
Úvod

Louky a  pastviny Bílých Karpat vznikaly 
dlouhodobou zemědělskou činností – 
zpočátku pastvou, později kosením. Také 
jejich další existence je závislá na pra-
videlném obhospodařování. Bez šetrné 
péče Vás zemědělců by zachování těchto 
v evropském měřítku jedinečných porostů 
nebylo myslitelné.
Cílem této příručky je nastínit několik 
zásad, které by mohly přispět k lepší péči 
o  bělokarpatské travní porosty a  k  lepší-
mu porozumění požadavkům a záměrům 
ochrany přírody.

1. SEČ

K  zachování bohaté přírody bělo‑
karpatských luk je třeba tyto louky 
bez jakéhokoliv přihnojování pra‑
videlně jednou za rok kosit. Druhá 
seč je možná pouze ve výjimečných 
případech na vybraných lokalitách, 
kde v  letech bohatých na srážky 
narostou vysoké otavy. Dvakrát 
ročně je naopak nutné kosit místa 
se třtinou křovištní, dříve hnojené 
plochy, případně i  plochy, kde byly 
dosévány kulturní trávy.
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Doba a způsob seče

V minulosti se nikdy nemohlo stát, že by 
byly velké plochy luk posečeny celé na-
jednou ve velmi krátké době, jak se tomu 
děje dnes. Při postupném ručním sečení 
byl vždy na louce dostatek vhodných 
ploch, kam se mohli uchýlit bezobratlí 
živočichové (zejména hmyz) a kde mohla 
dozrát semena rostlin.
Pro alespoň částečné zachování pestrosti 
vytvářené po staletí postupným ručním 
kosením je tedy nutné, aby i nyní seč pro-
bíhala mozaikovitě – ve více termínech 
tak, aby na jedné části louky už dorůstala 
otava s rozkvétajícími bylinami, zatímco 
se druhá část vzpamatovává ze seče a třetí 
se teprve bude kosit.

Proč dodržet termín sečení
Termín seče je třeba na každé lokalitě sta-
novit podle toho, jaké má porost složení 
(které druhy trav a  bylin převládají nebo 
jaké vzácné rostliny se v něm vyskytují), 
který ohrožený hmyz v něm žije a v jakých 
termínech byl sečen v předchozích letech.
Pokud není termín seče dodržen, mohou 
být poškozeni chránění živočichové nebo 
rostliny. Příkladem jsou místa s výskytem 
modráska bahenního nebo modráska oč-
kovaného, jejichž housenky jsou po část 
života vázány na krvavec toten. Seč v čer-
venci a  v první půli srpna totiž likviduje 
vajíčka nakladená na krvavcích, případně 
již vylíhlé housenky. Proto by se měly tyto 
lokality kosit buď do půlky června, nebo 
až na konci srpna, případně v  září. Seč 

Modrásek bahenní.

Mozaikovitá seč v PP Kaňoury.
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alespoň části louky nejdříve až koncem 
srpna je nutná i na lokalitách s výskytem 
vzácného lučního ptáka – chřástala polní-
ho.
Některé chráněné rostliny, které dozrávají 
později, například hořec křížatý, hořec 
hořepník nebo všivec statný, je vhodné 
obkosit, a umožnit jim tak vysemenit se.

Proč kosit louku v několika termínech
Jestliže se louka seče v několika termínech, 
vznikne mozaika porostů v různých fázích 
růstu a  vývoje. To nejen že umožní, aby 
většina rostlinných druhů dorostla a  do-

zrála, ale také to zajistí velkému množství 
hmyzu neustálou nabídku nektaru, 
živných rostlin, úkrytů, míst k rozmnožo-
vání či míst k nocování. Na rozlehlejších 
lokalitách se seč proto plánuje nejméně ve 
třech termínech v období od konce května 
do konce září.

Proč ponechávat část louky neposečenou
Mnozí bezobratlí živočichové využívají 
neposečené plochy k úkrytu, k dokončení 
vývoje či k přezimování. Na neposečených 
místech mohou také dozrát a  vysemenit 
se rostliny. Je přitom důležité, aby každý 

Obkosená kýchavice černá v NPP Búrová.



4

rok zůstaly neposečeny jiné části louky. 
V opačném případě by docházelo k roz-
šiřování některých nežádoucích druhů 
trav (např. třtina křovištní, bezkolenec 
rákosovitý, válečka prapořitá) a  dřevin 
(např. hloh, růže, trnka, osika). Nesečené 
plochy je vhodné ponechávat v  místech 
s řidší vegetací a bohatým výskytem bylin, 
naopak nevhodná jsou místa s  výskytem 
třtiny křovištní, šťovíků či jiných agresiv-
ních rostlin. Celkově by až do dalšího roku 
mělo zůstat neposečeno vždy alespoň 
10 % výměry louky.

