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Krátký popis projektu a výsledky 
 
Přeshraniční luční soutěž v oblasti 
Českosaského Švýcarska vypsali a 
zrealizovali projektoví parneři - 
Landschaftspflegeverband Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge e.V. a Správa 
CHKO Labské pískovce - v roce 2010. 
 
Motivace a podpora zájmu občanú regionu 
o ekologickou péči o luční společenstva, 
ochranu přírody a krajiny, ekologickou 
výchovu s poznáváním domácí flóry, fauny 
a traditční kultury. 
 
Luční soutěž probíhá přeshraničně. Ve 
stejném rozsahu a za stejných podmínek 
jsou do soutěže přijímány louky z české i 
německé strany. Účast na luční soutěži 
dává všem soukromým uživatelům a 
zemědělským podnikům možnost 
prezentace svých nejatraktivnějších 
lučních ploch. Českoněmecká hodnotící 
komise zdokumentovala ve dnech 8. a 
10.6.2010 stav a vývoj do soutěže 
přihlášených lučních ploch dle celkového 
vzhledu, druhového bohatství, výdskytu 
typických druhů, obsahu živin a způsobu 
obhospodařování. 
 
Vyvrcholením této činnosti byla Luční 
slavnost pořádaná dne 19.9.2010 in 
Königstein-Ebenheit, při níž byly za účasti 
široké veřejnosti, některých představitelů 
veřejného života a tisku představeny 
výsledky ekologické péče o luční 
společenstva. Zároveň bylo návštěvníků 
nabídnuto několik aktivit různých forem, a 
to k tématům ochrany přírody a krajiny. 
Zahrnuta byla i česká strana. Luční 
slavnost byla velkým úspěchem naší 
přeshraniční spolupráce. Zaznamenali 
jsme zhruba 4500 návštěvníků. 
 
Široce pojatou prácí s veřejností s 
využítím tisku, výlepu plakátů a distribuce 
letáků byla veřejnost oblasti 
Českosaského Švýcarska o našich 
aktivitách stále informována.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zhotovené prezentační tabule byly vystaveny na 
výstavních plochách k tématu "Ekologická péče o 
luční společenstva" v úřadu cestovního ruchu v 
obci Hinterhermsdorf, na Správě CHKO Labské 
pískovce v Děčíně i v informačním a 
návštěvnickém středisku 'Nationalparkzentrum 
Sächsische Schweiz' v Bad Schandau. 
 
Partnery iniciovaná výměna vysoce hodnotného 
osevního materiálu mezi ohodnocenými účastníky 
bude konkrétním přínosem ve snaze o trvalé 
zachování porostů bohatých horských luk  
 
Velmi dobrá spolupráce zúčastněných mezi 
českými a německými partnery navzájem i s 
obyvateli přeshraničního regionu byly přínosem 
ke správnému vnímání problematiky životního 
prostředí a k vzájemnému sbližování se ve 
společné Evropě.  

http://www.lpv-osterzgebirge.de/
http://www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz/

