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Úvodní poznámka

Předkládaná kniha je výsledkem pracovního úsilí více 
než stovky členů autorského kolektivu, tvořeného reno-
movanými osobnostmi v oboru ochrany přírody a kra-
jiny v České republice. Cílem naší dvoudílné publikace 
není detailní systematický přehled o tomto oboru. To by 
ostatně ani nebylo možné. Ochrana přírody a krajiny má 
multidisciplinární charakter, prolínají se v ní disciplíny 
ryze akademické s disciplínami aplikovanými, a často 
mezi nimi nelze vytyčit jednoznačnou hranici. Mnoho 
(možná že dokonce většina) konkrétních ochranářských 
problémů má neopakovatelné regionální či místní měřít-
ko. Zachytit celou tuto nesmírně obsáhlou problematiku 
v jedné knize je asi nereálné. Stejně tak si tato kniha 
nečiní ambice na formulování strategických vizí ochrany 
přírody a krajiny v ČR. To by mělo být úkolem aktua-
lizovaného Státního programu ochrany přírody a kraji-
ny ČR, který však bohužel většina státních institucí v ČR 
nebere příliš vážně.

Tato publikace si klade cíle mnohem skromnější: 
představit čtenářům historické kořeny české ochrany 
přírody a krajiny, její postavení v evropském kontex-
tu a na vybraných příkladech ukázat některé „domácí“ 
vážné ochranářské problémy a možnosti či limity jejich 
praktického řešení. Případové studie lze najít na prvním 
vloženém DVD. Z biologie ochrany přírody naše kniha 
akcentuje aplikaci ekosystémové ekologie a v závěreč-
ném zamyšlení nad smyslem ochranářského počínání 
ukazuje přírodu jako křehké zrcadlo lidských osudů. 

V období přípravy této knihy byla v ČR vydána celá 
řada zásadních publikací o ochraně přírody a krajiny, 
počínaje zdařilou reedicí americké učebnice biologie 
ochrany přírody s českými doplňky přes monografi e 
a populárně naučné knihy o biologii krajiny, indiká-

torech biodiverzity, ekosystémových službách, legisla-
tivních základech ochrany biodiverzity až po rozsáhlý 
ediční počin AOPK ČR o chráněných územích a řadu 
publikací k nově vytvořené soustavě chráněných loka-
lit Natura 2000, včetně známého Katalogu biotopů ČR. 
V roce 2011 vydala Univerzita Palackého v Olomouci 
obsáhlou monografi i P. Nováčka o udržitelném rozvoji 
z ESF grantu ENVIRUP (Environmentální vzdělávání 
rozvíjející uplatnění studentů v praxi). Ze stejného gran-
tu je nyní vydávána i tato dvoudílná kniha. Autoři knihy 
doufají, že jejím vydáním bude soubor výše zmíněných 
publikací vhodně doplněn. 

Text je přednostně určen pro čtenáře, který disponu-
je alespoň středoškolskou znalostí biologie a ekologie. 
Přílohou knihy na druhém DVD je krátký fi lm Ivana 
Stříteského o hledání a nacházení dnešních hospodářů 
v naší krajině. 

V roce 2012, těsně před datem redakční uzávěrky této 
knihy, se na České zemědělské univerzitě v Praze sešlo 
zakládající shromáždění Fóra ochrany přírody. Účastní-
ci, od univerzitních učitelů přes pracovníky státní ochra-
ny přírody až po členy NGO, se shodli, že mezi největší 
dnešní problémy české ochrany přírody a krajiny patří 
její uzavřenost do sebe samé a částečná ztráta schopnosti 
ochranářů efektivně komunikovat s veřejností. Dovoluji 
si vyslovit jménem celého autorského kolektivu přání, 
aby tato kniha přispěla právě k širší a otevřenější diskuzi 
o ochraně přírody a krajiny v naší krásné zemi.

V Horce nad Moravou 6. května 2012

Ivo Machar, vedoucí autorského kolektivu
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Česká ochrana přírody má za sebou dlouhou historii. 
Do své moderní organizované podoby se začala utvá-
řet – stejně jako v jiných středoevropských zemích – již 
na počátku 19. století. Zcela mimořádnými akty me-
zinárodního významu bylo vyhlášení tří pralesních 
rezervací – Žofína a Hojné Vody v Novohradských ho-
rách v roce 1838 a šumavského Boubína v roce 1858. 
S pralesní rezervací Boubín je spojeno jméno lesmistra 
J. Johna, který v této rezervaci již v roce 1847 založil prv-
ní výzkumné plochy za účelem sledování přirozeného 
vývoje pralesa. S předstihem 100 let tím položil základ 
pozdějšímu modernímu monitoringu a systematickému 
výzkumu vývoje přirozených lesních ekosystémů v ev-
ropských podmínkách.

Pozdější vývoj dobrovolné i státní ochrany přírody 
pokračoval v takto pojaté tradici zakládání přírodních 
rezervací a prosazením jejich zákonné ochrany. Pro ten-
to přístup byly v české maloplošné a neobyčejně pestré 
krajině mimořádně vhodné podmínky. Jednotlivé pří-
rodní rezervace tak dokumentovaly specifické, často 
unikátní zachované zbytky jak přírodních tak i antro-
picky ovlivněných, ale přírodovědecky cenných biotopů 
a ekosystémů jako vzorků přírodní i kulturní krajiny. Ale 
zahrnuly i neživou přírodu – zvláštní geologické výchozy 
a geomorfologické útvary, jeskyně, vývěry podzemních 
vod a podobné jevy. Od počátků industriálního období 
a jeho exploatačních zásahů do krajiny se tak v přírod-
ních rezervacích podařilo zachránit řadu druhů fl óry 
a fauny, kterým by jinak hrozilo vyhynutí. Zachráněna 
byla řada společenstev, ekosystémů a dalších přírodních 
jevů, které by jinak beze stopy zmizely z bezedném jícnu 
průmyslového využívání krajiny. 

Širší pojetí klasické ochrany přírody se začalo roz-
víjet od okamžiku vzniku prvních národních parků 
a chráněných krajinných oblastí – v Americe od roku 
1872, v Evropě od roku 1909, u nás teprve po druhé svě-
tové válce. Ochranu těchto rozsáhlých chráněných úze-
mí nebylo možné realizovat výhradním soustředěním 
ochranných opatření na její přírodní složky. Ochran-
ná opatření bylo třeba rozšířit na celou krajinu. Přímá 
ochrana a koordinace činnosti uživatelů krajiny tvoří 
(zejména v chráněných krajinných oblastech) hlavní 
náplň činnosti jejich řídících orgánů.

Podobnou cestou se ubírá i současný vývoj volné kul-
turní krajiny. Dnes, po 200 letech od začátku průmyslové 
revoluce, zřetelně vidíme, že přírodní rezervace se staly 
doslova ostrovy izolovanými v moři průmyslově využí-
vané krajiny. Zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství 

a další v krajině provozované činnosti se uchylují ke stá-
le intenzívnějšímu a velkoplošnému využívání krajiny, 
velmi často bez ohledu na ekologické důsledky takových 
způsobů hospodaření. Kdysi běžné přírodní prvky (re-
mízy, prameniště, aleje, porosty keřů na mezích apod.) 
z krajiny zmizely v procesu zavádění průmyslových me-
tod zemědělské výroby a přizpůsobování krajiny techni-
ce. Monokulturní lesní a zemědělské hospodaření vedlo 
k uniformitě krajiny, ztrátě její diverzity a v některých 
případech i její identity. Za takových podmínek je ohro-
žena i sama existence chráněných rezervací. Negativní 
vlivy z okolí (odvodnění, chemické hnojení, používání 
herbicidů a insekticidů, invaze nepůvodních druhů aj.) 
byly v některých případech tak silné, že způsobily i zá-
nik chráněných území. Tato situace klade na současnou 
ochranu přírody mimořádné požadavky. Už nemůže 
dále jít jen o fyzické oddělení zachovaných částí příro-
dy od okolního, člověkem a jeho činností změněného 
prostředí. Naopak je třeba usilovat o jejich posílení vzá-
jemným propojením – pokud je to možné o vytvoření 
souvislé sítě chráněných území, která umožní migraci 
druhů a omezí negativní vliv izolace na nejmenší mož-
nou míru. Druhým úkolem soudobé ochrany přírody je 
posílení jejího vlivu na zlepšení celkové diverzity hos-
podářsky využívané krajiny. Ochrana přírody se tím do-
stává do širších krajinných souvislostí – stává se aktivní 
součástí způsobu využívání kulturní krajiny. Do centra 
jejího zájmu se dostávají aktivity zaměřené na zlepšení 
celkové biologické diverzity krajiny, a na posílení nebo 
obnovu její ekologické infrastruktury, v minulosti zni-
čené nebo podstatně redukované jejím velkoplošným 
využíváním. Součástí tohoto pojetí moderní ochrany 
přírody a krajiny se tak logicky stává i úsilí o omezení 
všech forem půdní eroze a zlepšení retenční schopnosti 
krajiny. Další oblastí zájmu je obnova částí krajiny na-
rušených mnohdy zcela bezohledným způsobem jejího 
ekonomického využívání.

Toto široké pojetí ochrany přírody a krajiny je dnes 
plnohodnotnou součástí evropské politiky životního 
prostředí, tvoří základní paradigma práce s přírodou 
a krajinou na evropské úrovni. V podobě doporučení 
i závazných rozhodnutí se promítá do politických do-
kumentů (např. Ramsarská úmluva, Bernská úmluva, 
Program Natura 2000, aj.), které jednotlivé členské země 
EU realizují ve své národní environmentální politice.

V řadě zemí EU se tyto principy ochrany přírody 
a krajiny již staly běžnou součástí praxe činnosti jed-
notlivých oborů při jejich působení v krajině (zeměděl-
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ství, lesnictví, doprava, těžba nerostů, energetika, vodní 
hospodářství, apod.). Za pomoci nástrojů normativní-
ho managementu krajiny (vědecký výzkum, prostorové/
územní/krajinné plánování, komunikace a koordinace 
činnosti uživatelů krajiny, aj.) vytvořily tyto země pod-
mínky, které posilují úlohu ochrany přírody a krajiny 
a zavazují uživatele krajiny k respektování přírodních 
podmínek při své činnosti v krajině. Docílily tak stavu, 
kdy uživatelé krajiny významným způsobem přispívají 
k posílení krajinné diverzity a zvýšení její kvality. Právě 
takový cíl si také klade Evropská úmluva o krajině.

V ČR se takového uspokojivého stavu dosud dosáh-
nout nepodařilo. Příčin je celá řada. Na prvním místě 
jde o nedostatečné vzdělání a nedostatečnou odpověd-
nost uživatelů krajiny za zvolené způsoby jejího obhos-
podařování a využívání. Celková úroveň ekologického 
povědomí společnosti a úroveň její odpovědnosti za stav 
přírody a krajiny jsou v ČR na podstatně nižší úrovni 
než v řadě jiných evropských zemí. A na podobně neu-
spokojivé úrovni je i odpovědnost reprezentantů české 
politiky všech stupňů, kteří se podílejí na rozhodování 
v záležitostech životního prostředí a využívání krajiny. 
Občasná prohlášení některých vedoucích českých po-
litiků v tomto směru mluví jasnou řečí. O to větší ale 
bývá ochota českých politických složek přijímat evrop-
ské dotace na různé environmentální programy. Evrop-
ská úmluva o krajině, ke které se ČR svým podpisem 
připojila, ale zavazuje. Změna zaběhnutých postojů je 
v ČR více než naléhavá!

Potřeby této změny si je v ČR naproti tomu silně vě-
doma část české vědecké obce pracující v biologickém 
a ekologickém výzkumu. Řada vědeckých pracovníků 
z různých českých univerzit a výzkumných ústavů se 
proto sdružila v autorském týmu této publikace. Zpra-
covali v ní vědecké poznatky moderního pojetí ochrany 
přírody a krajiny, které jsou dnes základem moderního 
paradigmatu aktivní práce s přírodou a krajinou, zamě-
řeného na zlepšení kvality krajiny a trvalé udržení její 
produktivity. Rozsah v knize zahrnutých témat pokrývá 
širokou paletu této problematiky. Vychází z poznatků 
ekosystémové ekologie a jejího významu pro biologii 
ochrany přírody a ochranu krajinného rázu. Ústředním 
tématem moderní ochrany přírody a krajiny je biolo-
gická diverzita. Několik kapitol knihy je proto věnováno 
jejímu výzkumu na úrovni populací a druhů. Zvláštní 
kapitoly jsou věnovány typologii krajiny a krajinnému 
plánování. V dalších kapitolách jsou zpracovány infor-
mace o zemědělství, lesním a vodním hospodářství a je-

jich vlivu na krajinnou diverzitu. Pozornost se v knize 
věnuje i ekologii obnovy a jejímu významu pro ochranu 
přírody a krajiny. Dalšími tématy jsou klimatická změ-
na a její vliv na přírodu a krajinu, výzkum, monitoring, 
dokumentace a další odborné činnosti a pracovní me-
tody aplikované v ochraně přírody a krajiny. Opome-
nuta nebyla ani environmentální výchova a vzdělávání 
nezbytné pro zvýšení úrovně ekologického povědomí 
širokých vrstev společnosti. V knize souhrnně zpraco-
vané vědecké poznatky jsou vhodně doplněny případo-
vými studiemi, které názorně dokumentují uplatněné 
pracovní postupy.

Tato nová publikace zdařilým způsobem uvádí do 
obecného povědomí moderní pojetí ochrany přírody 
a krajiny. Měla by se stát povinnou četbou pro odborné 
a technické pracovníky všech oborů, jejichž činnost se 
jakýmkoliv způsobem dotýká přírody a krajiny. Měla by 
také být povinnou četbou studentů všech těchto studij-
ních oborů. S jejím obsahem by se ale také měli seznámit 
pracovníci všech úrovní politického řízení a odvodit z ní 
své postoje při rozhodování o využívání krajiny. Jsem 
přesvědčen, že kniha vzbudí i zájem řadových obča-
nů, kterým není lhostejný stav přírody a krajiny v této 
zemi. Bohatá příroda a zdravá krajina jsou totiž hodnoty, 
na kterých závisí kvalita našeho současného a především 
budoucího života. Po 60 letech často bezohledného za-
cházení s přírodou a krajinou je v ČR co zlepšovat. Za-
vazuje nás k tomu jak příroda tak i krajina jako součást 
našeho kulturního dědictví. A zavazuje nás k tomu i naše 
členství v EU a ratifi kace Evropské úmluvy o krajině.

Editorům publikace je potřeba vyslovit dík za práci, 
kterou pro vydání této souhrnné publikace vykonali. Šíře 
tématu kladla na jejich odbornost zcela mimořádné ná-
roky. Zhostili se jich se ctí. Stejný dík patří samozřejmě 
i všem autorům, kteří svými znalostmi a erudicí přispěli 
k vytvoření této souborné publikace. České ochraně pří-
rody a krajiny se tím dostává do rukou moderní učebni-
ce, kterou už dlouho postrádala.

