu 
nebyl takový, aby bylo nutno zahájit pastvu již 11.5., respektive ji zahajovat s tak 
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velkým stádem (v reálu 293 ovcí a 1 koza). V důsledku tohoto  kroku došlo k situaci, 
že na ploše na které nebylo dostatek porostu byl lokalizován velký počet zvířat. To 
vedlo: 
• k vysokému pohybu zvířat na přepásaném biotopu (při vyhledávání potravy), 
• i k tlaku na pastevce, aby zajistil nasycení zvířat, což ho nutilo k tomu, že pásl i na 

těch plochách které by v daném roce neměly být paseny. 
V takových případech má nezastupitelnou roli zadavatel pastvy, který by se měl 
dohodnout na metodických zásadách pastvy a následně jejich realizaci důsledně 
vyžadovat.  

Jak je z výše uvedeného patrné, fenofáze porostů a v návaznosti na ni vlastní 
zahájení pastvy, patří mezi nejdůležitější prvky organizace pastvy – jsou rozhodující 
pro její úspěšnou realizaci. Výsledek pastvy je však významně ovlivňován i její 
organizací v průběhu pastevního období. Jak již bylo řečeno, mezi významné 
organizační kroky patří umístění salaše. Pokud ji není možno umístit přímo na pasené 
ploše, respektive v její bezprostřední blízkosti (situace z let 2004-2005), je nutno 
počítat s tím, že vždy bude přednostně pasena plocha v její bezprostřední blízkosti. To 
je možno doložit situací z roku 2004 kdy byla vyvýšenina ležící u salaše (řádově M-
O/28-30) totálně přepasena již 1.6. Nevhodná organizace pastvy při této variantě může 
mít i negativní dopad na vlastní průběh pastvy a následně i na welfare zvířat. K tomu 
došlo například 6. června roku 2004, kdy byly ovce, v důsledku předávání služby, 
přehnány ze stepi v 1022 do salaše, v níž byly zavřeny až do 1510, kdy byly vypuštěny 
střídajícím pastevcem. 

Na maloplošných chráněných biotopech, jakým je i Mohelenská hadcová step, 
je důležité zajistit i přepasení relativně malých ploch. Pastvu na prostorově omezené 
ploše může zvládnout jen pastevec, který dokonale ovládá práci se stádem (při 
spolupráci ovčáckého psa). Zorganizovat jejich přepasení je dost obtížný úkol, protože 
pastevec je pro účely pastvy zpravidla hodnotí jako neatraktivní – především jako 
lokalitu s malým objemem píce, která má mizivý efekt pro napasení stáda. Pro 
pastevce to následně představuje práci navíc, a to nejen pro něj, ale i pro jeho psa, 
kterému pak mohou v průběhu dne chybět síly potřebné na práci se stádem. Zvyšuje se 
i míra rizika, že se stádo dostane na sousední plochy, což vyvolá problém se 
zaměstnavatelem a může přivodit případný finanční postih za způsobené škody. 
Každopádně přepásání těchto ploch není možno provádět s velkým stádem. 
 
2.3.2.6. Personální zajištění pastvy. 
 

V dané souvislosti je třeba vždy mít především na paměti, že rozhodující pro 
úspěšný průběh pastvy a následně i pro dosažení jejího požadovaného efektu, je nejen 
zkušenost pracovníka který pastvu zajišťuje, ale i jeho zodpovědnost při realizaci 
samotné pastvy. Jak již bylo řečeno, personální faktor má významný vliv na průběh 
pastvy především při pastvě realizované s pomocí pasteveckého psa. V tomto případě 
podstatně ovlivňuje průběh pastvy nejen zkušenost pastevce, ale i zkušenost a pracovní 
výkonnost pasteveckého psa. Pokud tato dvojice nevytváří „tým“, je nebezpečí, že 
vlastní pastva nebude realizována optimálně a vytváří se tak prostor i pro případné 
poškození chráněného biotopu. 

Situace, kdy pastvu na stepi měl na starosti pastevec který neměl dostatečné 



                                                                                                        

