
EVL Blatná 44,16

Přírodní památka Blatná 43,77

Předmět ochranné akce

rozšířit nebo zachovat vhodný biotop pro páchníka (Osmoderma eremita)

obnovit (zjistit) populaci páchníka alespoň v jednom z monitorovacích úseků

zajistit kontinuitu stanovišť se zarostlými porosty pomocí výsadby vhodných druhů stromů

zvyšovat povědomí veřejnosti o důležitosti páchníka a jeho biotopu

ošetřit vybrané stromy

odstraňovat křoviny

vysadba nových stromů (dub letní, lípa a jiné druhy)

výstavba "beetle loggeru" s informační tabulí

podpora obnovení přírodního charakteru zejména stanoviště 91E0 - smíšené jasanovo-olšové lužní lesy

EVL Borkovická blata 677,12

Přírodní památka Veselská blata 453,81

Přírodní rezervace Borkovická blata 104,22

Přírodní rezervace Kozohlůdky 80,4

Předmět ochranné akce
podporovat přirozenou obnovu stanoviště, obnovit původní druhového složení stanoviště

vytvořit základ pro stanoviště geneticky čisté borovice blatky (Pinus rotundata)

upravit a stabilizovat hydrologické podmínky na vybraných územích

výsadba semenáčků geneticky čisté borovice blatky

odstraňování možných konkurenčních druhů rostlin

zaslepení vybraných drenážních kanálů

EVL Čistá hora 0,66

Přírodní památka Čistá hora 0,66

Předmět ochranné akce
stabilizovat současnou populaci a zvýšit počet kvetoucích rostlin

odstranit negativní vliv okolního prostředí na populaci druhu

obnovit původní charakter stanoviště, obdoba stanoviště 6510 - extenzivní sečené louky nížin až podhůří

důkladné odstraňování mechového patra

pravidelné sečení

odstraňování nežádoucích konkurenčních a stínících druhů

EVL Háje 1,58

Přírodní památka Háje 1,58

Předmět ochranné akce
rozšířit biotop cílového druhu

stabilizovat a zvýšit populaci druhu

Plánovaná opatření změna managementu, zavedení nových osvědčených postupů

CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÝCH EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT NA ÚZEMÍ ČR

Plánovaná opatření

Cíle akce

Plánovaná opatření

Cíle akce

Plánovaná opatření

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Překryv s chráněným územím

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Cíle akce

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Překryv s chráněným územím

Překryv s chráněným územím

stanoviště 91D0 - rašelinný les

Překryv s chráněným územím

páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Cíle akce

Rozloha (ha)



EVL Hlubocké hráze 67,79

Přírodní památka Hlubocké hráze 67,24

Ptačí oblast Českobudějovické rybníky 2,1

Předmět ochranné akce
rozšířit/zachovat vhodný biotop pro cílený druh

zvýšit populaci cíleného druhu

zajistit ucelenost stanoviště cíleného druhu

zvyšit povědomí veřejnosti o významu cílového druhů a jeho stanovišť

ošetřit vybrané stromy a jejich okolí

odstraňovat křoviny

zajistit odpovídající sluneční osvit vybraných stromů odstraňováním keřových a bylinných vrstev

vysadba nových stromů (dub letní, lípa a jiné druhy)

výstavba "beetle loggeru" s informační tabulí

EVL Hlubocké obory 3260,65

Ptačí oblast Hlubocké obory 3250,17

Přírodní památka Baba 6,65

Přírodní památka Kameník 158,15

Přírodní rezervace Karvanice 14,2

Přírodní rezervace Libochovka 76,76

Předmět ochranné akce
rozšířit/zachovat vhodný biotop pro cílený druh

zvýšit populaci cíleného druhu

zajistit ucelenost stanoviště cíleného druhu

zvyšit povědomí veřejnosti o významu cílového druhů a jeho stanovišť

ošetřit vybrané stromy

zajistit odpovídající sluneční osvit vybraných stromů odstraňováním keřových a bylinných vrstev

vysadba nových stromů (dub letní, lípa a jiné druhy)

EVL Horní Malše 1890,83

Ptačí oblast Novohradské hory 1250,36

Přírodní památka Horní Malše 1890,83

Předmět ochranné akce
Cíle akce obnovit původní charakter stanoviště 91E0

potlačit nitrofilní a invazní druhy rostlin

odstranit nežádoucí nepůvodní druhy stromů (zejména trnovník akát a smrk)

