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Krajský úřad 

Středočeského kraje 

Vážená paní hejtmanko, vážení zástupci Rady Středočeského kraje, 

výbor České společnosti entomologické se rozhodl podpořit další pokračování a rozšíření projektu na 

zavedení přirozené pastvy velkých kopytníků (zubr, exmoorský ponny, zpětně křížený "pratur") v 

oblasti bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá. Toto nadregionálně m imořádně 

cenné území bohužel řadu let svoj i biologickou hodnotu postupně ztrácelo. Dělo se tak i přes snahy o 

nahodilý management pom ocí pastvy hospodářských zvířat, pojezdem techniky apod. S ohledem na 

rozlohu lokality to nezabrán ilo její postupné degradaci. Jsme proto rád i že se podařilo najít 

ekonomicky přijateln é řešení, j ak zajistit cílený celoplošný odborný management, který napodobuje 

původní přírodní procesy. Znovuzavedení velkých kopytníků v péči o přírodní dědictví se stalo 

v západní Evrop ě jednou z ú či nných standardních moderních metod. Přesto projekt v loka l itě 

M ilovice - Mladá prv ní v regionu střední Evropy významem, přesahuje rámec České republiky a je 

bezesporu dobrou vizitkou progresivní environmentální politiky středočeskéhokraje . 

Ačkoliv projekt existuje jen ně kolik let, je z ověřovacích odborných studií zjevné, že pastevní 

management velkých kopytníků vede ke zlepšení podmínek stanovišť, a to nejméně některých 

dešt níkových skupin hmyzu, jako jsou např. koprofágní brouci, blanokřídlí (a na ně vázané ohrožené 

druhy zvláště chráněných b rou ků majek), denní motýli nebo zvláště chráněná kudlanka nábožná. 

Jenom v roce 2019 zde bylo evidováno na 120 zvláště chráněných druhů, nebo druhů zařaze n ý ch 

v Červeném seznamu bezobrat lých. Řada z nich by patrně bez zavedení pastvy těchto zvířa t z lokal ity 

zcela vymizela. 

Nicméně vymizení hrozí řadě d ruhů bezobratlých vázaných na řídké pastevní lesy v okolí so u časné 

loka lity, které s ilně za růstají post upnou sukcesí. Tento neblahý trend by bylo možné zvrát it cílenou 

pastvou velkých kopytníků, t ak jako například v NP Podyjí. To jsou důvody, proč podporuje me 

ro z šíření projektu na zavede ní př i roze n é pastvy do světlých lesů v okolí současné plochy. 

N em éně významným důvodem k podpoře tohoto projektu je i fakt, že současná stáda v oblasti 

bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá, slouží jako nenahraditelný chovný 

genofond pro zvířata post up ně využívaná v péči o další cenné lokality entomofauny v ČR, jako jsou 

na p řík lad Ptačí park Josefov, PP Na Plachtě, NP Podyjí, Kozmické louky apod . 

D ěk ujeme za vaše odborné uvážení problematiky a těšíme se na rozumné vyřešení celé situace ve 

pro s pěch cenného přírodního d ědictví, kterým území podle našeho názoru Milovice - Mladá je. 
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