Přeji knize na cestě k jejím čtenářům mnoho úspě-
chů. Publikace přináší mnoho nových informací a po-
znatků, objasňuje řadu ekologických, ekononomických 
a kulturních souvislostí, kterých si uživatelé krajiny, po-
litičtí pracovníci ani návštěvníci krajiny nebyli často do-
sud vědomi. Poučení, kterého se v knize čtenáři po jejím 
prostudování dostane, mu bude za vynaloženou námahu 
dobrou odměnou.

Dobřichovice, jaro 2012  prof. em. Josef Fanta 
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2  Přínos ekosystémové ekologie 
pro biologii ochrany přírody

Jan Plesník

Ačkoliv ekologie a zejména ochranářská biologie pat-
ří ve srovnání s jinými vědními obory mezi poměrně 
mladé disciplíny, obě se mohou pochlubit bohatou a ne 
nezajímavou historií objevů a formulováním východisek 
(paradigmat, KUHN 1962). 

Paradigma je souhrn základních domněnek, před-
pokladů a představ určité skupiny vědců. Jde o pohled 
na svět v podobě předpokladů a postupů, přijatých vědci. 

Jak to vidí klasická ekologie

Myšlenka rovnováhy v přírodě se stala významnou sou-
částí západní fi losofi e již v době před působením známé-
ho řeckého myslitele Aristotela (384–322 př. n. l.) a jeho 
školy (KRICHER 2009). 

Klasická ekologie předpokládala, že ekosystémy 
jsou s nejrůznějšími činiteli vnějšího prostředí obvykle 
v těsné, předem určitelné dlouhodobé rovnováze. Jen 
vzácně ji narušují nejrůznější zásahy z vnějšího prostředí 
(disturbance) včetně působení člověka, které ekosystémy 
ovlivňují téměř vždy negativně. Hlavním zaklínadlem 
ochrany přírody proto bylo udržení nebo dosažení ideál-
ní „rovnováhy v přírodě“ (WILLIAMS 1964). 

Vztah mezi druhy a biotopy můžeme podle tra-
dičních názorů přiblížit jako ruku v rukavici. Koncem 
50. let 20. století byla rozpracována a zpopularizována 
představa ekologické niky (HUTCHINSON 1957). Po-
dle ní jsou všechny niky zaplněné a všechny druhy jsou 
na správných, odpovídajících místech, konkrétně v pro 
ně optimálním prostředí: méně vhodnému nebo zce-
la nevyhovujícímu prostředí se vyhýbají. Jinak řečeno, 
v každém článku pomyslné rukavice je pouze jeden prst. 
Toto pojetí lze tedy ilustrovat jako ruku, která zapadne 
do na míru ušité rukavice. 

Ústředním bodem tradičního ekologického para-
digmatu se stala teorie klimaxové sukcese (CLEMENTS 
1916, ELTON 1930). Podle ní každý ekosystém směřuje 
do předem daného cílového stavu, ve kterém následně 
setrvává. Popsaný pohled na vývoj společenstev a eko-
systémů převládal v ekologii a také v ochraně přírody 
a vědě o životním prostředí až do začátku 70. let 20. sto-
letí. 

„Nové“ nerovnovážné paradigma –
zatím plíživá revoluce v ekologii

Nicméně výsledky výzkumů především amerických, 
skandinávských, nizozemských a australských vědců 
přinutily v uplynulém dvacetiletí zásadně změnit ně-
které až dosud všeobecně uznávané principy ekologie 
(HOLLING 1992; WU & LOUCKS 1995; MCNEELY 
1997; PICKETT et al. 1997; 2007; ALLEN & HOLLING 
2008; HOBBS & SUDING 2009; KRICHER 2009; RAF-
FAELLI & FRID 2009; český přehled PLESNÍK 1998; 
2010; VAČKÁŘ 2001; PLESNÍK et al. 2005). Srovnání 
základních názorů klasické a nerovnovážné ekologie 
shrnuje tab. 1.

V současnosti víme, že ekosystémy se nacházejí 
v rovnovážném stavu spíše vzácně a časově omezeně, 
že podléhají neustálým, často těžko předvídatelným 
změnám a že opakované disturbance patří v přírodních 
systémech k zcela základním procesům, které by ekosys-
témy ovlivňovaly i bez působení lidské civilizace. Všech-
ny ekosystémy jsou vystaveny postupným změnám 
podnebí, obsahu živin, rozpadu původních biotopů a vy-
užívání bioty (živé složky ekosystémů) i abiotického pro-
středí lidmi. Neexistuje konečný stav ekosystému, který 
by se dal jednou provždy zakonzervovat. Ekosystémové 
procesy probíhají v mnoha časových a prostorových mě-
řítcích, a proto nelze určité měřítko považovat za jediné 
možné a defi nitivní (CARPENTER et al. 2001). Protože 
neexistuje jediný konečný stav ekosystémů, vychyluje 
jakákoli změna směřování ekosystému i jeho složení. 
Ekosystémy neustále zakoušejí zásahy z vnějšího pro-
středí, osídlování (kolonizaci) novými druhy a vymírání 
(extinkci) jiných, přičemž se v reakci na tyto události or-
ganizují. Události se přenášejí prostřednictvím různých 
hladin ekosystému s různě velkým zpožděním, šumem 
či zesilováním. Ekosystém se může po určité disturban-
ci vyvíjet různými trajektoriemi a může se tak ocitnout 
na pomyslné křižovatce.

Uvedený přístup netvrdí, že rovnováha v přírodě 
nikdy nenastává. Říká, že se neobjevuje ve všech mě-
řítkách a že nutně nemusí zahrnovat naprosto všechny 
jevy v přírodě. V určitých intervalech a ve specifi ckých 
podmínkách se v přírodě vyskytovat může. To, jestli rov-
nováhu v přírodě zaznamenáváme, často závisí na ča-
soprostorovém měřítku, v němž konkrétní ekosystémy 
zkoumáme, a na poměru jeho velikosti a míře zkouma-
ných změn. Stav, který se nám na první pohled může 
zdát jako dlouhodobá nepřerušovaná rovnováha, bude 
ve skutečnosti řadou různých po sobě jdoucích krátko-
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dobých rovnovážných momentů, do nichž se ekosystémy 
dostanou a z nichž vypadnou po nejbližší disturbanci. 
Paleontologické studie a výzkum populací a společen-
stev planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů 
ukazují, že nerovnovážný stav je ve skutečnosti v přírodě 
rozšířenější než rovnováha (ROHDE 2006). 

Potvrzuje se, že v oblastech, které činnost člově-
ka zatím příliš neovlivnila, jsou disturbance nedílnou 
součástí vývoje přírody a krajiny. Ukazuje se rovněž, že 
ekosystémy většinou nereagují na disturbance lineárně: 
vzrůstající působení vnějšího činitele nutně nevyvolá 
okamžitou intenzivnější odpověď ekosystému. Kom-
plexní systémy jako jsou nejen ekosystémy, ale i lidská 
společnost, proto neodpovídají na působení vnějších 
činitelů předvídatelně. 

Přiblížit nelinearitu ekosystémů můžeme pomocí 
dvou z pěti charakteristik stability každého systému, 
kterými jsou:
a) rezistence (odolnost) – označuje schopnost systému 

odolávat změnám, aniž by se sám viditelně měnil
b) resilience (pružnost) – jedná se o schopnost ekosys-

tému přežívat a udržovat si strukturu a fungování 
po disturbanci a po těchto posunech a změnách je 
obnovit: jde o schopnost ekosystému se po vychýle-
ní vrátit do stavu blízkému situaci před disturbancí 
(Holling 1973; Pimm 1984; Walker 1995; Gunderson 
2000; Carpenter et al. 2001; 2009; Kerkhoff  & Enquist 
2007; Webb 2007; Gunderson et al. 2010).

V širším pojetí, prosazovaném zejména americkými 
ekology, zahrnuje resilience i rezistenci. Původně tech-
nické pojetí chápe resilienci jako časový úsek, během 
něhož se určitý ekosystém vrátí po disturbanci do sta-
vu blízkému původnímu (PIMM 1984; 1991). Naproti 

tomu ekologický přístup je založen na názoru, že resi-
lience je podíl určité disturbance, který ekosystém ještě 
vydrží, aniž by přesunul do dalšího stavu (HOLLING 
1973). Obě pojetí vycházejí z matematických modelů 
a v současnosti jsou vnímána spíše jako analogie. Třetí 
přístup zdůrazňuje sociálně-ekologickou resilienci, tedy 
principy, společné pro ekosystémy i společenské systémy 
(BERKES et al. 2003). 

Zejména resilience ekosystémů se v důsledku pokra-
čujícího působení člověka na přírodní prostředí dostává 
do popředí zájmu nejen vědců, ale i těch, kteří pečují 
o přírodu a krajinu, a v některých, zejména západo-
evropských zemích a v USA, také řídících pracovníků 
a politiků (WALKER & SALT 2006; THOMPSON et al. 
2009; RESILIEINCE ALIANCE 2011). V poslední době 
se o rezistenci a resilienci ekosystémů, ať už přírodních, 
přírodě blízkých nebo umělých, hovoří zejména v sou-
vislosti s probíhajícími a očekávanými změnami podnebí 
(GLICKSMAN 2008; PLESNÍK 2009; CÔTÉ & DAR-
LING 2010; STRANGE et al. 2011). Koncepce resilience 
postupně pronikla i do společenských věd a ekonomie 
(FOLKE 2006; HOLLING 2001). 

Resilientní jsou spíše ekosystémy, bohaté na živiny 
a dostatečně zásobené vodou, nebo ekosystémy, často až 
pravidelně ovlivňované disturbancemi, ať už přírodními 
jako jsou záplavy nebo vyvolanými lidskou činností. Na-
proti tomu rezistentní bývají ekosystémy, jejichž živou 
složku tvoří druhy se širokou ekologickou nikou. Z po-
hledu ochrany přírody by největší pozornost měla být 
věnována ekosystémům, vykazujícím nízkou rezistenci 
i resilienci (PRACH et al. 2001). Tab. 2 přináší přehled 
různých typů ekosystémů v ČR podle jejich resistence 
a resilience.

Tab. 1:
Základní názory klasické a rovnovážné ekologie (PICKETT et al. 2007).

klasická ekologie nerovnovážná ekologie
otevřenost
ekosystémů ekosystémy jsou nezbytně uzavřené ekosystémy jsou otevřené celky

regulace ekosystémy se samy regulují ekosystémy jsou regulovány
vnitřními a vnějšími činiteli

rovnováha ekosystémy se nacházejí dlouhodobě 
ve stabilním stavu

ekosystémy jsou zřídkakdy
v dlouhodobé rovnováze s prostředím

dynamika dynamika ekosystémů je předvídatelná,
předem určená

dynamiku ekosystémů neurčuje
předcházející stav a není předem dána

využití v praxi účinná ochrana přírody začlenění ochrany přírody
do péče o přírodní zdroje

výskyt
disturbancí

disturbance působí na ekosystémy
jen málokdy a spíše negativně

disturbance jsou běžné
a četné ekosystémy jsou na nich závislé

vliv člověka ekosystémy jsou nezávislé na vlivu člověka člověk působí s různou intenzitou přímo
či nepřímo na všechny ekosystémy
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Tab. 2:
Různé typy ekosystémů v ČR podle jejich rezistence a re-
silience (RYCHNOVSKÁ 1986; MÍCHAL 1994).

charakteristika příklad
malá rezistence,
malá resilience polní ekosystémy

malá rezistence,
velká resilience rybniční ekosystémy

velká rezistence,
poměrně velká resilience suťové ekosystémy

velká rezistence,
malá resilience klimaxová bučina

Dynamickou mozaiku neustále se proměňujících bio-
topových plošek v krajině určují právě disturbance. 
V důsledku rozdílu mezi disturbancemi a prostorové 
rozrůzněnosti představuje obnova ekosystému po dis-
turbanci ojedinělý, hůře předvídatelný proces (PAINE 
et al. 1998). Konkrétní ekosystém se může původnímu 
do značné míry podobat, ale není s ním totožný právě 
proto, že se neustále vyvíjí. Pojetí resilience proto není 
důležité jen pro pochopení schopnosti ekosystému 
odolávat disturbancím. Disturbance s sebou přinášejí 
možnosti, že ekosystém při své obnově vytvoří sebeor-
ganizací novou kombinaci struktur a procesů. Resilience 
tak danému ekosystému poskytuje příležitost přizpůso-
bit se vnějším podmínkám.

Postupně se hromadící vliv disturbancí ale může 
dosáhnout určitého prahu, po jehož překročení mohou 
následovat dramatické a často rychlé změny systému. 
Nahromaděný stres tak může vyvolat katastrofi cký po-
sun, takže jevy jako jsou sucha, povodně nebo fáze vr-
cholové hustoty (gradace) populačního cyklu některých 
organismů, především hmyzu, spustí v ekosystému změ-
ny, které mohou být nevratné. Původní funkce ekosysté-
mu jsou tak pozměněny nebo zcela ztraceny (THRUSH 
et al. 2009). Uvedené zákonitosti popsali ekologové ze 
širokého spektra ekosystémů, od korálových útesů přes 
sladkovodní, lesní a travinné ekosystémy po pobřežní 
moře (FOLKE et al. 2004). Protože v některých ekosys-
témech existují alternativní stavy, otvírá se tak možnost 
katastrofi ckých posunů. Náchylnost ke katastrofi ckým 
změnám v ekosystémech závisí na parametrech resi-
lience a rezistence ekosystémů (WALKER 1995). Ač-
koliv popsaný posun mohou spouštět různé události, 
podporuje jej snížení resilience určitého ekosystému 
(SCHEFFER et al. 2001; IVES & CARPENTER 2007). 
Podle některých názorů může za určitých podmínek 
oslabovat tendenci ekosystému k velkoplošnému kata-
strofi ckému posunu prostorová heterogenita (VAN NES 
& SCHEFFER 2005). 

V přírodě můžeme najít vhodné, ale příslušnými 
druhy neobsazené biotopy, zatímco některé populace 
rostlin a živočichů osídlují nevhodná stanoviště. Teo-

rie metapopulace (populace populací), rozpracovaná 
v 80. a 90. letech 20. století, objasňuje, proč v přírodě 
existují i naprosto vhodné biotopy, které jsou prázdné 
(LEVINS 1969, 1970, HANSKI 2005). Koncept metapo-
pulace je založen na názoru, že populace jsou prostoro-
vě strukturovány do souborů více či méně oddělených 
místních rozmnožujících se populací, přičemž na dyna-
miku místních populací i celé metapopulace má značný 
vliv pohybu jedinců mezi místními populacemi. 

S vysvětlením, proč se druhy často vyskytují v pro ně 
nevhodných biotopech, přichází také dynamika zdroje 
a propadu (PULLIAM 1988; DIAS 1996). Plochy, kde 
v populaci převažuje porodnost (natalita) nad úmrtností 
(mortalitou) a emigrace je vyšší než imigrace, označu-
jeme jako zdrojové. Propadové plochy bývají takové, 
kde populace vymírá a její početnost udržuje neustálý 
přísun nových jedinců imigrací. V důsledku nahodilých 
procesů nebo i s postupující fragmentací krajiny mohou 
druhy chybět tam, kde jsou pro ně příznivé podmínky, 
a naopak osídlovat plošky s nevhodnými podmínkami, 
kde se nevratně ztrácejí. 