EVL Hroby 0,14

Přírodní památka Hroby 0,14

Předmět ochranné akce
Cíle akce stabilizovat současnou populaci a zvýšit počet kvetoucích rostlin

Plánovaná opatření zajistit rekultivační zásah a následný vhodný management spočívající ve vytvoření nových vhodných plošek pro cílový druh odstraněním mechového patra

stanoviště 91E0 -  Smíšený jasanovo-olšový lužní les

Plánovaná opatření

Překryv s chráněným územím

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Překryv s chráněným územím

páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Plánovaná opatření

Cíle akce

Rozloha (ha)

Překryv s chráněným územím

Cíle akce

Plánovaná opatření

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Překryv s chráněným územím

páchník hnědý (Osmoderma eremita)



EVL Jaroškov 2,11

Přírodní památka Jaroškov 1,7

Předmět ochranné akce
rozšířit biotop cíleného druhu

stabilizovat současnou populaci a zvýšit počet kvetoucích rostlin

zajistit rekultivační zásah a následný vhodný management spočívající ve vytvoření nových vhodných plošek pro cílový druh odstraněním mechového patra

odstranit vybrané pionýrské dřeviny

EVL Kozlovská stráň 1,22

Přírodní památka Kozlovská stráň 1,22

Předmět ochranné akce
odstranit negativní vliv okolního prostředí na cílový druh

odklonit stok vody z výše položeného pole, aby nebyla ohrožena populace druhu

vykácet plně vzrostlé stromy na hranicích stanoviště, získanou plochu přeměnit na vhodné stanoviště cílového druhu

vybudovat příkop s vyústěním mimo populaci druhu

EVL Lužnice a Nežárka 859,5

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko 367,97

Ptačí oblast Třeboňsko 307,38

Přírodní památka Doubí u Žíšova 1,59

Přírodní památka Kramářka 8,41

Přírodní památka Lužnice 338,19

Přírodní památka Vlásenický potok 0,04

Přírodní rezervace Dráchovské louky 60,47

Přírodní rezervace Dráchovské tůně 37,76

Předmět ochranné akce
rozšířit/zachovat vhodný biotop pro cílený druh

identifikovat velikost populace druhu alespoň v jedné z kontrolovaných oblastí

zajistit spojitost stanovišť cíleného druhu

ošetřit vybrané stromy

zajistit odpovídající sluneční osvit vybraných stromů odstraňováním keřových a bylinných vrstev

vysadba nových stromů (dub letní, lípa a jiné druhy)

EVL Nerestský lom 5,31

Přírodní památka Nerestský lom 5,24

zvětšit plochu prioritního stanoviště

potlačit vypuknutí invazních druhů a stabilizovat vyčištěnou oblast

odstranit keře, náletové dřeviny a snížit počet borovic

pravidelné sečení

Překryv s chráněným územím

Cíle akce

Plánovaná opatření

Předmět ochranné akce
stanoviště 6110 - vápnité skalní trávníky

(stanoviště 6210 - polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích) 

Cíle akce

Plánovaná opatření

Překryv s chráněným územím

páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Cíle akce

Plánovaná opatření

Překryv s chráněným územím

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Cíle akce

Plánovaná opatření

Překryv s chráněným územím

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)



EVL Opolenec 20,01

Přírodní rezervace Opolenec 20,01

odstranit negativní vliv okolního prostředí na populaci druhu

rozšířit biotop cílového druhu

zvětšit plochu prioritního stanoviště 6110

potlačit vypuknutí invazních druhů

zajistit rekultivační zásah a následný vhodný management spočívající ve vytvoření nových vhodných plošek pro cílový druh odstraněním mechového patra

odstranit křoviny, náletové dřeviny a snížit počet borovic

pravidelné sečení

EVL Pastvina u Přešťovic 1,27

Přírodní památka Pastvina u Přešťovic 1,27

rozšířit plochu stanoviště 6110

obnovit přirozený chrakter stanoviště 6210

potlačit vypuknutí invazních druhů

vytvořit metodiku a plán péče o stanoviště

odstranit keře, náletové dřeviny a snížit počet borovic zejména u severní hranice lokality