 26

zkušenosti, resp. měl k dispozici nevycvičeného psa, byly spíš výjimkou. Ale 
několikrát nastaly. Z tohoto pohledu nejkritičtější situace nastala v průběhu května 
roku 2005. Pastvu zajišťoval pastevec, který neměl stádo absolutně pod kontrolou. 
K tomu výrazně přispělo i to, že měl k dispozici nevycvičeného psa.  Situace byla o to 
kritičtější, že se jednalo o velmi početné stádo, čítající 303 ovcí. Pastevec v obavě, aby 
mu stádo neuteklo na sousední pole, je zaháněl do amfiteátru stepi – „Musím je držet 
dole, protože nahoře jsou záhumenky a tam je neuhlídám“. Ve vlastním amfiteátru již 
bylo stádo absolutně mimo jeho kontrolu a jemu nezbývalo nic jiného, než čekat až 
samo vyleze na náhorní rovinu stepi, která měla být přepásána. Uvedená 
nekompetentnost pastevce, respektive jeho psa, byla výjimečná, ale v průběhu 
hodnocené sedmileté periody nebyla ojedinělá. Z reakcí těchto pastevců bylo patrné, 
že mají evidentně větší strach, že stádo skončí na sousedních polích, než že skončí 
hluboko v amfiteátru – „Však oni ti nahoře vylezou“.  

V absolutní většině však měli na starosti pastvu na stepi pastevci, kteří stádo 
zvládali bez větších problémů a stádu dávali maximální volnost (například květen 
2005 – střídající pastevec, červen 2006, květen 2008). Jejich činnost se zpravidla 
omezovala jen na formování stáda a při volbě směru pastvy mu zpravidla ponechávali 
volnost. Pastevci dobře ovládající stádo neměli problémy nechat jej pást na hraně 
sousedních polí nebo i na relativně úzkém zeleném pásu mezi poli (například květen 
2005 – střídající pastevec). V tom případě je pro úspěšnou realizaci pastvy 
nejdůležitější informovanost pastevce a jeho chuť obdržené instrukce realizovat. 
V daných souvislostech je ale diskutabilní, zda obecné instrukce ve smyslu – „Je třeba 
přepásat hlavně step“ (rok 2008), nebo „Je třeba pást v prostoru bývalého elektrického 
ohradníku“ – bez toho, aby pastevec věděl, kudy ohradník vedl (rok 2004), mohou být 
funkční.  

Při personálním zajištění pastvy je také třeba mít na paměti, že nejde jen o 
zajištění optimálního přepasení daného biotopu, ale i o zajištění základních životních 
potřeb zvířat – o jejich welfare. Zde hraje nejvýznamnější roli osobní přístup pastevce 
k jemu svěřenému stádu. Jako příklad hrubého porušení tohoto vztahu je možno uvést 
situaci, která nastala v květnu roku 2006. V den střídání pastevců nebyly ovce ráno 
vůbec vypuštěny ze salaše. Zavřené v salaši zůstaly až do 1510, kdy je vypustil 
střídající pastevec. Jako salaš v této době byla používána plechová bouda bez oken 
s větráním jen ve štítu skosené střechy. V salaši bylo až do uvedených tří hodin 
zavřeno 144 ovcí. V době jejich pobytu v salaši bylo polooblačno a teploty se 
pohybovaly na slunci v rozmezí od 23 do 30 oC a ve stínu od 15 do 26 oC. 
 
2.3.2.7. Vedení. 
 

Tento faktor úzce integruje s personálním zajištěním pastvy a proto jsou  těžko 
oddělitelné. Pokud je pastevec zkušený a má i k dispozici psa, který je schopen udržet 
stádo na požadované ploše, pak úspěch pastvy závisí především na dvou momentech: 
aby pastevec věděl co má pást (aby byl přesně informován o tom co je třeba přepást) a 
aby byl ochoten to pást.  

Aby pastevec věděl co má pást, tak by měla být před pastevním obdobím  
vypracována metodika pastvy, kterou by měli pastevci obdržet. Vyrušilo by to všechny 
nepřesnosti a nedorozumění, která se v hodnoceném období při vlastní realizaci pastvy  
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Hodnocení managementu NPR Mohelenská hadcová step v terénu 
 

  
Účastníci konference „Aktuální otázky 
ochrany a výzkumu NPR Mohelenská 

hadcová step – II“ na ploše E/F 11, 
15.9.2005 

 
Projednávání plánu péče na území (plocha 

I18) NPR Mohelenská hadcová step, 
15.9.2011 

 
Projednávání plánu péče na území (plocha E21) NPR Mohelenská hadcová step, 

7.4.2011
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na mohelenské stepi vyskytovala naprosto pravidelně. Pokud se k takovému řešení 
nepřikročí, je nutno si pak položit otázku – proč se věnuje vysoká pozornost plánu 
péče – včetně tisku – když jeho realizace skončí na tom, že se ušetří pár vytištěných 
stránek provozní metodiky.  