Proč kosit předem určenou technologií
Technologie sečení lze zhruba rozdělit na 
sečení traktorovou mechanizací, lehkou 
mechanizací a  sečení ruční. Každý typ 
sečení lze ještě specifikovat dále, např. 
na lištovou a  rotační sekačku, křovinořez 
a kosu atd.
Druh mechanizace je vybírán především 
podle terénu, s  přihlédnutím k  možnos-

tem a vybavení zhotovitele prací. Bohužel 
vzhledem k  omezenému zastoupení 
spe ciální šetrné techniky, nelze brát příliš 
ohled na dopad technologie na přírodu. 
Častým prohřeškem jsou případy, kdy 
je sice daná lokalita posečena ručně, ale 
seno je posbíráno traktorem se sběracím 
vozem. Mnohdy tak dojde k nežádoucímu 
poškození povrchu louky těžkou soupra-
vou traktoru s  naplněným sběracím vo-
zem. Ruční sečení znamená, nejenže bude 
louka ručně pokosena, ale že bude i ručně 
pohrabána a  seno sneseno k  cestě či na 
místa, odkud je bude možno bez poškoze-
ní terénu odvézt mechanizací.

Proč je lepší lištová sekačka
Mechanizmus sečení bubnovou sekačkou 
a  křovinořezem je založen na rotaci no-
že(ů) kolem svislé osy. Dochází při tom 
k  roztřepení až rozdrcení stonků bylin, 
což znesnadňuje jejich další růst, a mnohé 
rostliny tak již nedokážou znovu vykvést 
a  dozrát. Při tomto způsobu sečení také 
zahyne výrazně více živočichů než při se-
čení sekačkou lištovou, jejíž mechanizmus 
je založen na vodorovném posuvu lišt(y) 
a nožů.

Proč nemulčovat
Při mulčování zůstává rostlinná hmota 
na místě, což má několik negativních 
dopadů. Hmota postupně uvolňuje 
živiny, které využívají některé nežádoucí 

Kosení lištovou sekačkou v PR Bílé potoky.
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rostliny (kopřivy, pcháče, štovíky), jež vy-
tláčí konkurenčně slabší druhy. Mulč také 
zhoršuje podmínky pro klíčení a v případě 
přemokření vyšší vrstvy mulče může dojít 
k zahnívání a úhynu citlivých druhů. Ještě 
drastičtější dopad má mulčování na různé 
živočichy, zejména bezobratlé, neboť pů-
sobí obrovský úhyn dospělých živočichů 
i zničení jejich vývojových stádií.

Proč kosit i mokřady
Dříve se mokřady, které dávají nepříliš 
kvalitní seno, kosily až na konci léta a seno 
se používalo jako stelivo. Dnes, kdy je 
sena i slámy nadbytek, není o obhospoda-
řování mokrých částí luk zájem. Mokřady 
a prameniště však ukrývají bohatství velmi 
vzácných rostlin, mechů či měkkýšů. Cen-

né mokřady poznáte snadno podle výsky-
tu suchopýrů. Pokud nejsou pravidelně 
koseny, zarůstají zdatnějšími druhy trav, 
které potlačují citlivější mokřadní druhy. 
Dochází k  hromadění stařiny a  živin, 
vysušování a k rozšiřování rákosu, později 
i  vrb a  olší. Tento proces je velmi rychlý 
a často nevratný. Karpatské mokřady jsou 
totiž malé a hodně od sebe vzdálené, tak-
že v případě poškození či dokonce zničení 
některého z nich je jeho obnova téměř 
nemožná. Proto také patří mezi nejohro-
ženější místa v Bílých Karpatech.

Úklid sena

Proč posečenou trávu usušit, shrabat 
a včas odklidit
Sušení sena, nejlépe při několikerém obrá-
cení, je důležité pro dozrání a vypadání se-
men mnoha druhů trav a bylin. Hrabáním Mokřad s kruštíkem bahenním.

Sušení a hrabání sena v PR Javorůvky.
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navíc dochází k drobnému narušování 
půdního povrchu a zapojeného drnu, což 
dává větší šanci prosadit se i  méně zdat-
ným bylinám. Nezanedbatelným kladem 
je také provzdušnění horní vrstvy půdy.
Ne zcela samozřejmé bývá odklizení 
veškeré posečené hmoty. Neodklizena 
zůstává zejména z hůře přístupných míst, 
obzvláště při sečení traktorem. Protože 
kam se dostane traktor s  bočně nesenou 
sekačkou (např. do okrajů, pod stromy), 
tam už se často nedostane se sběracím 
vozem či lisem.
Výjimkou nebývá ani to, že je louka po-
kosena, ale posečená hmota na ní zůstane 
ležet a  hnít i  několik týdnů. V  takovém 
případě by už bylo menším zlem, kdyby 
zůstala louka nepokosena.