Biotopy, které nejsou z hlediska rozmnožování a pře-
žívání určitého druhu kvalitní, takže v nich nemohou 
dlouhodobě existovat jeho populace, ale přesto je daný 
druh upřednostňuje před jinými, dostupnými vhodnými 
biotopy, označujeme jako ekologické pasti (DONOVAN 
& THOMPSON 2001). Jinými slovy, jde o propadové 
biotopy, které organismy preferují, místo aby se jim vy-
hýbaly. Ekologické pasti se vyskytují nejen ve člověkem 
značně ovlivněném prostředí, ale i v zachovalé krajině, 
přičemž v rychle se měnícím prostředí mohou být běž-
nější, než jsme až dosud předpokládali. Ve většině pří-
padů vede existence ekologické pasti k vyhynutí místní 
populace daného druhu (BATTIN 2004). 

Můžeme shrnout, že změnu metapopulace v čase 
a prostoru ovlivňuje její prostorová struktura a již zmi-
ňovaná migrace rozmnožování schopných jedinců. Po-
kud bychom opět sáhli po výše uvedené analogii, pak 
existuje několik článků rukavice, které jsou prázdné, 
v jiných mohou být i dva prsty a většinu článků obsadil 
právě jediný prst. Teorie metapopulace a zdroje a propa-
du tak vysvětlují, proč určitý druh může v určité oblasti 
zcela vymizet, i když nezaniknou všechny jeho biotopy. 
Vymizení druhu totiž může vyvolat skutečnost, že se 
vhodné biotopy zmenší, nebo jsou sice dostatečně velké, 
ale nacházejí se příliš daleko od sebe. 

Uvedené pojetí, označované jako „nové“ nerovno-
vážné paradigma, se nutně musí odrazit i v teorii a praxi 
péče o ekosystémy. Podle tohoto názoru je příroda dale-
ko dynamičtější, než jsme si donedávna mysleli. Někteří 
autoři proto hovoří přímo o toku přírody nebo expre-
sivněji o proudění přírody či o pulsujícím ustáleném 
stavu (ODUM et al. 1995, PICKETT et al. 1997, 2007). 
Příroda je vnímána jako neustále plynoucí mozaika bio-
topů, která se nechová pouze deterministicky, ale která 
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nechává prostor nahodilým procesům a katastrofi ckým 
posunům (VAČKÁŘ & PLESNÍK 2005). Uvedené zá-
konitosti pochopitelně poněkud ztěžují naši schopnost 
účinně předvídat, jak se budou ekosystémy chovat. 

Ekologická integrita – světlo na konci tunelu?

Dalším koncepčním východiskem ochranářské biolo-
gie a následně péče o přírodní a krajinné dědictví se 
může stát ekologická integrita. Ekologická integrita je 
syntetickou vlastností celého ekosystému. Označujeme 
jí stav, kdy je v ekosystému udržováno složení a funkční 
vztahy odpovídající přírodní biodiverzitě. V ekosystému 
tak mohou probíhat všechny běžné procesy. Ekologická 
integrita proto vyjadřuje kapacitu ekosystému podpo-
rovat a udržet vyrovnaný, celistvý a adaptivní celek se 
strukturou (druhovým složením, diverzitou a funkční 
organizací) a procesy srovnatelnými s přírodním eko-
systémem příslušné oblasti. Jedná se o stav, kdy je určitý 
ekosystém úplný z hlediska druhového složení, struktury 
a fungování (TIERNEY et al. 2009). Ekosystém, který 
kupř. v důsledku lidské činnosti přijde o určité druhy, 
biotopy nebo procesy, ztratil část své integrity. Protože 
ekosystémy jsou utvářeny vzájemným spolupůsobením 
řady činitelů (podnebí, disturbance, biodiverzita), zů-
stává ekologická integrita jediným způsobem, jak při-
měřeně vyjádřit jejich komplexnost (ANGERMEIER 
& KARR 1994; PIMENTEL et al. 2000; VAČKÁŘ 2001; 
WESTRA 2005). 

Ekologická integrita zahrnuje možné charakteristiky 
ekosystému na různých úrovních (GRUMBINE 1994):
a) dostatečně početné, geneticky kvalitní a životaschop-

né populace původních druhů v dostatečně velkých, 
minimálně narušených biotopech

b) nezbytné samovolné procesy, které udržují biologic-
kou rozmanitost a poskytují lidem pro ně existenční 
služby

c) odpovídající zastoupení biotopů a ekosystémů s ohle-
dem na jejich přirozenou proměnlivost v určité ob-
lasti

d) naplnění zájmů člověka v mezích uvedených limitů 
(princip ekologické integrity).

Ekosystém lze stěží postihnout jako celek. I pro eko-
logickou integritu se proto používají nejrůznější indi-
kátory. Nejznámějším z nich je složený index biotické 
integrity (IBI), který se uplatňuje zejména při hodnocení 
stavu vodních ekosystémů prostřednictvím vybraných 
společenstev (synuzií) vodních organismů, nejčastěji ryb 
(KARR 1981; KARR & DUDLEY 1981; KARR & CHU 
1999). 

Viditelnou nevýhodou aplikace ekologické integrity 
v praxi zůstává otázka, co vlastně ještě můžeme považo-
vat za přírodní ekosystém. V částech světa, osídlených 
Evropany v novověku, kupř. v Americe, Africe na jih 

od Sahary či v Austrálii, je možné usuzovat na stav před 
jejich příchodem jako o srovnávací hladině, ačkoliv pů-
vodní obyvatelstvo mnohdy ovlivnilo přírodu zejména 
na ostrovech nezanedbatelným způsobem. V Eurasii 
je mnohem těžší se shodnout na referenčním, skuteč-
ně přírodním ekosystému, k němuž budeme vztahovat 
stav současných ekosystémů. Kritici ekologické integrity 
proto zdůrazňují, že vyloučit vliv člověka na přírodní 
prostředí není dnes již dost dobře možné. 

Při posuzování ekologické integrity vždy závisí 
na zvoleném měřítku a kritériu pozorování. Obecně 
však neexistuje způsob, jak zachovat lidstvo bez udr-
žení životadárných procesů v ekosystémech. Dokonce, 
i kdybychom přiznali lidem morální právo volby, které 
druhy zachovat a které nikoli, naše znalosti o přírodních 
vazbách jsou natolik mizivé, že bychom nebyli schopni 
vždy objektivně určit druhy postradatelné pro fungování 
ekosystémů (redundantní) a z poněkud pragmatického, 
antropocentrického hlediska pro poskytování ekosys-
témových služeb lidem. Proto je ekologická integrita 
v současnosti nejsoudržnější normou ochrany přírody 
a krajiny.

Ekosystémový přístup: který je ten pravý?

Jako ekosystémový přístup označujeme pohled, který 
snaží promítnout hledisko ekosystému na vybrané úrov-
ně popisu. Protože podstata ekosystémů je hierarchická, 
právě prolínání různých časoprostorových měřítek je pro 
ekosystémový přístup charakteristické. 

Koncepce ekosystému má svůj původ v systémové 
biologii. Ekosystém ve skutečnosti není vědeckým tvr-
zením sensu stricto, zůstává spíše prizmatem vidění světa 
v jeho celostním (holistickém) charakteru. V 70. a 80. le-
tech 20. století se opakovaně objevila nezávisle na sobě 
myšlenka, že by se ochrana přírody měla místo populací, 
druhů a území zaměřit na ekosystémy. Od té doby vznik-
la celá přehršle obdobných přístupů, které se označují 
jako ekosystémové. V dalších řádcích budeme z prak-
tických důvodů pozornost věnovat tomu, který se po-
stupně stál zastřešujícím principem Úmluvy o biologické 
rozmanitosti (CBD). I když je ekosystémový přístup po-
važován za jeden z řídících principů CBD, není zahr-
nut do vlastního textu úmluvy. Nicméně v jejím rámci 
byly revidovány zásady („malawské“ principy; BOX 1) 
a návod na jeho aplikaci, a to na základě případových 
studií a dosud získaných zkušeností, a provedena rešerše, 
nakolik je začleněn do různých tematických programů 
a průřezových činností Úmluvy o biologické rozmani-
tosti (SMITH & MALTBY 2003; SECRETARIAT OF 
THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 
2004). 
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BOX 1:   Zásady ekosystémového přístupu
podle úmluvy o biologické rozmanitosti

Ekosystémový přístup v pojetí Úmluvy o biologické rozmanitosti vychází z následujících vzájemně souvisejících 
zásad (SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 2004; SHEPHERD 2004):

• Cíle péče o suchozemské, vodní a živé zdroje v konkrétním ekosystému jsou předmětem společenské volby. 
• Péče o ekosystémy by měla být co nejvíce decentralizována a svěřena institucím na co nejnižší úrovni. 
• Při péči o konkrétní ekosystém bychom měli brát v úvahu její možný dopad na sousední a další ekosystémy. 
• Je potřebné porozumět ekonomickému kontextu péče o ekosystémy a omezovat deformace trhu, které mohou 

mít negativní dopad na přírodu a krajinu, zavést motivační opatření na ochranu biologické rozmanitosti 
a udržitelné využívání jejích složek a internalizovat v přijatelné míře náklady a výnosy. 

• Přednostním úkolem ekosystémového přístupu zůstává zachování ekosystémů a jejich fungování tak, aby 
lidem nadále poskytovaly služby. 

• Při péči o ekosystémy nesmějí být překročeny meze jejich fungování.
• Protože ekosystémové probíhají v různém čase a prostoru, měl by být ekosystémový přístup uplatňován 

v přiměřeném časovém horizontu a prostorovém měřítku.
• S ohledem na skutečnost, že ekosystémy reagují na disturbance s určitým zpožděním, měly by být cíle péče 

o ekosystémy plánovány na delší časové období. 
• Je nutné mít na paměti, že změny ekosystémů mohou být nevratné. 
• Ekosystémový přístup by měl hledat přiměřenou rovnováhu a kompromis mezi ochranou biologické rozma-

nitosti a udržitelným využíváním jejích složek.
• V rámci ekosystémového přístupu by měly být brány v úvahu všechny odpovídající informace, a to jak vědecké 

poznatky, tak tradiční znalosti místních obyvatel o přírodě.
• Ekosystémový přístup by měl podnítit spolupráci všech částí společnosti, zájmových skupin i vědních oborů, 

které mají vztah k biologické rozmanitosti.

Z praxe vyplývá, že ne vždy se při péči o ekosystémy splnit všechny výše uvedené zásady: kupř. v některých situa-
cích je vhodnější realizovat některá ochranářská opatření přímo na centrální úrovni. Kouzlo ekosystémového 
přístupu spočívá mj. v tom, že je adaptivní.

BOX 2:   Adaptivní péče

Ekosystémy nespějí do konečného ustáleného stavu, ale řídí je nerovnovážné procesy. Proto se mohou chovat 
velmi překvapivě a této skutečnosti je nutné se přizpůsobit. Protože se ekosystémy, jak jsme již uvedli výše, vy-
značují značnou komplexitou a dynamikou a naše znalosti o jejich fungování zůstávají a ještě dlouho zůstanou 
neúplné, vyžaduje péče o ekosystémy adaptivní přístup. Adaptivní péči můžeme charakterizovat jako proces 
opakovaného a neustálého hodnocení zjištěných zkušeností, který bere v úvahu měnící se ekologické, společenské 
a politické souvislosti. Rozhodování tak na rozdíl od tradiční, formulářové péče představuje neustálý proces, 
který do sebe začleňuje výsledky předchozích akcí a dovoluje včas a pružně reagovat na změny ekosystému: 
jedná se vlastně o kvaziexperiment (HOLLING 1978; WALTERS 1986; OGLETHORPE 2002; SCHREIBER et 
al. 2004; WALTNER-TOEWS et al. 2008; ALLAN & STANKEY 2009 – obr. 1). Adaptivní péče o ekosystémy 
pochopitelně neznamená neustálou improvizaci: jde o přístup, který současně využívá metody ochranářského 
plánování včetně analýzy scénářů. 
Péče o ekosystémy neznamená jejich řízení k přesně stanovenému cíli – cílem zůstává právě jejich integrita. Je 
proto jasné, že takto vymezený cíl se mění v závislosti na stavu poznání, přírodních limitech a etických volbách. 
Mnozí autoři výstižně upozorňují, že cílem péče o ekosystémy není ani tak řízení samovolných procesů jako 
spíše regulace zásahů člověka do nich.
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Ekosystémový přístup představuje v pojetí CBD strategii 
pro integrovanou péči o suchozemské, vodní a živé zdro-
je, která rovnoměrně podporuje jejich ochranu a udr-
žitelné využívání. Je založen na využití odpovídajících 
vědeckých poznatků, zaměřených na takovou úroveň 
biologických systémů, která zahrnuje nezbytnou struk-
turu, procesy, funkce a vzájemné vazby mezi organismy 
a jejich prostředím. Ekosystémový přístup uznává, že 
lidé se svou kulturní rozmanitostí jsou nedílnou součástí 
mnoha ekosystémů. Uvedená strategie se proto pokouší 
odstraňovat umělé překážky mezi ekonomií, společen-
skými vědami a ekologií a snaží se dosáhnout společen-
sky přijatelné rovnováhy mezi ochranou biodiverzity, 
udržitelným využíváním jejích složek a rozdělováním 
přínosů z něj plynoucích. V žádném případě se nejed-
ná o alternativní nebo konkurenční koncepci k udržitel-
nému využívání složek biologické rozmanitosti, ale jde 
o přístup, jenž spojuje a upevňuje již existující vědecké 
poznatky o péči o ekosystémy. Bere ovšem v úvahu, že 
i přes nesporný rozmach vědeckých základů ochrany 
přírody a krajiny neposkytuje věda zatím rozumné od-
povědi na všechny otázky, spojené s ekosystémovým 
přístupem. Přesto ekosystémový přístup umožňuje ne-
opakovat při ochraně přírodního a krajinného dědictví 
chyby a přizpůsobovat praktickou péči o ekosystémy 
současným znalostem. 

Jednoduše řečeno, ekosystémový přístup představu-
je překvapivě jednoduchou koncepci, pro kterou se ale 
používá poněkud mlhavé označení. Nejde o nic jiného 
než pohled na ochranu přírody z celkové perspektivy, 
jenž bere v úvahu vazby mezi organismy a jimi osídle-
nými biotopy a způsob, jakým uvedené druhy i biotopy 
ovlivňuje člověk. Uznává, že jednotlivé druhy nemůže-
me dost dobře chránit, aniž bychom nezachovali jimi 
obývané prostředí, a že udržení takového prostředí zase 
závisí na základních ekosystémových procesech. Eko-
systémový přístup tvrdí, že musíme co nejobjektivněji 
vyhodnotit skutečně existující vztahy mezi druhy, bio-
topy a ekosystémovými procesy a zajistit, že uvedené 
vazby budou při našem působení na přírodu co nejvíce 
zohledněny. Navíc znalosti o vzájemných vztazích mezi 
organismy a prostředím a o ekosystémových procesech 
propojujeme s konkrétním vývojem lidské společnosti 
na dotčeném území. 

