SHRNUTÍ ROKU 2016-2017
Počátky
Prvotní myšlenka na vytvoření komunity se odvíjí od skutečnosti, že na území hlavního města, mezi jeho
urbanizovanými okrsky, můžeme najít téměř zapomenuté a opomíjené, zato velmi cenné kousky přírody.
Jedním z nich je Radotínské údolí. Proto jsme se začali o lokalitu zajímat a povedlo se nám některé její
části získat do péče. V letech 2016-17 probíhaly první managementové zásahy na lokalitách nad Cikánkou.
Navázali jsme na činnost ZO ČSOP JARO Jaroměř, která zde v roce 2015 začala zajišťovat alespoň
nejnutnější údržbu těch nejcennějších ploch s výskytem prioritních druhů (PP Černé rokle). Péči o lokality
jsme převzali v roce 2016, kdy jsme zde zajistili i první zásahy (likvidaci náletů, kosení a odstranění travní
hmoty, vytrhávání invazivního ovsíku vyvýšeného ad.) na výměře cca 0,35 ha, přičemž veškeré náklady
plně hradili naši dobrovolníci ze svých soukromých zdrojů. Naším záměrem roku 2017 byla obnova
ideálních podmínek pro zdejší nejohroženější druhy živočichů a rostlin formou kosení a odstraňování
travní hmoty, vč. zkušební pastvy, a to ve výši min. 2 ha.
Na jaře roku 2017 jsme na lokalitu přivezli první darovaná zvířata – 6 koz a 2 ovečky. Pastvu jsme tedy
začali realizovat kvůli vzácným vápnomilným společenstvům, která ji potřebují. Až poté nás napadlo, že
bychom sem mohli dostat i lidi z města. A opravdu, brzy poté, co jsme založili webové a facebookové
stránky a vyšli o nás první články, se nám začali ozývat první dobrovolníci, s jejichž pomocí jsme udělali
množství práce.
Celý projekt je tak zaměřen na vztah lidí a krajiny. Cílem je naučit člověka se v krajině pohybovat, dát mu
možnost jí porozumět. V rámci komunity se chceme starat o živá zvířata, tedy o ovce a kozy a dokonce
dojit mléko. Chceme ukázat, že ochrana přírody jde naprosto v souladu s člověkem a že i on do přírody
patří. Kromě pastvy budeme komunitně včelařit, zakládat sad a zahradu.

Smluvní projekty a činnosti roku 2017
Projekt Pražská pastvina - lokálně, soběstačně a komunitně v souladu s přírodou v rámci grantu
Magistrátu hl. m. Prahy
Cíle projektu:
 vytvoření podmínek pro zahájení šetrného způsobu péče o vybrané bezlesé chráněné území v Praze
Radotíně se zapojením zájemců ze strany veřejnosti a s využitím principu komunitní práce
Program Ochrana biodiverzity ČSOP 2017
Cíle projektu:
 obnova ideálních podmínek pro zdejší nejohroženější druhy živočichů a rostlin formou kosení
a odstraňování travní hmoty a to ve výši min. 2 ha zásahů
Program na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků ČSOP 2017
Cíle projektu:
 získání věcných práv k dalším pozemkům na biologicky cenných lokalitách v okolí Prahy – nejlépe
osobním jednáním s vlastníky a uživateli dotčených pozemků
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získání alespoň základních informací o biologickém významu zájmových lokalit, spolupráce
s odbornými biologickými institucemi
získání materiálového vybavení pro základní péči o lokality
propagace činnosti PS zejména prostřednictvím internetu

Projekt Obnova stepního společenstva v Radotínském údolí v rámci projektu Blíž přírodě 2017 ve
spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP
Cíle projektu:
 vytvoření zázemí a realizace první pokusné pastvy k získání prvních zkušeností, jak to bude správně
v praxi fungovat
 zajistit dílčí managementová opatření tak, aby byla v souladu s plánem péče i potřebami zdejších
ohrožených druhů živočichů i rostlin, a to při zapojení zájemců z řad veřejnosti
Pastva 2 hektarů kavylových a kostřavových trávníků na skalnatém svahu nad Radotínským potokem
a pokosení travního porostu se stařinou v NPP Cikánka I na celkové ploše 2,84 ha ve spolupráci
s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR
Závěrečné zprávy projektů najdete na našich webových stránkách na www.prazskapastvina.cz/#vyrocky.

Zhodnocení, výsledky a hospodaření
Letošní rok splnil očekávání nad míru skvěle. Podařilo se naplnit vizi, která se zdála zejména v počátcích
nereálná až naivní. Postupně dochází nejen k zlepšování podmínek pro zdejší vzácné druhy živočichů
a rostlin, ale i k vytváření komunity „místních lidí“ a dobrovolníků, kteří mají chuť pokračovat i do
budoucna, tím spíše, když nyní získávají patřičné zkušenosti i dovednosti s pastvou a připravují rozšíření
nejen pastvy, ale i dalších ochranářských i trvale udržitelných aktivit na další vhodné plochy v úzkém
i širokém okolí Prahy. Díky jednání s vlastníky pozemků máme na další roky písemné povolení k péči na 20
ha v Praze a jejím okolí. Stojí zde první úl i maringotka pro případné přespání pastevců. Zvířata v celkovém
počtu 19 koz a 2 ovce zimují přímo na lokalitě a brzy očekávají čerstvé přírůstky. Zároveň tak provozujeme
zimní pastvu, kdy zvířata ohlodávají kůru z nežádoucích náletových dřevin, s tím, že jsme zajistili ochranu
dřínů.