Při přepásání lokalit na kterých je možno očekávat vyšší teploty, je třeba 
zohledňovat i vliv teplot na chování zvířat. Hodnocení uvedených vazeb bude 
obzvláště významné při pastvě v chráněných oblastech, protože tyto mohou významně 
ovlivnit metodiku pastvy na daných biotopech a následně i požadovaný efekt, který by 
měl být na těchto lokalitách pastvou zajištěn. Z výsledků VESELÉHO (2001) vyplývá, 
že největší vypovídací hodnotu, ve vztahu venkovní teplota - chování zvířat, mají 
hodnoty naměřené na slunci. 

Ochota pastevce přepásat danou plochu je závislá především na: 
• Ochotě pastevce věnovat se stádu. 
• Vzdálenosti plochy od salaše. V dané souvislosti je třeba vždy počítat s preferencí 

bližších  biotopů. 
• Atraktivnosti, resp. neatraktivnosti porostu pro ovce. Pokud je porost pro ovce 

neatraktivní, tak mají zvýšenou pohybovou aktivitu a v důsledku toho musí mít 
zvýšenou pohybovou aktivitu i pastevec – a to je pro něho často nežádoucí. 
V některých případech si dokonce pastevec vyložil intenzivní pohyb stáda po ploše 
(při selektivní pastvě) jako nezájem stáda o další pasení a následně jej zahnal do 
salaše (například červen 2008). 

• Výskytu „rizikových“ ploch v bezprostředním okolí pasené plochy, na která mohou 
pasená zvířata zaběhnout. Mezi ně je možno především řadit okolní pole, ale i 
například silnici. 

• Konfiguraci pasené lokality. Zpravidla jsou při výběru pastvy redukovány plochy 
na kterých musí pastevec věnovat stádu zvýšenou pozornost – například v pásech 
kolem lesa, kam může stádo zaběhnout. 

• Možnosti se spolehnout se na psa.  
Na závěr je třeba zdůraznit, že důležitým prvkem vedení je i kontrola s následnou 

nápravou zjištěných nedostatků.  
 
2.4. Hodnocení managementu pastvy pomocí stanovení pastevního 

zatížení 
 
2.4.1. Vliv managementu pastvy na pastevní zatížení  
 

Pastevní zatížení zájmového území (NPR Mohelenská hadcová step) je 
hodnoceno souhrnně za období pastvy realizované v letech 1997 – 2010, ve vazbě na 
aplikovanou techniku pastvy.  Jak vyplývá z přehledu uvedeného v metodické části, na 
stepi byla v období 1997 – 2003 použita volná pastva ovcí s pomocí elektrického 
ohradníku. Následně v letech 2004 – 2010 byla prováděna hlídaná pastva ovcí 
s pomocí pasteveckého psa. V obou periodách vycházel management pastvy z cílů 
stanovených v plánech péče. Například v „Plánu péče o národní přírodní rezervaci 
Mohelenská hadcová step a její ochranné pásmo na období 2006-2015“ (SLAVÍK, 
2005) se konstatuje, že zachování unikátních, zejména xerotermofilních společenstev 
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ve specifickém prostředí, populací chráněných, ohrožených a jinak významných druhů 
je v případě NPR Mohelenská hadcová step do značné míry podmíněno blokováním 
nežádoucí sukcese a eliminace nežádoucích antropogenních vlivů. A že hlavním 
prostředkem k tomu je především úspěšná obnova dřívějšího způsobu využívání 
území, tj. regulovaná extenzivní pastva ovcí a koz. V daných souvislostech je zde 
obnovená pastva spolu s rozsáhlou asanací borovic vnímána jako zásah zcela klíčový 
pro budoucí osud Mohelenské hadcové stepi. Je hodnocena jako optimální způsob 
údržby úzkolistých suchých trávníků na náhorní plošině a mírnějších svazích.  

Při naplňování uvedeného cíle byly zvažovány dvě varianty managementu 
pastvy s tím, že jako vhodný pastevní režim se jeví přepásání jednou za dva roky celé 
pastviny, případně střídavé pasení po polovinách pasené plochy ve dvouletém cyklu. 
Jako možná alternativa byla zvažována jak volná pastva (s pomocí elektrického 
ohradníku), tak časově omezená pastva, realizovaná pomocí pasteveckých psů.  