Na les můžeme pohlížet jako na porost, který lidem 
poskytuje cenné statky, jako je dřevo nebo lesní plody. 
Poskytování těchto hmotných přínosů, které mohou pro-
cházet trhem, zůstává jeho hlavním posláním a tomuto 
východisku se musí péče o les nutně přizpůsobit. Jiný 
názor naopak tvrdí, že les je specifi cká vegetace, která je 
lidem užitečná nejen produkcí dřeva, ale poskytuje jim 
i další přínosy jako je udržování vody v krajině, regulace 
plynů v ovzduší nebo vytvářením zázemí pro odpočinek 
a rekreaci. Ekosystémový přístup vidí les skutečně jako 
složité a neustále se vyvíjející předivo vzájemných vazeb 

nejen mezi organismy navzájem, ale i prostředím, které 
obývají. Současně hledá rozumnou odpověď na první 
pohled neřešitelnou otázku: jak dosáhnout, aby konkrét-
ní ekosystém zůstal zdravý, a současně zabezpečit, aby 
lidem i nadále poskytoval pro ně nezřídka existenční 
služby? Jiný příklad je obyvateli vnitrozemského státu 
poněkud vzdálen. Přelovení většiny světového oceánu je 
způsobeno dvěma hlavními příčinami. Přestože u řady 
hospodářsky cenných druhů mořských ryb a dalších ži-
vočichů dokážeme poměrně přesně stanovit maximální 
udržitelný výtěžek (maximum sustainable yield, MSY), 
nerespektujeme jej ani při stanovení ofi ciálních kvót od-
lovu (FINLEY 2011). Právě zaměření se na několik málo 
druhů mořských ryb, které nebere v úvahu dopad příliš 
intenzivního rybolovu na cílové druhy, natož na necí-
lové organismy a na celý ekosystém, se snaží překonat 
ekosystémový přístup. 

Ekosystémový přístup předem nevylučuje jiné, 
tradiční přístupy v péči o přírodu a krajinu jako jsou 
chráněná území, akční plány či záchranné programy 
na ochranu cílových druhů, poddruhů či vývojových 
linií (evolučně významných jednotek) volně žijících ži-
vočichů, planě rostoucích rostlin a dalších organismů či 
další přístupy, uskutečňované v rámci existujících ochra-
nářských strategií, programů a každodenních činností. 
Spíše by měl zahrnovat všechny uvedené přístupy a další 
postupy tak, aby se mohl vyrovnat se složitostí ochra-
ny a péče o biodiverzitu a udržitelného využívání jejích 
složek. Proto neexistuje a ani nemůže existovat jediný 
univerzální způsob, jak ekosystémový přístup vlastně 
realizovat a raději bychom měli hovořit o ekosystémo-
vých přístupech. Jde spíš o návod, jak o přírodě uvažovat 
a chovat se k ní, než o podrobnou kuchařku, která nám 
přesně a podrobně říká, co, kde, kdy a jak máme dělat. 

Péče o ekosystémy –
regulace dopadů činnosti člověka na přírodu

Péče o ekosystémy (ekosystémový management) vychází 
ze dvou hlavních předpokladů. První je, že péče o pro-
pojené sítě organismů a jejich prostředí, na němž závi-
sejí, tedy ekosystémové pojetí, je potřebnější a mnohem 
účinnější než péče o jednotlivé ohrožené druhy vytržené 
z kontextu (PICKETT et al. 1997). Z toho logicky vyplý-
vá druhý celospolečensky významný předpoklad, totiž že 
zdravé životní prostředí a ekonomická prosperita nejsou 
dichotonií, naopak se vzájemně podmiňují (MORRIS-
SEY 1998; WALTNER-TOEWS et al. 2008). 

Péče o ekosystémy shrnuje v podstatě tři vzájemně 
se prolínající oblasti:
a) poznání, výzkum a monitorování ekosystémů
b) manipulaci fyzikálních, chemických a zejména bio-

logických parametrů ekosystémů
c) regulaci lidských vstupů do ekosystémů. 
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Cílem péče o ekosystémy je využití ekologických, spo-
lečenských, hospodářských a řídících zásad takovým 
způsobem, aby se z dlouhodobého hlediska vytvářela, 
obnovila nebo udržovala integrita (v tomto případě jak 
soulad podmínek a zdrojů, které ekosystém produkuje, 
tak kvalitativní charakteristiky ekosystému – viz 2.1.3), 
resilience a resistence ekosystému v souladu s požadova-
ným způsobem využití (OVERBAY 1992; SHEPHERD 
2004; 2008). Péče o ekosystémy usiluje o sloučení eko-
nomických a ekologických zájmů při adaptivní reakci 
na změny ekosystémové dynamiky: neusiluje o „zmra-
žení“ ekosystému v určitém stavu. Jinak řečeno, uvedený 
přístup se snaží jak o udržení prosperity „uživatelů“ eko-
systémů, tak o zachování zdravých, dobře fungujících 
ekosystémů. Tradičně je péče o ekosystémy pojímána 
jako manipulace fyzikálních, chemických a biologic-
kých procesů propojujících organismy s jejich abiotic-
kým prostředím a regulace lidských činností způsobem 
vedoucím k požadovanému stavu ekosystému (PIROT 
et al. 2000). Péče o ekosystémy se pochopitelně vždy 
uskutečňuje prostřednictvím jednotlivých druhů či spo-
lečenstev, které jsou jeho součástí, a procesů, které jsou 
zasazeny do krajiny a které v ní konkrétně probíhají. Je 
zjevné, že uvedené procesy nelze řídit v technologickém 
či manažerském smyslu. Na druhou stranu ačkoliv péče 
o ekosystémy vychází z ekologie jako vědní disciplíny, 
nejsou jejím řídícím principem pouze ekologické po-
znatky, nýbrž je její působnost určena i sociálními, eko-
nomickými a etickými omezeními (CHRISTENSEN et 
al. 1996; MALTBY et al. 1999; VAČKÁŘ 2001). Ekosys-
témový management samozřejmě sdílí mnoho přístupů 
a pojetí s ochranářskou biologií a tradiční péčí o bio-
diverzitu, přesto oba přístupy nejsou totožné (Tab. 3). 

V konečném výsledku bude ekosystémové pojetí 
vždy víceúrovňové a vymezené ekosystémy se budou 
překrývat. Právě o zahrnutí víceúrovnosti usiluje péče 
o ekosystémy; rozhodování je vedeno na jedné úrovni, 

ale doplněno posuzováním hranic v jiných měřítcích 
(SEXTON & SZARO 1998; VAČKÁŘ 2001). Protože 
ekosystémy jen málokdy respektují geopolitické nebo 
administrativní hranice, roste význam rozumné péče 
o nechráněnou krajinu, skutečně účinné, nikoli jen for-
mální spolupráce mezi různými institucemi, zabývají-
cími se péčí o krajinu, včetně organizací mimo resort 
životního prostředí, a vlastníky a nájemci půdy a pře-
shraniční kooperace v ochraně přírody a krajiny.

Ekosystém zůstává vždy základní jednotkou péče, 
nicméně jeho ekologická integrita je stanovena jejím zá-
měrem. Tím přitom může být péče o genetickou rozma-
nitost populace pandy velké (Ailuropoda  melanoleuca) 
ve volné přírodě stejně jako o krajinný ráz Českého 
středohoří či sledování probíhající a očekávané změny 
podnebí na produkci rýže v povodí Mekongu.

V souvislosti s ekosystémovou péčí musíme připo-
menout, že ekosystémové procesy jsou často nelineární 
a jejich výstupy se mohou projevit teprve po určité době. 
Proto musíme podniknout určitá opatření i tehdy, jest-
liže některé vztahy mezi příčinami a důsledky nejsou 
z vědeckého hlediska zcela objasněny (princip předběžné 
opatrnosti, COONEY 2004).

Koncepce péče o ekosystémy se potýká se špatně 
a nejasně definovanými termíny a bývá kritizována 
pro mlhavost a jednoznačnost. Jedním z argumentů 
odpůrců péče o ekosystémy jako strategie péče o pří-
rodní zdroje zůstává nedostatek souladu mezi vědec-
kými základy ekosystémového managementu a jeho 
používáním v praxi při rozhodování státní správy stejně 
jako obavy z maskování zájmů nadměrného využívání 
přírody (FITZSIMMONS 1998; SIMBERLOFF 1998). 
V USA se ekosystémovým přístupem ohánějí i velké, 
často nadnárodní fi rmy, ve velkém měřítku poškozující 
nebo přímo ničící životní prostředí. V poslední době 
se k ekosystémové péči vehementně hlásí část odborné 
lesnické veřejnosti. Nedostatek geografi cké rigoróznos-

Tab. 3:
Srovnání přístupů ochranářské biologie a péče o ekosystémy (VAČKÁŘ 2001, upraveno).

ochranářská biologie péče o ekosystémy
klíčový biologický pojem biodiverzita ekosystémová integrita
klíčový společenský pojem zachování biodiverzity zachování ekosystémových služeb
základní jednotka péče druh ekosystém
základní nástroje péče ochrana jednotlivých druhů

a biotopů in situ, resp. ex situ péče o složení a fungování ekosystému

cíle účinná ochrana přírody začlenění ochrany přírody
do péče o přírodní zdroje

výh ody přesné zacílení nutných zásahů začlenění ochrany přírody
do všech odvětví

nevýhody omezená možnost meziresortní 
a mezioborové spolupráce

náročnost na zaměstnance a instituce,
maskování obchodních zájmů udržitelným 
využíváním přírodních zdrojů
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ti při vymezování ekosystémů a mnohoznačný výklad 
pojmů jako ekosystémová udržitelnost či integrita nebo 
zdraví ekosystémů mohou být významnou překážkou 
akceschopnosti a účinnosti péče o ekosystémy jako prak-
tického nástroje ochrany přírody. Při rozvoji vědeckých 
základů péče o přírodní a krajinné dědictví a jejího stra-
tegického rámce však ekosystémový management po-
skytuje mnoho příležitostí, jak začlenit zásady ekologie 
a ochranářské biologie do legislativy a veřejné správy 
(KEITER 1998; SMITH et al. 1999; MIKO & PLESNÍK 
2009). 

Všechny činnosti člověka je nutné uvažovat v rámci 
určitého ekosystému a lidé jsou neoddělitelnou součástí 
ekosystémů. Lidský vliv na ekosystémy je všudypřítom-
ný a na dvou třetinách plochy Země vyloženě dominant-
ní (MA 2005). Ekosystémy jsou přirozeně dynamické, 
a proto se těžko stanovuje orientační bod či pozadí 
(referenční hladina), vůči kterému vztáhnout výchylku 
způsobenou činností člověka – viz 2.1.2 (CARPENTER 
& GUNDERSSON 2001).

Péče o ekosystémy není hodnotově neutrální. V rám-
ci integrovaného přístupu k ekosystémům je nezbytné 
začlenit ekonomické hodnocení do ekologických sou-
vislostí a odpovídajícím způsobem ocenit služby posky-
tované ekosystémy, zejména z hlediska společenských 
kompromisů mezi čerpáním zdrojů, jejich udržitelností 
a nevratným vyčerpáním (MA 2005; TEEB 2010). 

V současnosti je ekosystémový přistup chápán jako 
zásada řady mezinárodních mnohostranných smluv (již 
zmiňovaná Úmluva o biologické rozmanitosti, Úmlu-
va na ochranu mořského prostředí severovýchodního 
 Atlantského oceánu, Kjótský protokol Rámcové úmluvy 
OSN o změně klimatu) a mezinárodních mezivládních 
organizaci (např. Organizace Spojených národů pro ze-
mědělství a výživu, FAO). Stal se rovněž součástí legis-
lativy některých zemi, kupř. Kanady. Nejdále pokročily 
státní instituce i nevládní sektor při naplňování péče 
o ekosystémy v USA, kde tento přístup představuje již 
od poloviny 90. let 20. století koncepční rámec pro čin-
nost všech federálních institucí, zaměřených na péči o ži-
votní prostředí (RANDOLPH 2004). Podrobný návod, 
jak v praxi uplatnit ekosystémový přístup v pojetí CBD, 
a řadu případových studií ze všech kontinentů, přináší 
webová stránka CBD (SECRETARIAT OF THE CON-
VENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 2011). 

Nerovnovážné paradigma
v praxi ochrany přírody

„Nové“ nerovnovážné paradigma může přispět k upřes-
nění koncepčního rámce ochrany přírody a krajiny. 
Přístupy jako je rezistence a resilience složek biologické 
rozmanitosti nebo ekologická integrita trpí pochopitel-
nými dětskými nemocemi, především mnohoznačnou 
interpretací. Co je ovšem závažnější, mezi ochránci 

přírody mohou vzbuzovat možná přehnaná očekávání, 
stejně jako se stalo v případě ekosystémových služeb. 
Přestože se věda neustále vyvíjí, některé v této kapitole 
uvedené přístupy pronikly do nejrůznějších koncepcí, 
strategií, programů a projektů předtím, než mohly být 
vědci dále rozpracovány a rozumným způsobem ověřeny 
a následně využívány v praxi. 

Zmiňovaná adaptivní péče by nás měla přinutit uva-
žovat o dynamice přírody mnohem důkladněji. Možná 
by nám nepřišlo až tolik kacířské přijmout myšlenku, že 
přírodní disturbance nemusíme automaticky zatracovat, 
ale že je naopak můžeme využít v péči o přírodní a kra-
jinné dědictví (DREVER et al. 2006; DROZD 2009). 
Udržení přirozených disturbancí napomáhá zachovat 
integritu příslušného ekosystému. Ostatně právě „nové“ 
nerovnovážné paradigma přesvědčivě ukazuje, proč 
bychom měli v krajině zachovat jak plochy ponechané 
samovolnému vývoji, tak území udržovaná tradičním 
hospodařením včetně lesů a travinných porostů, bývalé 
nebo současné vojenské výcvikové prostory či člověkem 
značně pozměněné příměstské biotopy či velké městské 
parky. 

Péče o ekosystémy, která se zejména v USA stala zá-
kladním východiskem péče o přírodní zdroje, nezna-
mená nic jiného, než že se péče o konkrétní část přírody 
uskutečňuje na více úrovních biodiverzity (geny/jedin-
ci, populace/druhy, společenstva/ekosystémy/krajina – 
tab. 3). Jestliže se zabýváme konkrétním problémem 
na určité hladině biologické rozmanitosti nebo v jednom 
časoprostorovém měřítku, měli bychom hledat vztahy 
k dalším hladinám. 