Jednání s vlastníky
Díky jednání s vlastníky pozemků máme na další roky písemné povolení k péči na následujících lokalitách,
kde bude v závislosti na finančních prostředcích rovněž provozována pastva v kombinaci s ostatními druhy
zásahů.
Kraj

Katastrální
území

Kód
k.ú.

Praha

Radotín

Praha

Číslo
parcely

Typ
evidence

č. listu
vlastnictví

Výměra Druh pozemku
(m2)

738620 2906,
2902/2,
2911/7,
2911/5

KN

44

128057

Ostatní plocha

Radotín

738620 2838/4

KN

60001

43714

Ostatní plocha

Praha

Zadní Kopanina

745278 71/2

KN

1131

8121

Ovocný sad

Středočeský

Hradové
Střimelice

757675 1051/1

KN

2601

5461

Ostatní plocha

2

Středočeský

Kosoř

669971 282/14

KN

5

4500

Trvalý travní
porost

Středočeský

Máslovice

692221 155/2

KN

248

37352

Trvalý travní
porost

Získání nových informací o zájmových pozemcích
Lokalita Hradové Střimelice, konkrétně lom Žežule ve Stříbrné Skalici je lokalitou, která je v okolí naprosto
jedinečná. Jedná o lom krystalických vápenců, pro zdejší krajinu atypická věc. Též se jedná o území
s unikátním bezlesím a výskytem vzácných druhů rostlin i živočichů, a zároveň o území, které má
i historickou hodnotu. Na zdejších širokolistých válečkových trávnících je zajímavý výskyt devaterníku
šedého a chrpy čekánku, pro okolí, kde se vyskytují především kyselé horniny, se jedná o unikátní druhy.
Zajímavé jsou také druhy vřetenušek, mimo běžnou vřetenušku obecnou se zde vyskytuje méně běžná
vřetenuška přehlížená. Bohužel velká část lokality již zarostla dřevinami, proto v roce 2017 proběhly
výřezy a doufáme, že zde budeme moci brzy pást.

Typy prováděných managementů
 Pečlivé vyhrabání stařiny před začátkem vegetačního období na podporu konikleců a dalších vzácných
společenstev skalních stepí
 Výřez náletových dřevin před začátkem vegetačního období
 Mozaikovitá seč travní hmoty s ohledem na vzácné druhy živočichů a rostlin a s cílem potlačit
expanzivní druhy – zejména trav jako je ovsík vyvýšený a třtina křovištní a následné odklízení travní
hmoty – celkem cca 2 ha (černá barva)
 Lokální vytrhávání ovsíku i s kořenovým balem
 Rotační pastva – celkem cca 4 ha – 1 ha spasen dvakrát (růžová + žlutá barva)
-

Obrázek 1: Přibližný zákres managementů za rok 2017
Propagace
Podařilo se nám dokončit webové stránky www.prazskapastvina.cz. Za zdařilou považujeme i propagaci
a interakci s veřejností prostřednictvím facebookových stránek na www.facebook.com/prazskapastvina,
kde máme přes 300 fanoušků. Podařilo se nám proniknout do několika periodik, televize i rozhlasu:
 8. října 2017, Receptář prima nápadů - Komunitní pastviny v Praze
 4. srpna 2017, Hospodářské noviny - Kozy a ovce For Rent. Ochranáři na kraji Prahy založili komunitní
stádo, kdokoliv tak může vyměnit počítač za pasteveckou hůl
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28. července 2017, 5plus2 - Už jste někdy pásli?
18. července 2017, Pražský deník - Rarita? Lidé si půjčují stáda, v Praze pasou ovce i kozy
20. června 2017, Sloní sen - Reportáž z Vítání léta

Kofinancování v roce 2017
Příjmy 2017
Dotace ČSOP

97 000 Kč

Zakázka AOPK ČR

76 300 Kč

Grant Patagonia

107 073 Kč

Grant Magistrátu hl. m. Praha

80 000 Kč

Drobní dárci
Prostředky na péči o firemní
dobrovolníky
Celkem

30 006 Kč

Náklady 05-12/2017
Materiálové vybavení a příslušenství
Příprava terénu, stavba ohradníků,
základní péče o stádo a cestovné
Pořízení stáda, veterinární péče a
příslušenství
Administrace, účetnictví, online
prezentace a propagace
Hardware a software

8 579 Kč

Péče o firemní dobrovolníky

398 958 Kč

Celkem
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135 519 Kč
90 526 Kč
16 633 Kč
37 795 Kč
7 165 Kč
3 970 Kč
291 608 Kč