Tyto dvě varianty se v podstatě liší v tom, že při variantě pastvy realizované 
s pomocí elektrického ohradníku se docílí vyššího pastevního tlaku na předem 
stanovenou plochu. Tato plocha musí být kvalifikovaně vybrána s předpokladem, že 
pastva soustředěná na tento relativně úzce vymezenou část biotopu pomůže realizovat 
cíle jeho ochrany, v daném případě údržbu úzkolistých suchých trávníků na náhorní 
plošině a mírnějších svazích. Při použití elektrického ohradníku je možno 
předpokládat, že na ohrazené ploše bude dosaženo žádoucího efektu, a to v závislosti 
na její velikosti, četnosti stáda a délce pastvy. Vzhledem k tomu, že při pastvě na 
chráněných biotopech je prioritou jejich ochrana, zpravidla se počítá s tím, že 
aplikovaná pastva bude mít selektivní charakter (s výjimkou prvních let po obnovené 
pastvě, kdy je zpravidla třeba tyto zanedbané biotopy přepást plošně). Pak se na 
pastevním zatížení dílčích ploch významně podílí i pasoucí se zvířata.  Vliv volního 
jednání pasoucích se zvířat se zvyšuje se zvětšující se plochou, kterou mají k dispozici, 
v návaznosti na řadu dalších faktorů, například – klimatické podmínky, světelné 
podmínky, výnos a nutriční hodnota porostů, variabilita stanoviště, konfigurace terénu, 
délka pastvy – časově neomezený pobyt stáda na pastvině, resp. zahánění zvířat do 
salaše (noční ohrady), druh a plemenná příslušnost pasoucích se zvířat. Při 
managementu pastvy je třeba se selektivitou pastvy vždy počítat a pokud je třeba 
nějakou část chráněného území přepást intenzivněji, pak je toho možno docílit 
především omezením pasené plochy. 

Při časově omezené pastvě, realizované pomocí pasteveckých psů, se zpravidla 
volí vyšší pastevní zatížení (početnější stáda) v návaznosti na kratší pastevní období. 
Při této formě pastvy je volního jednání pasoucích se zvířat, oproti volné pastvě 
s použitím elektrického ohradníku, významně omezeno. Lokalizaci pastvy, její délku i 
počet pastevních period zásadním způsobem ovlivňuje pastevec (v integraci s dalšími, 
výše uvedenými faktory). Rozsah volního jednání zvířat v daných souvislostech závisí 
především na tom, jakou volnost pastevec stádu dává a zda se prioritně podřizuje 
potřebám zvířat, nebo naopak požaduje aby se zvířata podřizovala především jeho 
potřebám. Při hlídané pastvě se vždy jedná o integraci požadavku obou stran, ale 
někdy s upřednostňováním požadavků pastevce (viz 2.3.2. Dílčí hodnocení 
managementu pastvy).  V dané souvislosti je zřejmé, že o výběru přepásaných ploch 
prioritně rozhoduje pastevec. Pokud má pastva v chráněných oblastech sehrát svoji 
pozitivní roli v obnově, nebo údržbě těchto biotopů, pak pastevec musí vědět které 
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plochy má se stádem přepásat a v souvislosti s tím, musí být i ochoten a schopen tyto 
plochy skutečně pást. Na jeho schopnosti pást vymezenou plochu chráněného biotopu 
se významnou měrou podílí i pastevecký pes. Pokud nemá pastevec k dispozici 
dostatečně vycvičeného a schopného pasteveckého psa, pak nemá reálnou šanci 
naplnit požadavky managementu ochrany daného chráněného biotopu. 

 
2.4.2.  Metoda stanovení pastevního zatížení 

 
Dosažení žádoucího efektu pastvy aplikované jako součást managementu péče o 

chráněná území je podmíněno celou řadou faktorů. Nejvýznamnějším z nich je 
bezesporu pastevní zatížení pasené plochy. Hodnocení pastevního zatížení 
modelového biotopu, kterým v této práci je NPR Mohelenská hadcová step, vychází 
z údajů získaných z etologických sledování, která byla prováděna v průběhu pastvy 
realizované na stepi v letech 1997 – 2010. Etologické snímkování proběhlo podle 
postupů uvedených v metodické části. Při volné pastvě s využitím elektrického 
ohradníku bylo v období 1997 – 2003 provedeno 40 a při časově omezené pastva, 
realizované pomocí pasteveckých psů bylo v období 2004 – 2010 26 jednodenních 
etologických sledování. Četnost etologických sledování byla dána délkou pastevních 
období. Vždy byla realizována na začátku a na konci pastevního období a v případě, že 
bylo pastevní období delší, bylo prováděno v průběhu pastvy řádově v měsíčních 
intervalech. Životní projevy pasoucích zvířat jsou prezentovány v průměrné aktivitě 
(předložená práce se zaměřuje jen na pastvu) zaznamenané v periodě 1 hodiny (součet 
počtu pasoucích se zvířat v desetiminutovém intervalu vydělený 6). Zjištěná pastevní 
aktivita byla přepočtena na celé pastevní období. Při přepočtu byl použit předpoklad, 
že zjištěná dvoudenní aktivita reprezentuje chování i v následujícím, resp. 
předcházejícím obdoby pastvy. Kvantifikovaná pastevní aktivita byla lokalizována 
pomocí sítě (VESELÝ, 2010-c) a sumarizována na jednotlivých čtvercích za období 
1997 – 2003 a 2004 – 2010 jako počet ovcí, které se na daném čtverci pásly po dobu 
jedné hodiny. Získané údaje byly schématicky zapracovány do přiložených map. 
 