Závěr 

Rozvoj ekosystémové ekologie (v USA označované jako 
ochranářská ekologie), k němuž došlo zejména v posled-
ních 20 letech, zásadně pozměnil náš pohled na přírodu. 
Místo systému, který je v ideálním případě v dlouho-
dobé rovnováze, ji chápeme jako vysoce dynamickou, 
proměnlivou „tekoucí“ mozaiku biotopů. Disturbance 
udržují v krajině značně proměnlivou heterogenní mo-
zaiku biotopových plošek. I přes některé nesporné ne-
výhody zůstává ekosystém jedním ze základních pojetí 
soudobé ekologie a ochranářské biologie (BOX 3). Zmi-
ňovanému pohledu by se měla rozumným způsobem 
přizpůsobit i péče o přírodu a krajinu. V praxi půjde 
vždy o to, zda ještě dokážeme v různém časoprosto-
rovém měřítku ovlivnit nejvýznamnější vnější činitele 
(hnací síly), působící na přírodu a krajinu. Některé sou-
dobé přístupy, které se sice mnohdy tváří jako samospa-
sitelné a mají proto své proroky, nepůjdou uskutečnit 
jinak než koncepční, trpělivou a účinnou péčí o kon-
krétní populace planě rostoucích rostlin a volně žijících 
živočichů, biotopy, přírodní procesy a lokality, do níž 
zahneme všechny, jež se v nejrůznější míře týká.
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BOX 3:   Lesk a bída ekosystému

Pojetí ekosystému, tedy souboru všech organismů na určité ploše spolu s celou neživou složkou prostředí, přináší 
viditelné výhody, ale současně má i zřejmé nedostatky. Holistické (celostní) pojetí ekosystému zdůrazňuje, že 
ekosystém je víc než pouhý součet jeho skladebních částí: jde spíše o složité vazby jeho prvků, podmiňujících 
existenci ekosystému (Golley 1996). 
Koncept ekosystému používáme nejčastěji v trojím vzájemně propojeném, ale odlišném pojetí (Pickett & Cade-
nasso 2002): 

a) odborný výraz (Co je ekosystém?)
b) model pro praxi (Jak je ekosystémy vytvořen a jak funguje?)
c) metafora jako přiblížení (Čemu se ekosystém podobá? Čím je ekosystém cenný?). 

Jako ekosystém můžeme na základě nejčastěji používané defi nice (rámeček 1) vymezit jakoukoli část prostředí, 
osídlenou organismy, včetně umělého prostředí, vytvořeného člověkem. Určení konkrétního ekosystému proto 
bývá mnohdy vysloveně účelové a nezachytíme při něm v přírodě skutečně existující celky. Z tohoto hlediska 
představuje ekosystém spíše určitou metaforu, přiblížení reálného světa, pohled na přírodu. Ekosystémy jsou 
tak mnohem více koncepčními entitami, které v přírodě většinou neexistují jako přesně vymezené jednotky. 
Radikální názory proto prosazují, aby se používání koncepce ekosystému v ekologii omezilo nebo se od něj zcela 
upustilo (O’Neill 2001; Konvička 2002). 
Vymezení ekosystému zůstává především problémem měřítka. Proto lze ekosystémy třídit podle rozmanitých 
hledisek jako je jejich složení, struktura nebo v nich probíhající procesy. Nicméně ať už přijmeme jakoukoli 
klasifi kaci ekosystémů, výsledkem budou navzájem se překrývající celky, složené z více úrovní.
Na druhou stranu je hladina organizace biologických systémů mezi společenstvem a biomem, popř. krajinou 
užitečná, mj. proto, že sjednocuje dva možné cíle péče o přírodní dědictví, bez ohledu na to, že se mnohdy navzá-
jem vylučují: ochranu původní biologické rozmanitosti a zachování spontánních, život podporujících procesů. 
Ekosystém spojuje, ať už se nám to líbí nebo ne, dohromady organismy s jejich neživým prostředím. 
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Obr. 1:  Schéma adaptivní péče
(PICKETT et al. 1997, upraveno).
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3  Mezinárodní ochrana přírody a krajiny

Jan Plesník

3.1   Mezinárodní instituce 
na ochranu přírody a krajiny

Mezinárodní instituce zabývající se různými otázkami 
souvisejícími s ochranou přírody, resp. péčí o biologic-
kou rozmanitost, můžeme rozdělit podle několika hle-
disek. 

Část z nich tvoří mezivládní organizace, tedy tako-
vé, jejichž členy mohou být, ostatně jak už napovídá 
jejich název, pouze vlády nezávislých zemí. Patří sem 
zejména odborné instituce a programy Organizace spo-
jených národů (OSN), Rada Evropy či Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Z pohledu 
mezinárodního práva má od přijetí Lisabonské smlou-
vy zvláštní postavení Evropská unie (EU), protože její 
členské státy na tento nadnárodní útvar převedly část 
svých pravomocí. Problematice ochrany přírody v EU 
se věnuje podrobně zvláštní kapitola, takže se jí nebu-
deme v této části naší knihy zabývat. Výjimkou budou 
pouze odborné instituce EU (Evropská agentura život-
ního prostředí a Evropské tématické středisko biologické 
rozmanitosti). 

Mezinárodní nevládní organizace na ochranu příro-
dy spadají do dvou základních typů. Do prvního řadíme 
ty, které za členy nebo partnery přijímají buď jen nevlád-
ní organizace působící v různých zemích (kupř. BirdLife 
International) nebo organizace jak dobrovolné, tak státní 
ochrany přírody (např. Eurosite, Planta Europa). Druhý, 
neméně důležitý typ mezinárodních nevládních ochra-
nářských organizací představují takové, jejichž členy 
mohou být jednotlivci. Modelovým příkladem uvede-
né kategorie zůstává největší „soukromá“ mezinárodní 
organizace na ochranu přírody, známý Světový fond 
na ochranu přírody (WWF International).

Naprosto ojedinělému postavení se již více než 60 let 
těší Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN), která 
je úspěšným přechodem mezi oběma vše uvedenými ka-
tegoriemi mezinárodních ochranářských institucí: sdru-
žuje totiž jak nezávislé státy, tak mezinárodní nevládní 
organizace a zejména organizace státní a dobrovolné 
ochrany přírody jednotlivých států.

Samostatnou kategorií mezinárodní ochrany přírody 
a péče o biologickou rozmanitost, ať už krátkodobou 
nebo dlouhodobou, zůstávají nejrůznější mezinárodní 
projekty, programy a iniciativy. Po právní stránce často 
nemají status mezinárodní organizace, i když zejména 
v anglosaských zemích mohou být registrovány tradičně 
jako charitativní organizace. Jejich přínos péči o příro-

du a krajinu v celosvětovém a celoevropském měřítku 
a v rámci EU je nesporný, ať už pokud jde o prohlubo-
vání znalostí o přírodě a krajině, praktickou péči o ně 
a o informování, vzdělávání a získávání podpory nejširší 
veřejnosti i cílových skupin obyvatelstva. Projekty, pro-
gramy a iniciativy mezinárodní ochrany přírody zřizují 
vlády, státní instituce či nevládní organizace, jak mezi-
národní, tak celostátní působností.

Následující přehled mezinárodních institucí, v různé 
míře se zabývajících ochranou přírody a krajiny a péčí 
o biologickou rozmanitost, není ani zdaleka vyčerpáva-
jící. Jedná se spíše o výběr těch, které by mohly českého 
čtenáře z nejrůznějších důvodů zajímat. V jednotlivých 
podkapitolách jsou mezinárodní instituce ochrany pří-
rody řazeny podle působnosti (globální, celoevropská, 
EU). Základní informace o některých mezinárodních 
organizacích, zcela nebo částečně se zabývajícími péčí 
o přírodu a krajinu, najde zájemce i v českých publika-
cích (STEJSKAL 2005; HLAVÁČEK 2007).

3.1.1  Mezivládní organizace

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 
(United Nations Educational, Scientifi c
and Cultural Organisation, UNESCO)

Odborná instituce OSN. Jejím posláním je usilovat 
o zachování míru ve světě a respektování spravedlnosti, 
svobody a lidskosti rozvíjením mezinárodní spoluprá-
ce v oblasti výchovy, vědy a kultury. Do 15. 7. 2011 se 
jejími členy stalo193 států, dalších sedm závislých úze-
mí má statut přidruženého člena. Založena v r. 1945, 
sekretariát sídlí v Paříži. Činnost organizace se soustře-
ďuje na pět základních oblastí: výchovu a vzdělávání, 
přírodní vědy, společenské vědy, kulturu a informování 
a získávání podpory nejširší veřejnosti i cílových skupin 
obyvatelstva pro výchovu, vzdělávání, rozvoj věd a péče 
o přírodní a kulturní dědictví. V rámci UNESCO vznikl 
Mezinárodní biologický program (International Biologi-
cal Programme), který v současnosti pokračuje přede-
vším Programem Člověk a biosféra (Man and Biosphere): 
zaměřuje se především na vyhlašování biosférických re-
zervací UNESCO (viz 3.3 Biosférické rezervace ve světě). 
UNESCO je mj. garantem Úmluvy o ochraně světového 
kulturního a přírodního dědictví (WHC, Novější inicia-
tivou UNESCO je mj. vyhlašování geoparků UNESCO 
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(viz BOX 4). Zapojení ČR do činnosti UNESCO koordi-
nuje Česká komise pro UNESCO. Bližší informace najde 
zájemce na internetové adrese http://www.unesco.org.

Organizace OSN pro zemědělství a výživu 
(Food and Agriculture Organisation
of the United Nations, FAO)

Odborná instituce OSN. Jejím cílem je dosáhnout toho, 
aby všichni lidé měli pravidelný přístup ke kvalitním po-
travinám a zlepšovala se tak kvalita jejich života. FAO 
proto podporuje zvyšování produktivity světového ze-
mědělství, rybolovu a lesního hospodářství a zlepšová-
ní života venkovského obyvatelstva. Pravidelně hodnotí 
stav světového zemědělství, výživy a lesů. Zabývá se mj. 
k prostředí citlivým rybolovem a lesním hospodářstvím, 
zachováním genetické rozmanitosti odrůd a kultivarů 
plodin a plemen hospodářských a domácích zvířat a ze-
mědělskými biotechnologiemi a geneticky modifi kova-
nými organismy (GMO). Do 15. 7. 2011 se jejími členy 
stalo 191 států a Evropská unie, dvě závislá území získala 
statut přidružených zemí. Založena v r. 1945, sekreta-
riát sídlí v Římě. Zapojení ČR do činnosti FAO koor-
dinuje Český výbor pro spolupráci s FAO. Podrobněji
na http://www.fao.org.

Světový fond životního prostředí
(Global Environment Facility, GEF)

Mezinárodní mezivládní fond, zaměřený na vybrané 
globální problémy, související se životním prostředím, 
jako je ubývání biologické rozmanitosti, znečišťování 
mezinárodních vod, ničení horní ozonové vrstvy, změ-
na podnebí, poškozování půd a desertifi kace či působení 
znečišťujících organických látek, dlouhodobě přetrvá-
vajících v prostředí. Byl ustaven v r. 1991, v době vr-
cholícího zájmu světové veřejnosti o životní prostředí, 
sídlem sekretariátu je Washington, D. C. Členy GEF bylo 
k 15. 7. 2011 182 nezávislých zemí. Poskytuje fi nanční 

prostředky rozvojovým zemím a zemím s transformu-
jícím se hospodářstvím (postkomunistickým zemím), 
hospodářsky vyspělé státy do něj naopak přispívají. 
Od svého vzniku vynaložil na 2 700 projektů, uskutečně-
ných ve 165 zemích, 9,5 miliardy USD (164 miliard Kč), 
které byly spolufi nancovány dalšími 42 miliardami USD 
(726 miliard Kč): jde o největší nesoukromý fi nanční 
zdroj na podporu projektů zlepšujících stav životního 
prostředí. GEF představuje hlavní zdroj fi nancí na na-
plňování Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD), 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), 
Úmluvy OSN o boji proti desertifi kaci v zemích posti-
žených velkým suchem nebo desertifi kací, zvláště v Af-
rice (UNCCD) a Stockholmské úmluvy o persistentních 
organických polutantech. 

Česká republika byla od r. 1994 jako v pořadí druhá 
postkomunistická země současně příjemcem fi nančních 
prostředků z GEF i jejich dárcem a uskutečnilo se zde 
několik projektů, zaměřených na biologickou rozma-
nitost, kupř. podpora péče o biologickou rozmanitost 
ve třech biosférických rezervacích UNESCO (Krkono-
še, Pálava, Šumava), integrovaná péče o ekosystémy se-
verních Čech nebo zachování biologické rozmanitosti 
trvalých travních porostů v karpatských pohořích ČR. 
Od r. 2005 je ČR již jen „čistým“ dárcem finančních 
prostředků do GEF: od té doby nebyly v ČR zahájeny 
žádné projekty fi nančně podpořené Světovým fondem 
životního prostředí. Aktuální informace o činnosti GEF 
lze získat na http://www.thegef.org.

Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (Organisation for Economic
Co-operation and Development, OECD)

Tato mezinárodní mezivládní organizace sdružuje hos-
podářsky nejvyspělejší státy světa, které přijaly zásady 
demokracie a tržního hospodářství. Cílem OECD je 
napomáhat dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení 
nezaměstnanosti a stabilizaci a rozvoji mezinárodních 

BOX 4:   Geoparky UNESCO – důraz na neživé prostředí a geodiverzitu

Geopark UNESCO představuje území, zahrnující významnou ukázku vynikajícího geologického dědictví. 
 Obvykle nejde o přísně chráněná území, ale o plochy rozvíjející se udržitelným způsobem. Příslušné úřady se 
na území geoparku zaměřují i na citlivou environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu místních obyvatel i ná-
vštěvníků. Na rozdíl od biosférických rezervací UNESCO není zařazení určitého území mezi geoparky trvalé, 
ale je nezbytné je po třech letech obhajovat. Gesci nad geoparky převzala Organizace OSN pro výchovu, vědu 
a kulturu (UNESCO). První geopark byl vyhlášen v r. 1998, 15. 7. 2011 patřilo do světové soustavy národních 
geoparků celkem 58 území. V 18 zemích čtyř kontinentů, nejvíce v Evropě a Číně. V ČR se geoparkem UNESCO 
stal v r. 2005 Český ráj. Ministerstvo životního prostředí iniciovalo vytváření obdobných celostátně významných 
geoparků ČR. Bližší informace http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/
geoparks.
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finančních trhů. K 15. 7. 2011 se členy OECD stalo 
34 zemí, ČR je členem od r. 1995. Sídlem sekretariátu 
je Paříž. Přestože ochrana přírody a krajiny nebo péče 
o biologickou rozmanitost nepatří mezi bezprostřední 
priority OECD, soustřeďuje se organizace v oblasti život-
ního prostředí i na problematiku udržitelného využívání 
přírodních zdrojů, zejména na vytvoření trhu pro moud-
ré využívání ekosystémových služeb, ekonomické hodno-
cení aspektů biodiverzity a překvapivě i na problematiku 
ohrožených druhů. Průkopnickou roli sehrává OECD 
při navrhování a používání rozumných indikátorů stavu, 
změn a trendů složek životního prostředí včetně uka-
zatelů biologické rozmanitosti. V poslední době věnuje 
OECD zvýšenou pozornost otázkám účetnictví životního 
prostředí včetně ekosystémového účetnictví (ecosystem 
accounting, UN/EC/IMF/OECD/WB 2003) se snahou 
zahrnout pomocí přírodního kapitálu do výpočtu hrubé-
ho domácího produktu (HDP) i to, jak se dotyčná země 
stará o životní prostředí. Organizace rozpracovává i mož-
nosti plateb za ekosystémové služby. Další podrobnosti 
lze získat na adrese http://www.oecd.org.

