
            

      

 

 

Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy  

NATURA 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku  

LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE  

 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2024 

Program finanční podpory: LIFE 

Hlavní příjemce dotace: Jihočeský kraj (JČK) 

Další příjemci: Krajské školní hospodářství České Budějovice (KŠH), ZO ČSOP Onyx, 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Rozpočet: 7 024 703 € (podíl EU: 5 085 000 €; 72,39 %; dotace MŽP ČR:  9 900 000 Kč);  

25 % rozpočtu tvoří investice - nákup strojů a vybavení (z toho podíl JČK je 66 %), 

JČK spolu s KŠH odpovídají za cca 50 % rozpočtu 

Hlavní cíl projektu: zastavení vážných negativních trendů a zlepšení celkově špatného stavu 

3 prioritních evropsky významných druhů a 11 prioritních stanovišť z hlediska jejich ochrany 

na 25 lokalitách v Jihočeském kraji a 30 lokalitách na jižním Slovensku 

Přehled cílových druhů a stanovišť: 

 3 prioritní evropsky významné druhy: 

 

 hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica*) 

 střevlík Ménétriésův (Carabus Menetriesi subsp. pacholei*) 

 páchník hnědý (Osmoderma eremita*) 

 11 prioritních evropsky významných stanovišť: 

 travino-bylinná stanoviště (6110* - vápnité nebo bazické skalní trávníky,  

6120* - vápnomilné travinné porosty na suchých píscích, 6210* - polopřirozené 

suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, 6250* - panonské 

sprašové stepní trávníky, 6260* - panonské písčité stepi), 

 lesní stanoviště (91D0* - rašelinné lesy, 91E0* - smíšené jasanovo-olšové lužní 

lesy, 91N0* - křoviny panonských vnitrozemských písečných dun), 

 slaniska a rašeliniště (1340* - vnitrozemské slané louky, 1530* - panonské slané 

stepi a slaniska, 7110* - aktivní vrchoviště) 

 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=21
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=21
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=25
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=25
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=26
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=54
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=54


            

      

 

 

Přehled lokalit v ČR (25): 

Evropsky významné lokality – Blatná, Borkovická 

blata, Čistá hora, Háje, Hlubocké hráze, Hlubocké 

obory, Horní Malše, Hroby, Jaroškov, Kozlovská 

stráň, Lužnice a Nežárka, Nerestský lom, Opolenec, 

Pastvina u Přešťovic, Pláničský rybník – Bobovec, 

Pohoří na Šumavě, Rašeliniště Kapličky, Sokolí 

hnízdo a bažantnice, Svatý Kříž, Šumava, Tejmlov – Nad Zavírkou, Úbislav, Vlašimská 

Blanice, Vrbenské rybníky, Zlatý potok v Pošumaví 

 

Přehled lokalit v SR (30): 

Územia európskeho významu –  Abov, 

Alúvium starej Nitry, Biele hory, Burdov, 

Čenkov, Číčovské luhy, Čiližské močiare, 

Devínska kobyla, Drieňová hora, Dunaj, 

Dunajské trstiny, Gavurky, Chotínske piesky, 

Panské lúky, Jurský Chlm, Kamenínske 

slaniská, Karáb, Kľúčovské rameno, Modrý 

vrch, Mostové, Nesvadské piesky, 

Palárikovské lúky, Pavelské slanisko, Ploská hora, Seleštianska stráň, Starý vrch, Štokeravská 

vápenka, Šurianske slaniská, Veľkolélsky ostrov, Zobor 

 

Realizované aktivity: zpracování odborných studií a provádění managementových opatření 

zaměřených na podporu cílových druhů a stanovišť, která povedou k rozšíření stanovišť 

a zvětšení populací zájmových druhů, výsadba 30 000 stromů na Slovensku a 20 000 stromů 

v ČR, potlačení šíření invazních druhů rostlin na 177 ha, zlepšení stavu 225 ha nelesních 

stanovišť, zlepšení stavu 245 ha lesních stanovišť, znovuzavedení pastvy na 210 ha, nákup 

speciální techniky a zaškolení terénních specialistů (v Jihočeském kraji), kteří by na poli 

ochrany přírody měli pracovat i po skončení projektu, nákup a dlouhodobý pronájem pozemků 

(cca 70 ha na jižním Slovensku) pro ochranu přírody atd. 

 

PR aktivity: provoz internetových stránek a účtů na sociálních sítích, vybudování naučné 

stezky, instalace informačních panelů, uspořádání putovní výstavy, pořádání seminářů, 

workshopů a exkurzí např. pro žáky a studenty, vydání řady publikací, letáků a dalších tiskovin, 

tvorba streamů a celovečerního filmu, propagačních předmětů, atd. 

  
 

 


