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a odvezena mimo lokalitu. Použity byly 
biologicky odbouratelné pohonné hmoty 
a maziva. Při sečení lučního porostu byl 
opět využit křovinořez a v menší míře též 
lehčí bubnová sekačka. Přístup na lokalitu 
byl řešen po stávající nezpevněné vyježdě-
né komunikaci. „Projekt byl realizován v průběhu 
tří let v souladu s časovými podmínkami Operačního 
programu Životní prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšo-
vání stavu přírody a krajiny,“ říká Lupínek. Ten-
to časový úsek byl podle jeho slov vybrán 
jako nejpřijatelnější varianta, a to kvůli 
plošnému rozsahu zásahu. „Dalším důvodem 
byla následná péče po prvotním zásahu – výřezu ke-
řového patra – formou kosení tak, aby nedošlo k rych-
lému spontánnímu zarůstání ošetřených ploch,“ 
dodává. Již před zahájením projektu došlo 
v lokalitě k několika zásahům spočívajícím 
ve výřezu keřového patra a kosení lučního 
porostu. „Tyto zásahy byly realizovány například 
za finančního přispění z Programu péče o krajinu, což 
bylo vzhledem k plošnému rozsahu vyhodnoceno jako 
neefektivní,“ míní Václav Lupínek.

 

Pro realizaci projektu bylo zájmové území 
luk pod Vladařem rozděleno do třiceti osmi 
dílčích ploch. „Každá tato plocha reprezentovala 
určitý ucelený a ohraničený ekotop. Každá dílčí plocha 
byla odborně posouzena, byla na ní stanovena míra 

sukcese, bylo ověřeno, zda se v ploše vyskytuje Orchis 
morio nebo nepůvodní druh se zaměřením na ovsík 
vyvýšený (Arrhenatherum elativ) a vlčí bob mnoho-
listý (Lupinus polyphyllus). U každé dílčí plochy byla 
posouzena ekonomická stránka údržby v návaznosti 
na stav biotopu,“ popisuje Václav Lupínek. 
Managementová opatření se soustředila 
zejména na plochy, které si zachovaly vyso-
kou kvalitu i přes velký sukcesní tlak dřevin. 
Plochy uměle zalesněné nebo plochy s vý-
skytem přirozeného náletového březového 
porostu a hustého keřového patra tak byly 
ze záměru vyloučeny. „U těchto ploch už nešlo 
objektivně očekávat návrat biotopu do původního sta-
dia,“ říká předseda ZO ČSOP Alter meles, 
jenž se zasloužil o záchranu biodiverzity 
na loukách pod Vladařem.

Klíčovými partnery v obnově luk byli 
především vlastníci pozemků a Správa 
Chráněné krajinné oblasti Slavkovský 
les, která byla v době realizace projektu 
příslušným orgánem ochrany přírody pro 
tuto lokalitu. „Vlastník pozemků město Žlutice 
a Pozemkový fond České republiky byli našemu pro-
jektu velmi nakloněni. Navíc bývalé vedení města 
vycházelo naší snaze velice vstříc, včetně stanovení 
symbolického nájemného za téměř celou lokalitu,“ 
pochvaluje si Václav Lupínek. 
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N
a nepřístupnou a zarostlou louku v blíz-
kosti stolové hory Vladař u Žlutic na Kar-

lovarsku ho tehdy zavedli jedni z předních 
ekologů Karlovarska Oldřich Bušek a Martin 
Lípa. Ona louka byla v devadesátých letech 
minulého století jednou z největších lokalit 
vstavače kukačky (Orchis morio) v západních 
Čechách. „Již na první pohled bylo patrné, že počet-
nost orchidejí na lokalitě byla na hranici trvalého přežití 
populace,“ vzpomíná Václav Lupínek na svou 
první návštěvu luk pod Vladařem.