Rada Evropy (Council of Europe)

Mezinárodní mezivládní organizace sdružující státy na-
šeho kontinentu, působí zejména v oblasti lidských práv, 
podpory parlamentní demokracie, sociálních otázek 
a uvědomování si společné příslušnosti k Evropě pro-
střednictvím sdílených hodnot. Byla založena v r. 1949, 
sídlí ve francouzském Štrasburku a od počátku 60. let se 
věnuje také problematice péče o životní prostředí. V je-
jím rámci se naplňuje Úmluva o ochraně evropské fauny 
a fl óry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) a Ev-
ropská úmluva o krajině. Rada Evropy uděluje v rámci 
naplňování Bernské úmluvy chráněným územím, které 
nejenže mají mimořádný význam pro zachování celo-
evropského přírodního dědictví, ale jsou i dobře spra-
vovány, Evropský diplom a dlouhou dobu byla jedním 
z garantů Celoevropské strategie biologické a krajinné 
rozmanitosti (viz níže). Rada Evropy bývá často zaměňo-
vána s Evropskou radou a Radou Evropské unie, což jsou 
výlučně orgány EU. Podrobněji na http://www.coe.int. 

Evropská agentura životního prostředí 
(European Environment Agency, EEA)

Odborná instituce Evropské unie. Jejími členskými státy, 
kterých bylo 15. 7. 2011 32, jsou kromě členských stá-
tů EU také Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko 
a Turecko. ČR se ofi ciálně stala členským státem EEA 
v r. 2002, nicméně s EEA spolupracuje již od jejího za-
ložení. Úkolem Evropské agentury životního prostředí 
není provádět vlastní výzkum, ale poskytovat institucím 
a členským státům EU, dalším evropským zemím i ev-
ropské veřejnosti aktuální, věrohodné a nezávislé infor-

mace o stavu a vývojových trendech životního prostředí 
mj. pro přijímání příslušných politických rozhodnutí. 
Základní úlohou EEA zůstává rozvíjení Evropské in-
formační a pozorovací sítě pro oblast životního prostředí 
(European Environment Information and Observation 
Network, EIONET). Tvoří ji národní kontaktní místa 
(National Focal Points, NFP), ustavená v každé člen-
ské zemi EEA a zabezpečující nezbytná data, a s nimi 
v rámci určitého státu spolupracující instituce. V ČR 
působí jako NFP CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí Praha. Jednotlivým okruhům péče 
o životní prostředí se věnují evropská tématická stře-
diska, zřizovaná a fi nancovaná EEA obvykle na dobu 
tří až čtyř let. V současnosti působí evropská tématická 
střediska biologické rozmanitosti (viz níže), vnitrozem-
ských, pobřežních a mořských vod, znečišťování ovzduší 
a zmírňování dopadů změny podnebí, dopadů změny 
podnebí, zranitelnosti a přizpůsobování, prostorové 
informace a analýzy a udržitelné spotřeby a výroby. Ev-
ropská agentura životního prostředí funguje od r. 1993, 
sídlem je Kodaň. Řadu údajů o stavu, změnách a tren-
dech životního prostředí v Evropě lze získat na adrese
http://www.eea.eu.int. 

Evropské tématické středisko
biologické rozmanitosti (European Topic 
Centre for Biological Diversity, ETC/BD)

Odborná instituce Evropské unie, zřizovaná a fi nanco-
vaná Evropskou agenturou životního prostředí (EEA) 
na dobu čtyř až pěti let. Tvoří ji instituce z členských 
států EEA i mezinárodní nevládní organizace. Zabývá 
se rozmanitými odbornými otázkami, souvisejícími 
s biologickou rozmanitostí včetně naplňování přísluš-
né legislativy EU. Současné tématické středisko působí 
v období 2009–2013, sekretariát byl zřízen při známém 
Národním přírodovědeckém muzeu v Paříži, které je ve-
doucím partnerem konsorcia. Jedním z devíti partnerů 
ETC/BD se stala Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR, která byla partnerem již předcházejícího konsorcia 
ETC/BD (2005–2009). Webovou stránku ETC/BD najde 
zájemce na adrese http://bd.eionet.europa.eu (PLESNÍK 
& POKORNÝ 2005; PLESNÍK 2007b).

3.1.2   Mezinárodní unie na ochranu 
přírody (International Union
for Conservation of Nature, IUCN)

Největší a nejvýznamnější nezávislá mezinárodní nevlád-
ní ochranářská organizace s celosvětovou působností, 
sdružující nezávislé státy, státní instituce a mezinárod-
ní nevládní organizace i nevládní organizace působící 
v jednotlivých zemích. Jejím posláním je v celém světě 
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ovlivňovat, podporovat a pomáhat lidem chránit ce-
listvost a rozmanitost přírody a zajišťovat, aby jakékoli 
využívání přírodních zdrojů bylo rovnoměrné a udržitel-
né. Prosazuje ochranu přírody na vědeckých základech 
a uskutečňuje řadu projektů, mj. i v ČR. K 15. 7. 2011 
měla 1 156 členů (87 států, 117 státních organizací, 
818 národních nevládních organizací a 101 mezinárod-
ních nevládních organizací, 33 členů bylo přidružených). 
V šesti odborných komisích (pro komunikaci a vzdělá-
vání, environmentální, ekonomickou a sociální politiku, 
právo životního prostředí, péči o ekosystémy, pro přežití 
druhů a pro chráněná území) sdružuje více než 10 000 
odborníků ze 181 zemí. Založena v r. 1948 z podnětu 
OSN. Sídlem sekretariátu je Gland ve Švýcarsku, kde 
hostí sekretariát Úmluvy o mokřadech majících mezi-
národní význam zejména jako biotopy vodního ptactva 
(Ramsarské úmluvy). Jako jediná mezinárodní nevládní 
organizace je ofi ciálním pozorovatelem Valného shro-
máždění OSN stejně jako Evropská unie. 

IUCN dlouhou dobu do značné míry určovala vý-
voj ochrany přírody a krajiny ve světě: mj. přišla s myš-
lenkou červených seznamů a knih (viz 5.9.17 Červené 
seznamy), navrhla kategorie pro klasifi kaci chráněných 
území (viz 3.2 Chráněná přírodní území ve světě), ini-
ciovala vznik většiny mezinárodních mnohostranných 
úmluv na ochranu přírody, jako jedna z prvních glo-
bálních institucí rozpracovala do praxe ekosystémový 
přístup (viz 2.1 Přínos ekosystémové ekologie pro bio-
logii ochrany přírody), prosazovala vedle přísné ochrany 
také koncepci udržitelného využívání vybraných složek 
biologické rozmanitosti, stála u základů moderně konci-
pované environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 
Spolu s UNEP a WWF International založila Světové 
informační středisko ochrany přírody (UNEP-WCMC; 
viz BOX 5). Ve čtyřletých intervalech pořádá generální 
shromáždění, která jsou od r. 1996 součástí světových 
kongresů ochrany přírody. Poslední proběhl v říjnu 2008 
ve španělské Barceloně (PLESNÍK et al. 2008). 

ČR je od r. 2000 státním členem IUCN, kde ji zastu-
puje Ministerstvo životního prostředí. V ČR má IUCN 
další tři členské organizace (Český svaz ochránců pří-
rody, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Unie 
českých a slovenských zoologických zahrad) a Správa 
Krkonošského národního parku se stala přidruženým 
členem. Jedním z mála jednotlivců, kterým bylo udě-
leno čestné členství IUCN, se v r. 1996 stal RNDr. Jan 
Čeřovský, CSc., významná osobnost československé 
a české ochrany přírody. V letech 1991–1997 působilo 
v ČSFR, resp. ČR České koordinační středisko IUCN: 
z projektů, které realizovalo, jmenujme alespoň přípravu 
celostátního koncepčního dokumentu ochrany příro-
dy a krajiny, návrh Celoevropské ekologické sítě v ČR, 
studii udržitelného využívání rybničních ekosystémů 
v CHKO Třeboňsko, podporu péče o přírodu a krajinu 
v bývalých vojenských výcvikových prostorech, zapo-

jení místní samosprávy do péče o přírodní a krajinné 
dědictví v CHKO Bílé Karpaty nebo analýzu a scénáře 
dalšího vývoje zemědělské krajiny v ČR. Členské organi-
zace IUCN v ČR sdružuje Výbor pro spolupráci s IUCN.

Dříve používané názvy: IUCN – Mezinárodní unie 
na ochranu přírody a přírodních zdrojů, IUCN – Světo-
vý svaz ochrany přírody. Další informace včetně publi-
kací IUCN jsou dostupné na http://www.iucn.org.

3.1.3  Nesoukromé nevládní organizace

BirdLife International

Mezinárodní nevládní organizace s celosvětovou pů-
sobností, zaměřená na ochranu ptáků a jejich prostře-
dí. Jejím cílem je zabránit vyhubení jakéhokoli ptačího 
druhu na Zemi, snížit počet ohrožených ptačích druhů 
a chránit území a biotopy, které mají zásadní význam 
pro ptáky. Partnerem v jednotlivých státech obvykle 
bývá nejvýznamnější nevládní organizace zabývající se 
ochranou ptáků: nemusí se vždy jednat o specializované 
organizace jako je vůbec největší evropská nevládní or-
ganizace britská Královská společnost na ochranu ptáků 
(Royal Society for the Protection of Birds, RSPB, více než 
milion členů), kupř. SRN zastupuje Svaz ochrany pří-
rody Německa (Naturschutzbund Deutschland, NABU). 
BirdLife International Působí ve více než 100 státech 
a partnery má v 70 zemích (15. 7. 2011), partnerské or-
ganizace sdružují více než 2,5 milionu členů. Byl zalo-
žen v r. 1922 jako Mezinárodní rada na ochranu ptáků 
(ICBP): jde tedy o nejdéle existující mezinárodní orga-
nizací na ochranu přírody, název BirdLife International 
používá od r. 1993. Sídlem sekretariátu je Cambridge 
ve Velké Británii. Partnerskou organizací v ČR je Česká 
společnost ornitologická. http://www.birdlife.org.

Federace EUROPARC

Mezinárodní nevládní organizace, sdružující organi-
zace, pečující o významná evropská chráněná území. 
K 15. 7. 2011 měla na 440 členů (správy chráněných úze-
mí, orgány státní správy a samosprávy, nevládní a sou-
kromé organizace, vědeckovýzkumná pracoviště, ale 
i hospodářské instituce) v 36 evropských zemích. Hlav-
ním cílem organizace je zachování jedinečné rozmani-
tosti evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících 
živočichů, biotopů a krajiny. Podporuje praktické vzdě-
lávání v péči o chráněná území a vyhlašování nových 
chráněných území a zdůrazňuje význam chráněných 
území jako významné složky evropského přírodního 
a krajinného dědictví. Založena v r. 1973 jako Federace 
přírodních a národních parků Evropy, sekretariát sídlí 
v Řeznu (SRN). Členy národní sekce EUROPARC ČR 
jsou správy národních parků, Agentura ochrany přírody 
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a krajiny ČR a katedra ekologie a životního prostředí 
PřF UP Olomouc. http://www.europarc.org 

Eurosite

Mezinárodní nevládní organizace, zaměřená na praktic-
kou péči o chráněná území v Evropě. K 15. 7. 2011 sdru-
žovala 71 státních, nevládních a soukromých organizací 
z 23 zemí, které spravují chráněná území. Podporuje 
výměnu zkušeností z praktické péče o chráněná území 
v suchozemském a vodním prostředí. Založena v r. 1989, 
sekretariát sídlí v nizozemském městě ’s-Hertogenbosch. 
Z ČR je členem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
a Správa KRNAP. V současnosti se připravuje sloučení 
s Federací EUROPARC. Internetová adresa Eurosite je 
http://www.eurosite.org.

Evropské středisko ochrany přírody
(European Centre for Nature Conseervation, 
ECNC)

Mezinárodní nevládní organizace, zabývající se ochra-
nou a udržitelným využíváním evropské biodiverzity 
propojováním vědy a praktické činnosti. Zvláštní po-
zornost věnuje začleňování ochrany biologické rozma-
nitosti a udržitelného využívání jejích složek do činností 
jiných rezortů než je životní prostředí. Partnery ECNC 
jsou evropské instituce státní ochrany přírody, vědecko-
výzkumná pracoviště, nevládní organizace a univerzity. 
K 15. 7. 2011 Evropské středisko ochrany přírody sdru-
žovalo 52 členů ve 29 zemích. Založeno v r. 1993, sekre-
tariát sídlí v nizozemském Tilburgu. Z ČR je partnerem 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Velmi často je 
zaměňovanou s jinou institucí, Evropským tématickým 
střediskem biologické rozmanitosti (ETC/BD, viz výše): 
ECNC je partnerem konsorcia ETC/BD. Internetová ad-
resa ENCN je http://www.ecnc.org. 

Planta Europa 

Mezinárodní sdružení organizací státní ochrany přírody, 
botanických zahrad, univerzit, vědeckých institucí a ne-
vládních organizací, zabývajících se ochranou evropských 
planě rostoucích rostlin a hub. Planta Europa vypracovala 
a naplňuje aktualizovanou Evropskou strategii ochrany 
rostlin. K 15. 7. 2011 sdružovala 74 organizací z 36 zemí 
šířeji pojaté Evropy (včetně bývalých sovětských repu-
blik). Sdružení bylo založeno v r. 1995, sekretariát sídlí 
v britském Salisbury. V ČR jsou členy Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR a Správa Národního parku České 
Švýcarsko. Blíže viz http://www.plantaeuropa.org.

3.1.4  Soukromé nevládní organizace

Světový fond na ochranu přírody
(World Wide Fund for Nature,
WWF International)

Největší světová soukromá mezinárodní organizace 
na ochranu přírody s celosvětovou působností. Cílem 
organizace je zamezit ničení přírodního prostředí a vy-
tvořit budoucnost, kde lidé žijí v souladu s přírodou. 
K 15. 7. 2011 měl více než 5 milionů členů, založen 
v r. 1961 z podnětu IUCN jako Světový fond na ochranu 
živočichů a rostlin s cílem získávat fi nanční prostřed-
ky pro IUCN. Nynější název získal v r. 1986, přičemž 
zkratka zůstala stejná (WWF). Shromažďuje fi nanční 
prostředky, působí ve více než 90 zemích a uskutečňu-
je projekty, zabývající se ochranou biologické rozma-
nitosti, udržitelným využíváním přírodních zdrojů, 
snižováním znečištění prostředí a nadměrné spotřeby, 
vytvářející odpady a nověji i probíhajícími a očekáva-
nými změnami podnebí. Mezi priority organizace patří 
ochrana 36 většinou klíčových a vlajkových druhů planě 
rostoucích rostlin a volně žijících živočichů (kupř. slon 
africký Loxodonta africana), 35 celosvětově významných 
ekoregionů (Arktida, Amazonie či indonéské a novo-
guinejské korálové útesy) a omezení ekologické stopy 
kupř. na zemědělské půdě oseté plodinami či v lesnictví. 
Sídlem sekretariátu se stal Gland ve Švýcarsku. V ČR 
nemá pobočku, ale proběhlo tu hned několik projektů. 
V USA a Kanadě používá původní název World Wildlife 
Fund. http://www.panda.org.