Proč seno neodklízet do hrází a okrajů
Běžným prohřeškem je uklízení sena do 
křovitých okrajů. Okraje, lemy a přechody 
mezi loukou a lesem jsou přitom často vel-

mi cennými stanovišti, která hostí typic-
kou flóru a faunu. Hromady tlejícího sena 
jsou proto na těchto místech nevhodné. 
Totéž platí také pro odklizení hromad sena 
do hrází. Při jejich následném rozkladu se 
uvolňují živiny do okolí, což je nevítané, 
zejména když hrází protéká potok.

Horský traktor při balíkování sena v PR Javorůvky.

Nevhodně odklizené seno do okraje louky.
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Nutno však podotknout, že na vhodných 
místech navršené malé kopky sena se mo-
hou stát úkrytem, líhništěm a zimovištěm 
některých plazů a bezobratlých živočichů.

Proč seno nepálit na loukách
Důvodem pálení sena bývá jeho nadbytek 
či špatná kvalita nebo špatná dostupnost 
či velká vzdálenost lokality. Na ohništích 
však dochází kvůli obohacení půdy 
živinami z popela k rozšiřování nežádou-
cích plevelných druhů rostlin a návrat 
k  původní vegetaci trvá několik let. Ne-
zanedbatelným nebezpečím je také to, že 
při pálení může dojít ke vznícení okolního 
strniště a rozšíření požáru.
Pokud je odvoz sena z důvodů špatné 
dostupnosti lokality neproveditelný, je 

výjimečně možné vyhradit k jeho složení 
jednu plochu v nejbližším okolí, někdy 
může být menším zlem také jeho spálení 
na jedné k tomu vyhrazené manipulační 
ploše v méně hodnotné části území.

Vláčení

Mnoho (zejména konkurenčně slabých) 
rostlin je závislých na přítomnosti odkry-
tého půdního povrchu, kde mají prostor 
k vyklíčení. Na drobné plošky volné půdy 
jsou vázány také četné druhy vzácného 
hmyzu, např. blanokřídlých, rovnokříd-
lých, ale i  motýlů a  brouků. Narušování 
zapojeného travního drnu a vrstvy stařiny 
bylo dříve zajištěno vláčením a smyková-
ním, dnes téměř nepoužívanou techni-
kou. Používalo se na loukách obvykle na 
jaře kvůli rozhrnutí krtinců a  mravenišť 
i k celkovému srovnání povrchu.
Na pastvinách sloužilo smykování k  roz-
hrnutí výkalů a  zabránění vzniku tzv. 
mastných míst.

Ohništěm znehodnocený porost v PR 
Jalovcová stráň.

Vláčení Vojšických luk.
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Techniky pastvy

Způsoby pastvy můžeme rozdělit na 
pastvu kontinuální a  pastvu rotační. Při 
kontinuální pastvě jsou na lokalitě zvířata 
přítomna nepřetržitě po celé pastevní 
období. Její nevýhodou je nerovnoměrné 
spasení pastviny a  často velké množství 
nedopasků.
Při pastvě rotační (také nazývána pastvou 
oplůtkovou) se na lokalitě střídá doba 

2. PASTVA

Pastviny se oproti loukám vyznačují 
častým narušováním drnu sešlapem, 
přítomností exkrementů a  trvale 
nízkým porostem, způsobeným ne‑
ustálým okusem. Takové prostředí 
osidlují rostliny a  živočichové, kteří 
jsou schopni se s  těmito podmín‑
kami vypořádat. Zpravidla se jedná 
o  druhy konkurenčně slabé, které 
jsou na nepasených místech po‑
stupně vytlačeny silnějšími druhy, 
které naopak pastvu nesnášejí.

Nejvíce kypí životem pastviny, které 
jsou přepásány jen velmi řídce, nebo 
jsou jeden až čtyři roky opuštěné. 
Samotná pastva totiž působí rušivě 
i  na typické pastvinné rostliny a ži‑
vočichy. Je‑li však pastvina opuštěna 
už čtyři a více let, dochází postupně 
k jejímu zarůstání v jehož důsledku 
řada vzácnějších pastvinných druhů 
mizí.