V květnu 2005 se za přispění pracovníků 
chráněné krajinné oblasti Slavkovský les 
uskutečnilo první oficiální sčítání kukaček 
na této lokalitě. „Výsledek nás však velice zasko-
čil,“ říká Václav Lupínek. Celkem bylo teh-
dy nalezeno pouze 357 kvetoucích jedinců, 
což vzhledem ke starším, nepublikovaným 
datům několika tisíc kusů představovalo 
nepoměrný rozdíl. „Proto jsem jako statutární zá-

stupce našeho spolku přišel s nápadem, jak louky pod 
Vladařem zachránit,“ popisuje zrod projektu. 
Louky byly v té době chráněny jako regist-
rovaný významný krajinný prvek a zařazeny 
do soustavy Natura 2000. „A tak jsme v roce 2008 
založili pozemkový spolek Vladař s prioritou péče právě 
v oblasti Vladaře,“ vypráví pan Lupínek o tom, 
co následovalo po jeho prvotním nápadu. 
K tomuto účelu se spolek připojil k progra-
mu a následně ke stejnojmenné kampani 
„Místo pro přírodu“, jejímž prostřednictvím 
získává Český svaz ochránců přírody pro-
středky na výkup ohrožených pozemků.

Vlastní realizace projektu probíhala z větší 
části dodavatelsky a zčásti vlastními silami 
spolku. „Záměr byl rozdělen do dvou technologic-
kých sekcí, a to sekce výřezu keřového patra a sekce ko-
sení lučního porostu,“ popisuje Václav Lupínek. 
Při výřezu keřového patra bylo použito 
běžných technologických postupů s využi-
tím motorových pil a křovinořezů. Veške-
rá dřevní hmota byla na místě štěpkována 

„Hnutí pozemkových spolků v České republice navazu-
je na tradice prvorepublikových okrašlovacích spolků 
a na zkušenosti mnoha obdobných organizací v zahraničí. 
Český svaz ochránců přírody aktivity pozemkových spolků 
v České republice dlouhodobě podporuje a koordinuje.“

Orchis pallens Trifolium hybridum
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Projekt k žádosti o dotaci z OPŽP spolek vy-
tvořil svépomocí. „Do projektu byly zapracovány 
podmínky a připomínky Správy CHKO Slavkovský 
les, Magistrátu města Karlovy Vary a ostatních dotče-
ných orgánů státní správy. Rád bych touto cestou po-
děkoval především Vladimíru Melicharovi, bývalému 
vedoucímu pobočky Agentury ochrany přírody a kraji-
ny v Karlových Varech, který našemu projektu věnoval 
mnoho času, a stejně tak Přemyslu Tájkovi, botaniku 
správy CHKO Slavkovský les, za odborné připomínky 
k projektu,“ vypočítává Václav Lupínek.

Projekt vycházel především z botanických 
inventarizací a stavu lokality před ukonče-
ním pastvy a zemědělské činnosti. Na loka-
litě se kromě vstavače kukačky vyskytovaly 
i jiné druhy vzácných a chráněných druhů 
rostlin a živočichů. „Cílem a hlavní idejí projektu 
byl citlivý zásah a revitalizace území přírodě blízkými 
zásahy, aby nedošlo k porušení citlivých vztahů mezi eko-
systémy. Neocenitelné byly také rady odborníků v oblasti 
botaniky, zoologie a managementu chráněných území. 
Nutné bylo rovněž dodržení platných metodik Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky a závazných 
stanovisek orgánů státní správy,“ pokračuje Václav 
Lupínek ve výčtu všeho, co bylo pro úspěš-
nou realizaci projektu nutné splnit.

 

Proces žádání o dotaci z OPŽP považuje 
Václav Lupínek díky propracovanému systé-
mu BENE-FILL za velmi intuitivní, bez vět-
ších nedostatků. „V rámci zkušeností s žádostmi 

v jiných dotačních programech je tento systém na velmi 
dobré technické úrovni a stejně takový byl i přístup pro-
jektových manažerů SFŽP ČR. Za velmi významnou 
pomůcku při zpracování žádosti, inspiraci v jiných 
projektech a důležitý zdroj aktuálních informací po-
važujeme především časopis Priorita a bezplatnou 
telefonickou linku SFŽP ČR,“ hodnotí Lupínek 
průběh žádání o dotaci z OPŽP.

