
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh evropsky významné lokality 

NOVÁ LOKALITA 

 EVL Paseky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Základní identifikační a popisné údaje 

Kód lokality: NV0627016 

Název lokality: Paseky 

Rozloha lokality (ha): 8,1 

Navrhované kategorie ZCHÚ: přírodní památka  

Charakteristika lokality:  

Návrší (bývalý hradní vrch) nad obcí Boleradice cca 2 km SZ od EVL Kuntínov. Nachází se v 

Hustopečské pahorkatině, která je součástí flyšového pásma Vnějších Západních Karpat.  

Lokalita leží na severních až severozápadních svazích návrší pod kótou Hrad (277 m n. m.), 

nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 220 až 277 m. 

Vegetační pokryv je tvořen mozaikou křovin, výsadeb starých ovocných stromů a 

širokolistých suchých trávníků, na části lokality s významným zastoupením vstavačovitých. 

Mimo stabilní populaci střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) jsou zde z dalších 

významných druhů hojně zastoupeny vstavač vojenský (Orchis militaris), pětiprstka žežulník 

(Gymnadenia conopsea) nebo hrachor panonský (Lathyrus pannonicus). 

 Navrhované předměty ochrany  

Stanoviště 

Kód předmětu ochrany: 6210* 

Název předmětu ochrany: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých 

podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých  

Seznam biotopových předmětů ochrany: T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty 

s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného 

Rozloha (ha): 1 - 3 ha 

* prioritní předmět ochrany  

 

Kód předmětu ochrany: 6210 

Název předmětu ochrany: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých 

podložích (Festuco-Brometalia) 

Seznam biotopových předmětů ochrany: T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty 

bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného 

Rozloha (ha): 2 - 3 ha 

  



Druhy 

Kód předmětu ochrany: 1902 

Název předmětu ochrany: střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 

Údaje o populaci předmětu ochrany: 

Populace Min Max Jednotka Podíl populace Zachoval

ost 

Izolace Celkové 

hodnocení 

stálá 25 68 trsy 15 % ≥ p > 2 % 

 

dobrá populace není 

izolovaná, leží uvnitř 

areálu druhu 

dobrá 

hodnota 

Bližší informace o ekologii druhu naleznete zde: https://portal.nature.cz/kartydruhu/ .  

 Souhrnné zdůvodnění návrhu  

Navržená lokalita představuje náhradu za vyřazení střevíčníku pantoflíčku jako předmětu 

ochrany blízké EVL CZ0624101 Kuntínov.  

Střevíčník pantoflíček se na lokalitě Paseky vyskytuje ve vegetaci širokolistého suchého 

trávníku s významným zastoupením vstavačovitých (T3.4C) v horní části severně 

orientovaného svahu.  

Populace je zde relativně početná, kolísající v letech 2014 – 2021 mezi 25 až 68 trsy. 

Věková struktura populace je různorodá – přítomny jsou jak staré, bohatě kvetoucí trsy, ale 

objevují se i mladé rostliny. Zdá se tedy, že zde stále probíhá přirozená reprodukce. Na 

lokalitě je zajištěn každoroční management, pomocí něhož lze podmínky pro prosperitu 

druhu ještě zlepšit.  

V současnosti se jedná o nejpočetnější známou populaci druhu v panonské biogeografické 

oblasti na území ČR. 

Širokolisté suché trávníky v obou variantách (s významným i bez významného zastoupení 

vstavačovitých) 6210*/6210 se nachází na většině území lokality a je vhodné je rovněž 

zařadit mezi předmět ochrany. 

 Nároky na management 

Péče o předměty ochrany zde probíhá posledních již zhruba deset let formou kosení a 

pastvy ovcí a koz. Na části lokality také proběhla redukce náletových dřevin. Ve stejném 

duchu by měla péče pokračovat i nadále, přičemž by mohla být ještě více zaměřená na 

podporu střevíčníku, pro nějž se lokalita Paseky stává v panonské oblasti ČR zcela klíčovou 

za situace, kdy na ostatních panonských lokalitách druh mizí anebo má jen velmi slabé 

populace.  

Péče by tedy měla spočívat v kosení 1x za 1 až 2 roky v mozaikovém schématu. Seč může 

být doplňována pastvou ovcí a koz. Větší důraz by měl být kladen na výřez nežádoucích 

dřevin, a to přednostně v místě populace střevíčníku.  

https://portal.nature.cz/kartydruhu/


 Orientační mapa hranic 

 

 Orientační mapa výskytu předmětu ochrany 
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