2.4.3. Hodnocení pastevního zatížení v návaznosti na formu pastvy 
 

Na lokální preferenci pastviny ovcí v období let 1997 – 2003, kdy byla použita 
volná pastva ovcí s pomocí elektrického ohradníku, měl lidský faktor jen minimální 
vliv. Mapy ploch, které byly v tomto období paseny dokládají, že pasená plocha byla 
s výjimkou prvních dvou let, po kterých byla postupně zvětšena na konečnou velikost, 
v podstatě konstantní. Změny ve vedení ohradníku v letech 2000 – 2003 byly naprosto 
zanedbatelné. Výraznějším zásahem byla jen redukce pasené plochy v květnu roku 
2003. Ta byla provedena cíleně se záměrem dosáhnout intenzivnějšího přepasení takto 
zredukované plochy, a to především na úrovni čtverců E až I. Noční ohrada byla 
umístěna po celé toto období na čtverci E7 a napáječka na čtverci B17. Ze získaných 
dat o plošné pastevní aktivitě je patrné, že v tomto období ovce preferovaly 
bezprostřední okolí noční ohrady – plochu D/E 7/8 a pak další dvě plochy – pás 
vymezený čtverci C5-12 a B6/7 a vyvýšené stanoviště na ploše B/C16-18. Zjištěná 
preference má v podstatě racionální vysvětlení. Noční ohradu ovce významně 
preferovaly  při odpočinku i při pocitu ohrožení, pás C5-12 spolu s B6/7 představoval  
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z potravního hlediska nejproduktivnější plochu náhorní roviny a plocha B/C16-18 je 
nejvyšší plocha náhorní roviny, kterou pasoucí zvířata často preferují a navíc na ní (na 
(na B18) byla umístěna napáječka.  

Při hodnocení pastevního zatížení plochy na které byla pastva prováděna 
pomocí elektrického ohradníku je třeba metodicky zohlednit skutečně pasenou plochu. 
To znamená, že četnost aktivit zaznamenaných na příslušném čtverci je třeba 
vztáhnout na reálně pasenou plochu. Tak například pokud četnost pastvy na  
konkrétním čtverci představovala 50 hodinových intervalů a při tom byla pasena jen ½ 
čtverce, tak skutečné pastevní zatížení pasené plochy čtverce bylo, v porovnání se 
čtvercem který byl přepásán celý, dvojnásobné (ve skutečnosti odpovídá 100 
hodinových intervalů). Nezohlednění této skutečnosti může zkreslit údaje o pastevním 
zatížení v okrajových částech pastviny. Graficky je toto zkreslení znázorněno 
v nekorigované mapě (nekorigovaná verze) vyjadřující pastevní zatížení stepi za 
období 1997 – 2003.   