K žádosti bylo potřeba doložit velmi 
mnoho příloh, což může podle jeho mí-
nění některé žadatele o dotaci v první fázi 
odradit. „Zde se mi hodila především moje zkušenost 
a práce ve státní správě,“ svěřuje se. Bylo nutné 
doložit především samotný projekt, vyjádře-
ní dotčených orgánů státní správy, vlastníků 
pozemků, finanční výkazy organizace, do-
klady o vlastnictví, katastrální mapy a další. 
„Zde by bylo podle našeho názoru vhodné, aby údaje, 
které lze získat z veřejných rejstříků, nemusel žada-
tel dokládat. Stejně tak v rámci zpracování žádosti 
v prioritních osách, kde je posuzovatelem a příjemcem 
žádosti Agentura ochrany přírody a krajiny České re-
publiky, by mělo dojít ke sjednocení postupů, neboť 
některé pobočky vyžadují soupisy a přílohy nad rámec 
pokynů,“ líčí vlastní zkušenost Václav Lupí-
nek. Samotná administrace ze strany SFŽP 
i hodnocení AOPK trvalo podle jeho slov 
poměrně krátkou dobu a stejně tak i samot-
ná administrace a doložení podkladů k uza-
vření smlouvy.

Spolupráci se SFŽP ČR hodnotí Václav 
Lupínek velice kladně. „Zde je potřeba ocenit 
především velmi náročnou práci projektových mana-
žerů, kteří byli i přes mnoho desítek žádostí, jež mají 
na starosti, vždy vstřícní a ochotní vyřešit jakýkoliv 
problém, který se v průběhu administrace i realizace 
občas zákonitě vyskytl. Překvapila nás především sa-
motná rychlost administrace a schvalování dokumen-
tů projektovým manažerem, jako určitou negativní 
zkušenost naopak vnímáme pomalou práci finančního 
manažera,“ míní Václav Lupínek.

Projekt obnovy vladařských luk byl prv-
ním projektem, který ZO ČSOP Alter meles 
realizovala z dotace OPŽP. „Naše předchozí 
zkušenosti vycházely z jiných dotačních programů, na-
příklad z Programu péče o krajinu, z Programu obnovy 
přirozených funkcí krajiny, z krajských dotací a z dota-
cí z nadačních fondů,“ říká Lupínek. Hlavní pří-
nos projektu realizovaného z dotace OPŽP 
vidí v poskytnuté finanční částce. „Národními 
zdroji bychom projekt v takovém plošném rozsahu rea-
lizovali několik let, bez zaručeného financování v prů-
běhu let. Realizací projektu se podařilo na poslední 
chvíli odvrátit hrozící zánik lokality a její postupné 
zarůstání, kdy by během následujících deseti let došlo 
k jejímu úplnému zániku,“ vyjadřuje svou spoko-
jenost. „Po velmi dobré zkušenosti s prací SFŽP ČR 
jsme v letech 2014 až 2015 požádali o dotaci na dal-
ší tři projekty a zrealizovali je. Ty měly za cíl ošetření 
památných stromů. Jednalo se o revitalizaci zámecké 
aleje a skupiny buků v Horních Lubech, ošetření pa-
mátných lip v Přílezech a revitalizaci soustavy alejí 
v Jindřichovicích v Krušných horách. Další žádost 
v plánu zatím nemáme, problém je pro nás především 
spolufinancování projektů. Jsme malá neziskovka 
a spoluúčast, byť desetiprocentní, je pro nás příliš vy-
soká,“ uzavírá své vyprávění o vzácných or-
chidejích na loukách pod Vladařem jejich 
ochránce Václav Lupínek. 