Conservation International

Mezinárodní nevládní organizace, zaměřená na eko-
logické, společenské, ekonomické a právní aspekty 
ochrany přírody. V současnosti do značné míry určuje 
zaměření globální ochrany přírody a převzala tak úlohu 
IUCN. Jejím cílem je chránit živé dědictví Země a ce-
losvětovou biologickou rozmanitost a dokazovat, že je 
lidská společnost schopná žít harmonicky s přírodou. 
Vychází z vědeckých poznatků a její odborná základna 
je skutečně špičková. Uskutečňuje řadu programů (kupř. 
obchod a životní prostředí, změna podnebí, ekoturis-
tika nebo ochrana mořských želv). Zvláštní pozornost 
věnuje ochraně „horkých míst“ globální suchozemské 
i mořské biodiverzity, bezzásahovým územím s vysokou 
biodiverzitou a významným mořským územím včetně 
hlubokomořských ekosystémů. Působí ve 40 zemích svě-
ta, založena v r. 1987, sídlem sekretariátu je  Washington, 
D. C. http://www.conservation.org.
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Greenpeace International

Mezinárodní nevládní organizace na ochranu životního 
prostředí. Založena v r. 1971, původně na protest proti 
americkým jaderným pokusům na Aljašce. Zaměřena 
na vedení nenásilných kampaní proti jadernému zbroje-
ní, za omezení znečišťování životního prostředí cizorodý-
mi látkami, ochranu podnebí, za udržitelné zemědělství 
a na ochranu přírody, zejména na ochranu tropických 
původních lesů a světového oceánu, a proti rozšiřování 
GMO. Nepřijímá fi nanční příspěvky od vlád ani velkých 
mezinárodních společností, ale od jednotlivých občanů. 
V poslední době se stále více zaměřuje na vědecké pod-
klady pro svou argumentaci. Sekretariát sídlí v Amster-
damu, organizace má pobočky ve 40 zemích včetně ČR. 
http:/www.greenpeace.org/international.

3.1.5   Mezinárodní projekty,
programy a iniciativy

Program OSN pro životní prostředí
(United Nations Environment Porogramme, 
UNEP)

Jediný odborný program OSN, zaměřený vysloveně 
na ochranu životního prostředí. Založen v r. 1974 na zá-
kladě doporučení Konference OSN o životním prostředí 
člověka (Stockholm, červen 1972). K hlavním úkolům 
UNEP patří podpora rozvoje mezinárodní spolupráce 
v oblasti životního prostředí, koordinace činností OSN, 
zabývajících se životním prostředím, sledování stavu 
životního prostředí ve světě, předkládání návrhů řešení 
nejdůležitějších problémů životního prostředí, podpo-
ra rozvoje výzkumu a technického rozvoje a zajištění 
výměny a šíření informací o životním prostředí. Mezi 
současné priority programu se řadí změna podnebí, 

omezování přírodních pohrom a společenských střetů 
souvisejících se životním prostředím, péče o ekosysté-
my, redukce škodlivých sloučenin v prostředí a účinnost 
zdrojů. Jako jediná instituce OSN sídlí v rozvojovém 
světě, konkrétně v keňské Nairobi. V systému OSN má 
gesci nad Úmluvou o biologické rozmanitosti (CBD) a je 
jednou z institucí, řídící projekty fi nancované z GEF – 
viz níže. Pravidelně vydává obsáhlé zprávy Stav a vý-
hled životního prostředí ve světě (Global Environment 
Outlook, GEO, UNEP 2007, český souhrn PLESNÍK 
2007a). Vzhledem k tomu, že UNEP je programem, 
nikoli samostatnou agenturou OSN, má v mezinárodní 
politice výrazně slabší postavení než kupř. FAO nebo 
UNESCO. V r. 2007 vyzvalo 46 zemí mezinárodní spo-
lečenství, aby byl UNEP nahrazen Organizaci OSN pro 
životní prostředí (United Nations Environment Organi-
zaton, WEO), která by byla odpovídajícím, tj. politicky 
vlivným partnerem kupř. Světové obchodní organizace 
(World Trade Organsiation, WTO). Uvedenou změnu 
prosazuje zejména Francie a SRN, ale další vlivné státy 
jako je USA, Ruská federace nebo Čína, se k ní stavějí 
neutrálně nebo jí rovnou odmítají. Činnost UNEP pod-
porují v některých státech včetně ČR ustavené národní 
komitéty UNEP. Odborným pracovištěm UNEP se sta-
lo Světové informační středisko ochrany přírody – viz 
BOX 5. O své činnosti informuje UNEP na adrese http://
www.unep.org.

Světová informační soustava o biodiverzitě 
(Global Biodiversity Information Facility, GBIF)

Mezinárodní iniciativa, podporující digitalizaci a roz-
šiřování primárních údajů o biologické rozmanitos-
ti, zejména o výskytu druhů. Byla založena v r. 2001 
z iniciativy OECD, sekretariát sídlí v Kodani. Členové 
GBIF, což jsou státy, mezivládní a nevládní organizace 
a odborná sdružení, se zavazují, že uživatelům bezplatně 

BOX 5:   Světové informační středisko ochrany přírody
(World Conservation Monitoring Centre, WCMC)

WCMC je odborné pracoviště UNEP (Programu OSN pro životní prostředí). Jeho cílem je upozorňovat na růz-
né hodnoty biodiverzity a poskytovat řídícím pracovníkům a politikům důvěryhodné, strategické a aktuální 
údaje o stavu, změnách a vývojových trendech biodiverzity na různých úrovních. Založeno v r. 1988 jako spo-
lečné pracoviště UNEP, IUCN a WWF International (Světový fond na ochranu přírody), od r. 2000 je součástí 
UNEP. Spravuje mj. Světovou databanku chráněných území (WDPA – viz 3.2 Chráněná přírodní území ve světě), 
koordinuje rozsáhlý projekt Partnerství pro indikátory biodiverzity (Biodiversity Indicator Partnership, BIP), 
vydává odborné publikace a atlasy světové biodiverzity a jejích složek (korálové útesy, mangrovové porosty, 
tropické lesy, lidoopi apod.). Podporuje naplňování mezinárodních mnohostranných úmluv, týkajících se bio-
diverzity. Sídlem je Cambridge ve Velké Británii. Synonymum: Světové středisko ochranářského monitorování, 
Světové středisko sledování ochrany přírody (UNEP-World Conservation Monitoring Centre, UNEP-WCMC).
http://www.unep-wcmc.org.
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zpřístupní prostřednictvím internetu data o biodiverzitě. 
K 15. 7. 2011 GBIF shromáždil přes 293 milionů údajů 
o výskytu organismů po celém světě, z toho 70 790 dat 
z ČR. ČR byla GBIF v letech 2001–2006 přidruženým 
členem. Databáze GBIF je přístupná na adrese http://
www.gbif.org (PLESNÍK 2001; 2010).

Hodnocení ekosystémů na začátku tisíciletí 
(Millennium Ecosystem Assessment, MA)

Projekt Hodnocení ekosystémů na začátku tisíciletí, který 
probíhal v letech 2001–2005, představuje vůbec největší 
mezinárodní hodnocení důsledků změn ekosystémů pro 
kvalitu života lidí a označení megavědecký si skutečně 
zaslouží. Autorsky se jej zúčastnilo na 1 360 odborní-
ků z 95 zemí včetně ČR a výsledky recenzovalo dalších 
800 expertů. Projekt se nesoustředil na získání nových 
údajů, ale na podrobnou analýzu a syntézu již publiko-
vaných dat, získaných výzkumem. Na rozdíl od jiných 
hodnocení celkového stavu biosféry nebo některých 
jejích složek, založených na určení oblastí co nejméně 
dotčených lidskou civilizací nebo s největším počtem 
druhů (druhovou bohatostí), se Hodnocení ekosysté-
mů na začátku tisíciletí zaměřilo na ekosystémové služ-
by (MA 2003). Základní zjištění projektu představuje 
BOX 6.

Výsledky projektu čítají v tištěné podobě více než 
3 000 stran. Prestižní americké nakladatelství Island 
Press vydalo jako samostatné publikace závěrečné zprá-
vy všech pracovních skupin (MA 2006a; 2006b; 2006c; 
2006d). Souhrnná zpráva (MA 2005a) využívá poznat-
ků všech čtyř pracovních skupin. Současně byly z těch-
to publikací vypracovány přehledy, určené konkrétním 
uživatelům. Jejich tématem se tak stala kupř. biologická 
rozmanitost, desertifi kace, podnikání a průmysl, mok-

řady, mořské a pobřežní ekosystémy nebo zdraví (MA 
2005b; 2005c; 2005d; 2005e; UNEP 2006; WHO 2006). 
Řídícím pracovníkům a politikům je určeno samostat-
né shrnutí projektu (MA 2005f; 2006e). Průběh, cíle 
a výstupy projektu představili MOLDAN et al. (2006), 
PLESNÍK (2007c; 2007d; 2008; 2009; 2011), HÁK 
& VAČKÁŘ (2008) a VAČKÁŘ et al. (2008). Všechny 
zprávy jsou zdarma dostupné v elektronické podobě 
na adrese http:/www.millenniumassessment.org nebo 
http:/www.maweb.org. Ministerstvo životního prostředí 
podpořilo vydání překladu zmiňované souhrnné zprá-
vy (MA 2005g,http://www.czp.cuni.cz/knihovna/MA/
MA_obsah.pdf). 

Úspěch MA byl jedním z podnětu pro ustavení Me-
zivládní vědecko-politické platformy pro biologickou 
rozmanitost a ekosystémové služby (Intergovernmnetal 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services, IPBES), která by měla v rámci OSN fungovat 
od r. 2011. 

Traffi  c International

Mezinárodní program Analýza záznamů obchodová-
ní s fl orou a faunou pro obchodní účely (Trade Records 
Analysis of Flora and Fauna in Commerce, TRAFFIC) je 
zaměřen na sledování mezinárodního obchodu s pla-
ně rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy. Byl 
založen v r. 1976 Mezinárodní unií na ochranu příro-
dy (IUCN) a Světovým fondem na ochranu přírody 
(WWF International). K 15. 7. 2011 působil v 30 zemích 
světa, ústředí sídlí v britské Cambridgi. Poznatky získané 
TRAFFIC jsou důležitým podkladem pro naplňování 
CITES. Svou činnost TRAFFIC představuje na adrese 
http://www.traffi  c.org.

BOX 6:   Hlavní zjištění projektu „Hodnocení ekosystémů
na začátku tisíciletí“ (MA 2005a; Plesník 2007c)

•  lidé v uplynulých 50 letech pozměnili ekosystémy na Zemi ve větším měřítku než v jakémkoli srovnatelném 
období v dějinách lidské civilizace

•  podstatné, i když nerovnoměrné zvýšení životní úrovně se uskutečnilo na úkor toho, že lidé poškodili 60 % 
z hodnocených ekosystémových služeb

• zvyšuje se nebezpečí nelineární změny (kupř. propuknutí endemie, zhroucení mořského rybolovu)
• pro určité skupiny lidí se snižuje šance, že se podaří odstranit nebo výrazně snížit jejich chudobu
• poškozování ekosystémových služeb se v příštích 50 letech může významným způsobem zvýšit a představovat 

tak podstatnou překážku pro omezení či vymýcení chudoby, dosažení potravinové bezpečnosti a zlepšení 
zdravotního stavu lidské populace

• i přes zvyšující se poptávku po ekosystémových službách je podle pravděpodobných scénářů stále možné 
zamezit ničení ekosystémů: vyžaduje to podstatné změny v koncepcích, strategiích, programech, příslušných 
institucích a každodenních metodách a přístupech péče o životní prostředí, které ale v současnosti neprobíhají.
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Celoevropská strategie biologické
a krajinné rozmanitosti
(Pan-European Biological and Landscape 
Diversity Strategy, PEBLDS)

Koncepční právně nezávazný dokument, vytyčující 
priority v péči o biologickou rozmanitost v šířeji po-
jaté Evropě (včetně bývalých sovětských republik). 
Přijat 3. ministerskou konferencí Životní prostředí pro 
Evropu, konané v říjnu 1995 v Sofi i. PEBLS představu-
je celoevropskou platformu, podporující naplňování 
mezinárodních mnohostranných úmluv souvisejících 
s péčí o biologickou rozmanitostí, zejména Úmluvy o bi-
ologické rozmanitosti (CBD). Měla by být realizována 
do r. 2016, a to prostřednictvím konkrétnějších pětile-
tých plánů. Právě pro naplňování PEBLDS byla v r. 1996 
ustavena Rada pro Celoevropskou strategii biologické 
a krajinné rozmanitosti. Ta se schází jednou ročně 
a tvoří ji představitelé signatářských zemí a klíčových 
nevládních a odborných organizací s celoevropskou pů-
sobností. V rámci realizace PEBLDS se uskutečnilo cel-
kem pět konferencí Biodiverzita v Evropě, poslední v září 
2009 v belgickém Lutychu. V období mezi zasedáními 
Rady realizaci PEBLDS koordinuje její předsednictvo. 
Jako společný sekretariát, profesionálně podporující čin-
nost Rady a řídícího výboru, působila do r. 2009 Rada 
Evropy a Regionální úřad UNEP pro Evropu). V důsled-
ku rozšiřování EU i orientace CBD na oblasti, kterými 
se PEBLDS nezabývá (kupř. otázka vlastnictví genetic-
kých zdrojů), dnes strategii podporují zejména země, 
které nejsou členskými státy EU, a mezinárodní nevládní 
organizace. Jako sekretariát v současnosti působí právě 
Regionální úřad pro Evropu. Text PEBLDS a další infor-
mace nabízí internetová adresa http://www.peblds.org. 

3.2   Chráněná přírodní území 
ve světě

Co je vlastně chráněné území?

V zásadách Mezinárodní unie na ochranu přírody 
(IUCN) z roku 1994 je chráněné území definováno 
jako území na pevnině nebo na moři, zvláště určené 
na ochranu a zachování biologické rozmanitosti a pří-
rodních a s nimi spojených kulturních zdrojů, o něž je 

péče zajišťována právními či jinými účinnými prostřed-
ky (IUCN 1994).

Výraznou změnu v pohledu na chráněná území při-
náší nová defi nice, navržená opět IUCN (viz BOX 7). 
Za plochy územní ochrany by proto měly být považová-
ny jen takové, kde je ochrana přírody hlavním cílem. Na-
proti tomu kategorizace z roku 1994 připouštěla výklad, 
že v chráněných krajinách (kategorie V) může mít před 
péčí o přírodní dědictví přednost ochrana kulturních 
charakteristik či cestovní ruch. Proto Světová databanka 
chráněných území (World Database on Protected Areas, 
WDPA), kterou pro Program OSN pro životní prostředí 
(UNEP) a IUCN spravuje od roku 1981 Světové infor-
mační středisko ochrany přírody Programu OSN pro 
životní prostředí (UNEP-WCMC) v britské Cambridgi, 
zahrnovala i lokality světového kulturního dědictví jako 
historická část Prahy, brněnská funkcionalistická vila 
Tugendhat a jihočeská vesnice Holašovice (PLESNÍK 
2008). V současnosti jsou ve WDPA zahrnuty kultur-
ní památníky v USA, o které pečuje Správa národních 
parků Spojených států (U. S. National Park Service). Pod-
le nové defi nice vypadávají z pojetí chráněných území 
kupř. některé obhospodařované lesy nebo vojenské vý-
cvikové prostory, ačkoliv mohou být pro péči o přírodu 
nesporným přínosem. 