V letech 2004 – 2010, kdy byla prováděna hlídaná pastva ovcí s pomocí 
pasteveckého psa, sehrával oproti předcházejícímu období lidský faktor podstatnou 
roli. Jednak již v souvislosti s umístěním salaše, která byla v letech 2004-2005 
umístěna na čtverci N27 a následně v období 2006-2010 na čtverci B9 (plocha 
navazující na severu na území stepi). A následně v souvislosti s pastevcem, který 
převzal principiálně roli „pohyblivého ohradníku“. Zjištěná preference, při významně 
nižším pastevním zatížení, byla zaznamenána na dvou plochách. A to na poměrně 
velké ploše vymezené čtverci C-F/7-9 a naopak na malé ploše vymezené pouze hranicí 
čtverce B16. Preferenci čtverce B17 je možno opět vysvětlit oblibou vyvýšených 
stanovišť a navíc tato plocha je i bezproblémová pro pastevce. V jejím okolí nejsou 
problematické plochy představované na této lokalitě silnicí a sousedními polními 
porosty. To je faktor, který pravděpodobně sehrál roli i při zjištěné preferenci  na ploše 
vymezené čtverci C-F/7-9.  Ale oproti volné pastvě je patrné, že výrazněji preferovány 
čtverce ležící na čtvercích D, E a F. Tato preference již neměla vazbu na noční ohradu 
(která zde již nebyla umístěna), ale spíš na to, že se jedná o ideální plochu pro ovládání 
stáda – je zde poměrně rovinný terén, relativně vzdálený jak od silnice, tak od strží. 
Stádo je možno na této ploše udržet hodiny bez výraznější korekce ze strany pastevce 
a to při jistotě, že se dobře napase. A navíc tato část biotopu náhorní plošiny stepi leží 
v nejkratší vzdálenosti od salaše. Význam umístění salaše na přepasení sousedních 
ploch dokládá i další zjištěná skutečnost. Ze souhrnných výsledků zjištěných v období 
2004 – 2010 vyplývá, že ve východní část stepi vymezenou čtverci 19-30 bylo zjištěno 
jen velice nízké pastevní zatížení. Výjimkou jsou dvě lokality. Jednou je plocha 
vymezená čtverci M29/30 a N28/29. Jedná se o plochu, která ležela v letech 2004-
2005 v bezprostřední blízkosti salaše a z hlediska hlídání stáda a eliminace 
komplikovaného hnaní stáda až na náhorní plošinu stepi, byla pro pastevce naprosto 
ideální. V daných souvislostech je navíc významné zjištění, že tato zvýšená pastevní 
aktivita byla zaznamenána pouze v roce 2005. Kdyby byla zachována v této výši po 
celé hodnocení období – pak by dosahovala úrovně v rozmezí 7000 – 8000 cyklů. 
V tomto případě se tak spojil faktor umístění salaše s faktorem přístupu pastevce 
k realizace pastvy podle požadavků zadavatele. Druhou lokalitou se zjištěnou vyšší 
intenzitou pastevní aktivity je plocha vymezená čtverci E21/22, F24/25 a G/H25. 
V tomto případě se jedná o racionální souvislost. Na těchto plochách měly ovce  
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k dispozici porosty o vyšší nutriční hodnotě. I zde je však patrný faktor pastevce. 
V dané souvislosti ale v pozitivní rovině. Většina těchto ploch leží v bezprostřední 
blízkosti okolních polí a řízení stáda je zde značně náročné a to obzvláště v tom 
případě, kdy je početnější. A to byl právě tento případ. Zvýšená pastevní aktivita na 
těchto plochách byla zaznamenána v roce 2005, kdy počet zvířat ve stádě (bahnic a 
jehňat) činil 364 kusů. V posledních letech je na těchto plochách realizována redukce 
porostů kosením – i to následně snížilo celkovou intenzitu pastvy na této ploše. 

Na druhé straně je patrné, že pokud je požadováno přepasení plochy, která je 
z hlediska nutričního méně hodnotná a z hlediska řízení pastvy krajně riziková, tak je 
dosažení daného požadavku při této formě pastvy těžko dosažitelné. Příkladem může 
být plocha ležící na čtvercích J/K26-29. Přes opakované požadavky na přepasené této 
části stepi ze stran pracovníků ochrany přírody je z uvedeného přehledu patrné, že 
pastevní aktivity na této lokalitě se řadí k těm nejnižším. 

Při souhrnném porovnání uvedených forem pastvy je možno konstatovat, že 
v období 1997 – 2003, kdy použita volná pastva ovcí s pomocí elektrického ohradníku, 
byla průměrná velikost stáda 36 ovcí a na pasené ploše bylo zaznamenáno 140 312 
pastevních cyklů (pastva 1 ovce po dobu 1 hodiny). V období 2004 – 2010 kdy byla 
prováděna hlídaná pastva ovcí s pomocí pasteveckého psa, byla průměrná velikost 
stáda 208 ovcí a na pasené ploše bylo zaznamenáno 222 762 pastevních cyklů s tím, že 
z toho připadalo řádově 47 000 pastevních cyklů na plochu sousedící  na severu se 
stepí, takže na step připadlo řádově 175 762 pastevních cyklů. 
 
2.4.4. Využití poznatků o diferenciaci pastevního zatížení chráněného biotopu. 
 

Dosažení požadovaného přepasení chráněného biotopu je základem 
managementu pastvy na těchto lokalitách. Aby pastva splnila cíl pro který je v těchto 
oblastech využívána, musí být její intenzita i délka nejen kvalifikovaně stanovena ale i 
důsledně kontrolována, průběžně korigována a následně i vyhodnocena. Jak již bylo 
řečeno tak v těchto souvislostech mezi nejvýznamnější faktory patří pastevní zatížení 
přepásaného biotopu (počet zvířat na jednotku plochy) a délka pastvy. Aktuální 
pastevní zatížení (v průběhu pastvy) je dáno ochranářským záměrem stanoveným 
v kontextu s aktuálním stavem chráněného biotopu a požadovaným (cílovým) stavem, 
kterému by měla pastva napomoci. Současně by mělo být v průběhu pastvy 
korigováno v návaznosti na aktuální stav přepásané plochy. Zpětné hodnocení 
skutečného pastevního zatížení (souhrnně za určité časové období po ukončení pastvy) 
může posloužit pro hodnocení jak vlastního naplňování cílů ochrany, tak pro 
hodnocení vhodnosti jednotlivých forem managementu pastvy. To znamená, že 
umožňuje provézt zpětné hodnocení efektivnosti zvolené formy, resp. zpětné 
hodnocení samotného realizačního týmu.  