spásání s  dobou obrůstání pastviny. 
Do této skupiny lze zařadit také dříve 
v  Bílých Karpatech často užívanou tzv. 
pastvu kůlovou.
V  CHKO Bílé Karpaty je jen málo 
typických stálých pastvin – pase se zde 
především na loukách. Proto je na lučních 
porostech nejvhodnější střídat pastvu 
se sečí, tedy buď přepást otavy, což bylo 
dříve běžné, nebo naopak pokosit otavy 
na nejprve přepasené louce.
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Proč neodstraňovat vždy všechny 
nedopasky
Je třeba rozlišovat mezi nedopasky vznik-
lými špatnou organizací pastvy (pozdní 
zahájení pastvy, kdy je porost již přestárlý 
a špatně stravitelný) a nespasenými místy 
tvořenými především rostlinami, kterým 
se zvířata vyhýbají (trnité, nechutné, 
jedovaté). V  prvním případě pokosení 
a  odvezení nedopasků částečně nahradí 
špatně vedenou pastvu. Ve druhém přípa-
dě by naopak odstranění všech nedopasků 
znamenalo likvidaci rostlin potřebných 
pro řadu druhů hmyzu.
Sečení nedopasků se však doporučuje po 
každém pastevním cyklu v případě vět-
šího výskytu nežádoucích druhů rostlin 
(třtina, pcháč, šťovík…).

V chráněných územích udržovaných pas-
tvou by mělo vždy zůstat určité procento 
plochy nespasené.

Pastva otav v PR Javorůvky.

Kůlová pastva na Moravských Kopanicích. 
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Proč není vždy vhodná extenzivní pastva
Pojem extenzivní pastva je často u ochra-
nářské veřejnosti mylně chápán a  zamě-
ňován se způsobem pastvy, který by se 
dal spíše nazvat šetrně vedenou pastvou. 
Extenzivní pastva znamená malé zatížení 
pastviny zvířaty. To může přinášet některé 
problémy, např. rozvoj expanzivních 

rostlin a  pastevních plevelů, opakované 
vypásání chutnějších druhů či velké 
množství nedopasků. Vhodnější je proto 
intenzivnější krátkodobá nebo opakovaná 
pastva.

Proč vyjímat z pasených ploch mokřady
Vzácné a  často drobné mokřadní druhy 
rostlin a  živočichů nejsou přizpůsobeny 
na tak velké narušování, jakým je pastva 
(zejména skotu), a na s tím spojené obo-
hacení živinami z  exkrementů. Také jsou 
vytlačovány odolnějšími druhy. Řešením 
je vyplocování lučních pramenišť z  are-
álů pastvin. Nesmí se ovšem zapomínat 
na pravidelnou kontrolu a opravy oplocení 
a na to, že i vyplocené mokřady je potřeba 
kosit (důvody viz výše).

Vyplocený mokřad se suchopýrem v PR Jalovcová stráň.

Saranče vrzavá je vzácným druhem pastvin.
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Techniky obnovy

Nejšetrnějším způsobem obnovy je 
mechanické vyřezání náletových dřevin. 
Při něm je třeba ušetřit případné hod-
notné druhy jako například dřín, jalovec 
nebo ovocné stromy. Také je třeba dbát 
na to, aby všechny pařezy a  pahýly byly 
zarovnány na úroveň terénu, aby nevadily 
při následném kosení nebo nezraňovaly 
pasoucí se zvířata.
Zásah je třeba stanovit na dobu mimo 
vegetační sezónu, tedy zhruba od konce 
října do začátku března, kdy nehrozí, že by 
mohla být zničena obsazená ptačí hnízda. Likvidace náletu motorovou pilou.

3. ODSTRAŇOVÁNÍ 
NÁLETU

Obnovit luční porost na zanedba‑
ných lokalitách přerostlých náletem 
dřevin je pracovně, finančně i časo‑
vě náročné. Proto taková obnova 
přichází v úvahu jen tehdy, pokud se 
na lokalitě vyskytují vzácné a  chrá‑
něné rostliny či živočichové, nebo 
protože vlastník či uživatel pozemků 
chce místo znovu obhospodařovat.
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Chemické ošetření herbicidem lze použít 
jen zcela výjimečně (ve vegetační době), 
a to na bodové ošetření pařízků silně 
zmlazujících dřevin, jako je např. akát.
Odstraněnou dřevní hmotu je možné 
na lokalitě spálit, a  to v  zimním období, 
nejlépe při zámrazu. V tom případě je 
však nutné před pálením odstranit drn, 
z  ohniště poté odvést popel a  drn zase 
vrátit na původní místo.
Hmotu lze také štěpkovat, ale opět je nut-
né štěpku z místa odvézt. Také je možné 
část dřevní hmoty ponechat k  rozpadu 
v  místech, kde nebude bránit obhospo-
dařování. Podpoří se tím hmyzí druhy 

(včetně mnohých vzácných), jež jsou 
právě na tlející dřevo vázány. Následný 
rok po zásahu je třeba odstranit výmladky 
a  v  dalších letech zajistit pravidelnou 
údržbu sečí či pastvou.

Štěpkování v PR Bílé potoky.

Odstraňování náletu v PR Ploščiny.