pravidelné sečení

EVL Pláničský rybník-Bobovec 407,23

Přírodní památka Kotlina pod Pláničským rybníkem 13,17

Přírodní památka Olšina v Novolhotském lese 50,55

Přírodní památka Rašeliniště Bobovec 46,19

Přírodní rezervace Pláničský rybník 15,13

podpořit přirozenou obnovu stanoviště 91D0

postupné obnovení hydrologického režimu stanoviště

potlačit dusíkomilné a invazní druhy 91E0

předcházet vývoji náletových dřevin

kácení vybraných dřevin

odstraňovat křoviny

zabránění opětovnému pěstování nepůvodních druhů dřevin (borovice, smrk)

odstraňování vysokých plevelů

zaslepení vybraných odtokových kanálů

odstranění nepůvodních druhů stromů, zejména trnovníku akátu

Plánovaná opatření

Cíle akce

Cíle akce

Plánovaná opatření

Překryv s chráněným územím

Předmět ochranné akce
stanoviště 91D0 - rašelinný les

stanoviště 91E0 - smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 

Překryv s chráněným územím

Předmět ochranné akce
stanoviště 6110 - vápnité skalní trávníky

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Plánovaná opatření

Cíle akce

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Překryv s chráněným územím

Předmět ochranné akce
stanoviště 6110 - vápnité skalní trávníky

stanoviště 6210 - polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích

Rozloha (ha)



EVL Pohoří na Šumavě 156,87

Ptačí oblast Novohradské hory 156,87

Přírodní památka Pohořské rašeliniště 40,24

Přírodní památka Prameniště pohořského potoka 10,19

Přírodní památka Stodůlecký vrch 49,73

Přírodní památka U tří můstků 8,3

podpořit přirozenou obnovu stanoviště 91D0

zvětšit plochu stanoviště

postupné obnovení hydrologického režimu stanoviště

potlačit vývoj nežádoucích druhů rostlin

kácení vybraných dřevin

zabránění opětovnému pěstování nepůvodních druhů dřevin (borovice, smrk)

odstraňování vysokých plevelů

zaslepení vybraných odtokových kanálů

odstranění nežádoucích náletových dřevin

pravidelné sečení

EVL Rašeliniště Kapličky 127,1

Přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky 127,1

rozšířit vhodný biotop pro střevlíka, podpora zvětšování populace

podpořit přirozenou obnovu stanovišť

zvětšit plochu stanovišť

obnovení hydrologického režimu stanoviště

obnovit původní druhové složení stanovišť

potlačit vývoj nežádoucích druhů rostlin

zabránění opětovnému pěstování nepůvodních druhů dřevin

odstraňování vysokých plevelů

zaslepení vybraných odtokových kanálů

odstranění nežádoucích náletových dřevin

pravidelné sečení

EVL Sokolí hnízdo a bažantnice 47,59

Přírodní památka Sokolí hnízdo a bažantnice 47,47

Předmět ochranné akce
rozšířit nebo zachovat vhodný biotop pro páchníka (Osmoderma eremita)

zvýšit populaci cíleného druhu

zajistit ucelenost stanovišť se zarostlými porosty pomocí výsadby vhodných druhů stromů

ošetřit vybrané stromy a jejich okolí

zajistit odpovídající sluneční osvit vybraných stromů odstraňováním keřových a bylinných pater

vysadba nových stromů (dub letní, lípa a jiné druhy)

Plánovaná opatření

Překryv s chráněným územím

páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Cíle akce

Plánovaná opatření

Cíle akce

Plánovaná opatření

Překryv s chráněným územím

Cíle akce

střevlík Menetriesův (Carabus menetriesi pacholei)

stanoviště 91D0 - rašelinný les

stanoviště 7110 - aktivní vrchoviště

Předmět ochranné akce

Překryv s chráněným územím

Předmět ochranné akce
stanoviště 91D0 - rašelinný les

stanoviště 7110 - aktivní vrchoviště

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)