Zadavatelská organizace (zpravidla pracoviště státní ochrany přírody) tak získá 
podklady pro hodnocení míry úspěšnosti zvoleného managementu, resp. podklady pro 
jeho korekci, popřípadě změnu i pro hodnocení vybraného partnera, který pastvu 
zajišťoval. Pracovníci, kteří hodnotí vývoj přepásaného biotopu (buď formou 
inventarizačních průzkumů, nebo v rámci výzkumu) pak získávají nezbytné údaje 
které jim umožní posoudit do jaké míry se na vývoji sledovaného biotopu (a to jak 
pozitivních, tak i negativních) podílela pastva  a do jaké míry se na jeho vývoji   podílí  
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především jiné faktory (při nízkém pastevním zatížení konkrétní plochy, respektive při 
absenci pastvy na této ploše). Hodnocení vlivu pastvy na vývoj konkrétního 
chráněného území bez těchto podkladů jsou tendenční a realizace závěrů z nich 
vyvozených v konečném důsledku může daný biotop i poškodit. 

Pochopitelně hodnocení vhodnosti konkrétního managementu pastvy 
v chráněných oblastech není možno provádět jen na základě pastevního zatížení. Je 
třeba ho posuzovat v kontextu s dalšími faktory, mezi které se řadí především termín 
zahájení a ukončení pastvy, počet zvířat ve stádě, délka pastvy, klimatické faktory 
v průběhu pastvy atd.    
 
III. Srovnání novosti postupů 
 

Metodika přináší nové postupy v souladu s §2, odst. 1, písm. a) bod 2 zákona č. 
130/2002 Sb. Popsaných metodických postupů bylo dosaženo systematickou tvůrčí 
prací v aplikovaném výzkumu, kterým byly experimentální a teoretické páce 
prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi. 
Postupy hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech, které byly 
dosaženy v NPR Mohelenská hadcová step a jsou uvedeny v předložené metodice, 
jsou originální a nelze je jako celek srovnávat s žádnou jinou metodikou, protože 
podobná metodika nebyla dosud vydána u nás ani v zahraničí. Představovaná metodika 
vymezuje roli pastvy malých přežvýkavců na chráněných územích a specifikuje její 
úlohu při plnění cílů ochrany stanovených v plánech péče a předkládá metodické 
postupy hodnocení efektivnosti pastvy při rozdílných formách realizace managementu 
pastvy. Hodnocení je založeno na výsledcích získaných v období 1997 – 2010 při 
pastvě ovcí v NPR Mohelenská hadcová step. 
 
IV. Popis uplatnění metodiky 
 

Dosažené výsledky a následné interpretace těchto výsledků je možné využít 
nejenom v biotopech s nejvyšším stupněm ochrany, ale ve všech chráněných oblastech 
České republiky. Uživatelem metodiky budou především malé a střední zemědělské 
podniky, které hospodaří na trvalých travních porostech a kde je údržba těchto porostů 
primárně zaměřena na podporu mimoprodukčních funkcí. Metodiku dále využijí 
pracovníci z resortu ochrany přírody a zemědělští poradci, kteří jsou zaměřeni na 
zemědělství a ochranu přírody a krajiny a kteří v této podoblasti poskytují své 
poradenství. 

Metodika bude dostupná všem uživatelům v elektronické podobě ze stránek 
Poradenského centra MENDELU v Brně (http://web2.mendelu.cz/pcentrum/). 
Publikace je dále vydána Mendelovou univerzitou v Brně v počtu 300 ks v tištěné 
podobě, resp. na CD a bude k dispozici zájemcům na konferencích a seminářích. 

Metodika bude uplatněna „Smlouvou o uplatnění certifikované metodiky“ 
uzavřenou mezi Mendelovou univerzitou v Brně a Agenturou ochrany přírody a 
krajiny České republiky –  Správou chráněné krajinné oblasti Moravský kras, do jejíž 
kompetence správa NPR Mohelenská hadcová step náleží.  
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V. Ekonomické aspekty 
 

Cílem pastvy ovcí a koz na chráněných biotopech je primárně využití 
mimoprodukční role pastvy, ovšem při zachování welfare pasoucích se zvířat. Od toho 
se odvíjí i ekonomika zvoleného managementu pastvy. Pastva v chráněných oblastech 
je objednávána jako služba zajišťující naplnění cílů zpravidla stanovených v plánu 
péče a v rámci ekonomických aspektů je hodnocena o oceňována jako zemědělská 
činnost. Jednotlivé úkony jsou oceněny ve vztahu ke zvolenému managementu pastvy 
v ceníku AOPK ČR (2011). Při volné pastvě s využitím hrazení jsou zohledněny 
náklady na jeho pořízení – u elektrického hrazení, které bylo na Mohelenské hadcové 
stepi použito v prvních sedmi letech pastvy, je poskytováno na jeho instalaci 50 
Kč/bm. Velikost pasené plochy je zohledňována v odstavci „organizační zajištění 
pastvy ovcí a koz“ v částce 6 300 Kč/ha. Manipulaci se stádem a četnost stáda je, 
podle ústního sdělení odpovědné pracovnice CHKO Moravský kras, možno zohlednit 
při volné pastvě s využitím ohradníku náklady na kus.den-1 v částce 10 Kč/ks/den (při 
předpokladu, že zvířata jsou na pasené ploše celý den) a při pastvě s použitím 
pasteveckého psa oceněním hodinové práce v částce 95 Kč/hod. Při stížených 
podmínkách pastvy je možno je realizátorovi pastvy přiznat režijní náklady na 
zajištění pastvy a to ve výši max. 10 % z celkové ceny. Rozpočty na pastvu na 
konkrétních biotopech se  podle informací pracovníků AOPK ČR dělají po celé České 
republice dost variabilně, protože uvedený ceník je formulován poměrně nespecificky 
a je dost obecný. Tak například v případě pastvy v těžkém terénu je možno (mimo 
podmínky vymezené ceníkem AOPK ČR) zvýšit úhradu celkových nákladů až o 50 %.  

Při hodnocení ekonomických aspektů pastvy realizované v chráněných oblastech 
by měl být prioritně splněn předpoklad, že při pastvě nesmí být v žádném případě 
poškozen pasený biotop. Pokud by k tomu došlo, mohlo by se v případě 
nenapravitelného poškození jednat o nevyčíslitelné škody, v případě možné nápravy 
pak o škodu odpovídají nákladům potřebným k její nápravě. Aby takováto situace 
nenastala, je třeba k realizaci pastvy získat podnikatelský subjekt, který bude ochoten a 
schopen zvolený management pastvy realizovat za předem stanovenou úhradu a 
získané prostředky bude vynakládat efektivně.      

Zavedení metodiky přispěje ke správné volbě managementu pastvy na 
chráněných biotopech a k možnosti kontroly jejího průběhu. V souvislosti s tím 
umožní i zefektivnit využívání finančních prostředků vynaložených na její realizaci. 
Pokud se zjistí, že intenzita přepásání není adekvátní – například v důsledku toho, že je 
do pasené plochy zahrnuta i ta která sloužila stádu jen pro přesun od salaše na 
pastvinu, pak je možno tuto plochu následně zredukovat (například přesunem salaše do 
bezprostřední blízkosti biotopu u kterého je třeba zvýšit intenzitu pastvy). V důsledku 
toho dojde k úspoře nákladů jak na plochu, tak na zvířata – požadovanou intenzitu 
přepasení je možno na omezené ploše dosáhnout s menším počtem zvířat, nebo za 
kratší časovou periodu. Při aplikaci této varianty na hodnocené pastevní období 
realizované v letech 2004 – 2010 v NPR Mohelenská hadcová step s pomocí 
pasteveckého psa, by tak bylo možno zredukovat vykazovanou přepásanou plochu 
řádově o 6,5 ha, což představuje úsporu na plochu 40 950 Kč. V důsledku toho lze 
předpokládat, že by došlo k zvýšenému pastevnímu zatížení náhorní roviny stepi 
s následnou možností zkrátit délku pastvy. Pokud by pastva byla zkrácena o 7 dní (což 

Odstraněno: ¶
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by bylo v dané situaci reálné), pak by bylo dosaženo další úspory mzdových nákladů 
ve výši 7 315 Kč (při průměrné délce pastvy která v období 2004 – 20010 byla 11 
hodin). Takže celková úspora jen v této modelové situaci, vycházející z využití 
postupů uvedených v předložené metodice, by představovala 48 265 Kč a při 
započítání režijních nákladů 53 092 Kč.      
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