EVL Svatý Kříž 7,12

Přírodní památka Svatý Kříž 7,12

Předmět ochranné akce
rozšířit biotop cíleného druhu

odstranit negativní vliv okolního prostředí na populaci druhu

stabilizovat a zvýšit populaci cíleného druhu

důkladné odstraňování mechového patra

potlačit vývoj nežádoucích druhů dřevin a invazních bylin

pravidelné sečení

EVL Šumava 171925,22

Národní park Šumava 68 580,20

Chráněná krajinná oblast Šumava 87 589,48

Chráněná krajinná oblast Blanský les 6,55

Ptačí oblast Šumava 97 477,49

Ptačí oblast Boletice 1674,35

Přírodní rezervace Hadce u Dobročkova 16,81

rozšířit vhodný biotop pro cílový druh

stabilizovat současnou populaci druhu a zvýšit počet kvetoucích jedinců

upravit management biotopu

obnovit přírodní charakter stanoviště 91E0  

zajistit rekultivační zásah - důkladné vyrývání a odstranění mechového patra

odstranit nežádoucí náletové dřeviny

potlačit dusíkomilné a invazní druhy 

odstranit nežádoucí nepůvodní druhy dřevin (trnovník akát, smrk)

EVL Tejmlov - Nad Zavírkou 22,49

Přírodní rezervace Nad Zavírkou 3,26

Předmět ochranné akce
rozšířit vhodný biotop cíleného druhu

stabilizovat současnou populaci druhu a zvýšit počet kvetoucích jedinců

upravit management biotopu

odstranit nežádoucí negativní vliv okolí

rekultivační zásah spočívající v důkladném vyrývání a odstranění mechového patra

částečně odstranit nežádoucí náletové dřeviny a dřeviny zastiňující cílený druh

Cíle akce

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Cíle akce

Plánovaná opatření

Překryv s 97 chráněnými územími, např.:

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

stanoviště 91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
Předmět ochranné akce

Překryv s chráněným územím

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Cíle akce

Plánovaná opatření

Překryv s chráněným územím

Plánovaná opatření

Rozloha (ha)



EVL Úbislav 0,28

Přírodní památka Úbislav 0,21

Předmět ochranné akce
rozšířit vhodný biotop pro cílený druh

stabilizovat současnou populaci, zvýšit počet kvetoucích jedinců

rekultivační zásah spočívající v důkladném vyrývání a odstranění mechového patra

částečně odstranit nežádoucí náletové dřeviny a dřeviny zastiňující cílený druh

EVL Vlašimská Blanice 402,57

Chráněná krajinná oblast Blaník 115,85

Přírodní památka Vlašimská Blanice 30,43

Předmět ochranné akce
rozšířit nebo zachovat vhodný biotop pro cílený druh

obnovit (zjistit) populaci páchníka alespoň v jednom z monitorovaných úseků

zajistit kontinuitu stanovišť se zarostlými porosty pomocí výsadby vhodných druhů stromů

zvyšovat povědomí veřejnosti o důležitosti páchníka a jeho biotopu

ošetřit vybrané stromy

odstraňovat křoviny

výsadba nových stromů (dub letní, lípa a jiné druhy)

EVL Vrbenské rybníky 363,21

Ptačí oblast Českobudějovické rybníky 357,53

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky 315,78

Předmět ochranné akce
rozšířit nebo zachovat vhodný biotop pro cílený druh

zvýšit populaci cíleného druhu

zajistit ucelenost stanovišť se zarostlými porosty pomocí výsadby vhodných druhů stromů

ošetřit vybrané stromy

odstraňovat křoviny

vysadba nových stromů (dub letní, lípa a jiné druhy)

EVL Zlatý potok v Pošumaví 109,87

Přírodní rezervace Kralovické louky 7,81

Předmět ochranné akce

rozšířit biotop cíleného druhu

obnovit populaci cíleného druhu a zvýšit počet kvetoucích jedinců

odstranit nežádoucí negativní dopad okolí

obnovit přirozenou druhovou skladbu na stanovišti 91E0

rekultivační zásah spočívající v důkladném vyrývání a odstranění mechového patra

částečně odstranit nežádoucí náletové dřeviny

omezit eutrofizaci stanoviště

potlačit invazní druhy

odstranit nežádoucí nepůvodní dřeviny

Cíle akce

Plánovaná opatření

Překryv s chráněným územím

Plánovaná opatření

Cíle akce

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

stanoviště 91E0 - smíšené jasanovo-olšové lužní lesy

Překryv s chráněným územím

páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Cíle akce

Plánovaná opatření

Překryv s chráněným územím

páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Překryv s chráněným územím

hořeček mnohotvarý český(Gentianella praecoxsubsp. bohemica)

Plánovaná opatření

Cíle akce

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)

Rozloha (ha)