Historie vyhlašování chráněných území 
ve světě

Zřizování chráněných území je stejně staré jako samotná 
ochrana přírody. První plochy, kde byla omezena čin-
nost člověka, známe z Blízkého východu a některých 
oblastí Asie z doby ještě předtím, než se z lovců stali 
zemědělci a pastevci. Přibližně před 3 000 lety vyhlásily 
čínské a jihoamerické kultury určitá území s cílem chrá-
nit některé planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy 
(STERLING 2002). Lidé odpradávna chránili nejrůznější 
místa, spojená s náboženstvím, jako jsou posvátné háje, 
lesy a stromy nebo významné geomorfologické jevy 
jako jsou bludné kameny či vodopády, před jakýmkoli 
využíváním (VERSCHUUREN et al. 2010). Čínský ta-
oismus, japonský šintoismus nebo indický buddhismus 
si považují a následně chrání určité lokality, protože li-
dem poskytují intenzivní duchovní prožitky. Ochrana 
bezprostředního okolí četných křesťanských klášterů, 
chrámů a dalších náboženských středisek byla a je pova-
žována za součást jejich poslání (DUDLEY et al. 2009). 

BOX 7:   Chráněné území

Chráněné území je jasně vymezený geografi cký prostor, právními a jinými účinnými prostředky uznávaný, určený 
a spravovaný tak, aby se v něm dosáhlo dlouhodobé ochrany přírody a s ní souvisejících ekosystémových služeb 
a kulturních hodnot (DUDLEY 2008).
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V roce 680 vyhlásil mnich Cuthbert z Lindisfarne, poz-
ději prohlášený za svatého, jeden z Vnitřních Farneských 
ostrovů u východního pobřeží Anglie za přírodní rezer-
vaci na ochranu kajky mořské (Somateria mollissima). 
Důvody, které jej k tomu vedly, nebyly jen náboženské: 
kajčí peří bylo již v té době cennou surovinou a zmiňo-
vaná mořská kachna byla proto běžně lovena.

Později panovníci a  šlechta zřizovali rezervace 
na ochranu lovné zvěře. V roce 1087 vyhlásili norman-
ský vévoda a anglický král Vilém Dobyvatel lesnatou 
oblast na jihu Anglie, nazývanou později New Forest, 
za loveckou rezervací, zatímco v roce 1309 vydal ně-
mecký císař Jindřich VII. Lucemburský nařízení, kte-
ré poskytovalo ochranu lesům v držení říšského města 
Norimberku. V roce 1576 vstoupil v platnost výnos 
o ochraně lesa v nizozemském Haagu. 

Za první chráněné území moderního typu jsou ze-
jména americkými autory považovány horké prame-
ny v americkém státě Arkansas. I když jejich ochranu 
vyhlásil prezident Andrew Jackson již v dubnu 1832, 
do federální správy se dostaly až o 45 let později. Evro-
pě v tomto ohledu připadají dvě prvenství: v roce 1841 
bylo u Kodaně zřízeno vůbec první chráněné území 
vysloveně pro vědecké účely (Gammelmosen). Známý 
smíšený les ve Fontainebleau u Paříže má primát prv-
ního chráněného území, ustaveného zákonem (1853). 
Pro zajímavost uveďme, že byl ofi ciálně vyhlášen jako 
umělecká reservace, protože místo často využívali mnozí 
malíři. Před rokem 1838 byla na území dnešní Spolko-
vé republiky Německo vyhlášena dvě chráněná území 
(SUCCOW et al. 2001). Nemůžeme v této souvislosti 
nezmínit ochranu Žofínského pralesa a Hojné Vody 
v Novohradských horách z popudu Jiřího F. A. Buquoye 
(1838) ani stejný počin Jana Schwarzenberga (ochrana 
Boubínského pralesa na Šumavě, 1858). 

Řada učebnic zmiňuje jako skutečný přelom ve vy-
hlašování chráněných území až březen 1872, kdy na 
návrh Kongresu Spojených států podepsal prezident 
Ulysses S. Grant zákon o zřízení Yellowstonského ná-
rodního parku. Na rozdíl od všeobecně rozšířené před-
stavy byl vyhlášen nikoli pro ochranu fl óry a fauny, ale 
unikátních geomorfologických jevů, zejména gejzírů, 
a pro potěchu Američanů, kteří jej od samého začát-
ku mohli využívat pro zábavu a rekreaci. Po skončení 
indiánských válek byli původní obyvatelé z národního 
parku vystěhováni. Obdobný model národního parku 
jako rozsáhlého území bez zonace, s téměř neomezeným 
přístupem turistů a co nejmenším osídlením, se uplat-
nil v mnoha místech světa. Také v Evropě vznikly první 
národní parky v člověkem poměrně málo osídleném 
prostředí – ve Švédsku (1909). Nicméně zejména v Ev-
ropě se později začal při vyhlašování národních parků 
uplatňovat poněkud jiný přístup: může jít o rozlohou 
menší území, v němž je návštěvnost regulována a kde 
je hlavním důvodem ochrany živá složka ekosystémů 
(biota). V průběhu II. světového kongresu národních 
parků, který se uskutečnil v Yellowstonském národním 
parku u příležitosti 100. výročí jeho založení, byly IUCN 
navrženy tak přísné podmínky pro zařazení chráněného 
území do kategorie národních parků, že by je nemohla 
splnit žádná evropská země se silně pozměněnou kra-
jinou a hustým osídlením. Pro odpor řady evropských 
zemí IUCN nakonec toto „severoamerické“ chápání ná-
rodního parku neprosadila (ETC/BD 2012). 

Od roku 1962, kdy se v americkém Seattlu uskutečnil 
I. světový kongres národních parků, vzniklo ve světě více 
než 80 % dnes existujících chráněných území (CHAPE 
et al. 2008). Počet chráněných území ve světě se v ob-
dobí 1993–2008 zdvojnásobil a jejich celková plocha 
se za stejnou dobu zvýšila o 60 % (UNEP 2008a): jde 

Obr. 1:  Přibližuje nárůst počtu chráněných území i jejich rozlohy v celosvětovém měřítku (IUCN & UNEP 2011).
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o vůbec nejrychlejší globální změnu ve využívání úze-
mí. Původní cíl, aby chráněná území zabírala 10 % svě-
tové souše (III. světový kongres o národních parcích, 
Bali 1982), byl později rozšířen na 10 % každého biomu 
(IV. světový kongres o národních parcích a chráněných 
územích, Caracas 1992) a, alespoň pro smluvní strany 
Úmluvy o biologické rozmanitosti (Convention on Biolo-
gical Diversity, CBD), na přinejmenším 10 % každého ze 
světových ekoregionů (7. zasedání konference smluvních 
stran CBD, Kuala Lumpur 2004). Limit 10 % vychází 
z předpokladu, že desetina určité plochy může obsa-
hovat až polovinu její celkové biologické rozmanitosti 
(UNEP-WCMC/UNEP 2008). Ačkoliv se řada odborní-
ků domnívá, že tato mezní hodnota nemá žádné vědecké 
opodstatnění a navrhují jiné, většinou podstatně vyšší 
(kupř. 19,8 % ± 11,9 celkové rozlohy souše, BROOKS 
et al. 2006, nebo přinejmenším 50 %, NOSS et al. 2012, 
podrobný přehled viz SVANCARA et al. 2005), všechny 
tři cíle byly přijaty politiky a řídícími pracovníky a první 
z nich již byl před časem splněn. Obdobné limity by 
měly vycházet z objektivních, na důkazech založených 
vědeckými podklady a současně brát v úvahu širší spo-
lečenské a ekonomické souvislosti (WILHERE 2008). 
Uvedený limit 10 % neříká nic o tom, jestli jsou chrá-
něná území dostatečně velká, mají vhodný prostorové 
uspořádání a zahrnují klíčové druhy a biotopy (LANG-
HAMMER et al. 2007, COAD et al. 2009). 

Vyhlašování chráněných území, následná péče o ně 
a jejich vnímání společností můžeme rozdělit do tří roz-
dílných etap (ERVIN et al. 2010): 
1. klasický přístup – byl prosazován do 70. let 20. sto-

letí a vychází z představy, že chráněná území existují 
nezávisle na okolní krajině. Obvykle jsou vyhlašová-
na tam, kde nehrozí žádný konfl ikt s hospodářskými 
zájmy. Pokud poskytují místním obyvatelům přínosy, 
neslučuje tato skutečnost s jejich posláním, pokusy 
uvedený stav změnit jsou považovány za nemíst-
ný kompromis mezi společenskými zájmy a zájmy 
ochrany přírody. Chráněná území vlastnily, vyhla-
šovaly a pečovaly o ně zejména státní orgány, ať už 
ústřední nebo regionální. Náklady na péči o chrá-
něná území jsou hrazeny ze státního rozpočtu, tedy 
z prostředků daňových poplatníků. 

2. moderní přístup – se začal prosazovat od 70. let 
20. sto letí, a to s různou intenzitou v rozdílných čás-
tech světa. Pro skutečně účinnou územní ochranu 
nestačí jen překotně vyhlašovat stále nová a nová 
chráněná území, důležitá je jejich účinnost pro za-
chování biologické rozmanitosti na všech jejích zá-
kladních úrovních (geny/jedinci, populace/druhy, 
společenstva/ekosystémy/krajina), výběr ploch pro 
územní ochranu, vlastnictví a jejich udržitelné vy-
užívání. Většího uznání se dostává místním obyva-
telům a nestátním chráněným územím. Objevují se 
i návrhy, jak překonat prostorovou izolovanost jed-

notlivých chráněných území, aby se z nich nestala 
„ghetta přírody“. 

3. aktuální přístup – chápe chráněná území jako stra-
tegii pro zachování život podporujících procesů 
v přírodě, jejichž přínosy označujeme antropocent-
risticky jako ekosystémové služby. Zdůrazňována 
je i úloha chráněných území při snižování dopadů 
změn podnebí a přizpůsobování se lidské civilizace 
těmto změnám. Péče o chráněná území je chápána 
jako vysloveně mezioborová záležitost. Jednoduše ře-
čeno, chráněná území jsou prospěšná nejen přírodě 
samotné, ale i lidem. 

Současný stav chráněných území ve světě

K 31. 12. 2011 existovalo na světě 160 837 chráněných 
území, evidovaných ve WDPA: 153 884 (95,7 %) z nich 
přestavovaly suchozemské rezervace (IUCN & UNEP 
2011). Do Světové databanky chráněných území jsou 
zařazovány chráněné části planety, které vyhovují výše 
uvedené defi nici IUCN pro chráněná území, jsou o nich 
k dispozici prostorové údaje včetně vymezení hranic, 
je k nim přiřazena kategorie chráněného území podle 
národní legislativy, uveden rok navržení nebo vyhlášení 
a rozloha a u těchto údajů jsou uvedeny zdroje včetně 
jejich dostupnosti (metadata, UNEP-WCMC 2010). 
Je tedy zřejmé, že ani nejuznávanější informační zdroj 
o chráněných územích ve světě nezahrnuje všechna na-
vržená nebo vyhlášená chráněná území na Zemi. 

Ještě více se rozcházejí názory na to, jakou plochu 
chráněná území ve světovém měřítku vlastně zaujímají. 
Podle některých názorů bychom měli považovat za chrá-
něná území pouze plochy uvedené ve WDPA s jasným 
způsobem péče, tedy s přirazenou kategorií IUCN (viz 
níže), jiní navrhují širší pojetí. I když nebudeme brát 
v úvahu, že se některá chráněná území mohou překrývat 
a že ne všechna chráněná území mají přesně vymezené 
hranice, je v současnosti chráněno 10,1–15,5 % souše 
(SOUTULLO 2010). Pro hodnocení, zda se podařilo 
splnit cíl OSN do roku 2010 významně snížit rozsah 
a rychlost úbytku biologické rozmanitosti, a to v celo-
světovém měřítku, v jednotlivých částech světa i v rámci 
států, a přispět tak k omezení chudoby, byl použit údaj, 
že chráněná území tvoří 12,2 % souše (SECRETARIAT 
OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVER-
SITY 2010). Nejnovější údaj využitý pro hodnocení, zda 
bylo dosaženo Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium 
Development Goals, MDG), hovoří o tom, že je chráněno 
12,7 % souše (UNITED NATIONS 2011). Chráněná úze-
mí tak na Zemi zabírají rozlohu odpovídající velikosti 
Evropy a Austrálie dohromady. 

V říjnu 2010 schválilo 10. zasedání konference 
smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, 
konané v japonské Nagoji, jako součást nového Stra-
tegického plánu CBD cíl do roku 2020 zvýšit rozlohu 
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chráněných území na 17 % souše včetně vnitrozemských 
vod a 10 % moře včetně pobřeží a současně zajistit, aby 
péče o chráněná území byla účinná a aby soustava chrá-
něných území byla reprezentativní, chráněná území 
vzájemně propojena a začleněna do širší krajiny nebo 
mořského prostředí (PLESNÍK 2011, SECRETARIAT 
OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVER-
SITY 2011). Některé návrhy doporučovaly chránit 
přinejmenším 25 % souše a 15 % plochy světového oce-
ánu, aby se podařilo zachovat alespoň z pohledu péče 
o globální biodiverzity prioritní oblasti a ekosystémové 
služby, zejména ukládání uhlíku (CONSERVATION IN-
TERNATIONAL 2010). 

Nicméně ani počet chráněných území, ani jejich 
celková rozloha nevypovídají vůbec nic o tom, nakolik 
jsou chráněná území v péči o přírodu skutečně účinná. 
V této souvislosti se nabízejí přinejmenším dvě otázky 
(HOCKINGS et al. 2006):
1. Kolik a jakou biodiverzitu chráněná území zahrnují?
2. Jsou chráněná území řízena dostatečně účinně, aby 

splňovala cíle, pro něž byla zřízena?

V souvislosti s potřebou systematického přístupu k zři-
zování a péčí o chráněná území vzniklo „ochranářské 
plánování“.

Chráněná území většinou vznikala bez systematické-
ho plánování, nárazově a alespoň ze začátku povětšinou 
z estetických pohnutek. Zejména rozlohou větší plochy 
bývají nezřídka vyhlašována v oblastech, kde se jejich 
existence nedostává do rozporu s jiným využitím úze-
mí, jednoduše řečeno tam, kde nikomu nevadí. Často 
se jedná o lokality s nižší produktivitou, kterou obvykle 
doprovází nižší biologická rozmanitost. Není náhodou, 
že dvě nejrozsáhlejší chráněná území na světě, Grónský 
národní park na největším ostrově světa, a oblast péče 
o planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy Ar-Rub’ 
al-Chálí v Saudské Arábii, pokrývající dohromady více 

než 1,6 milionu km2 (8 % celkové rozlohy všech chráně-
ných území na světě), uchovávají arktickou, resp. pouštní 
krajinu s minimální druhovou bohatostí (počtem druhů 
neboli alfa-diverzitou) a rozmanitost ekosystémů (viz 
rámeček 3). Více než čtvrtina chráněných území v USA 
se nachází v oblastech nejméně úrodných půd a více než 
polovina v nadmořské výšce nad 2 400 m (SCOTT et al. 
2001). V únoru 2011 oznámila vláda kanadské provincie 
Québec, že vyhlásí chráněným územím polovinu severní 
části svého území. Chráněné území bude mít rozlohu 
500 000 km2, nebude moci být průmyslově využíváno, 
ale umožní původnímu obyvatelům tradiční lov (THE 
WILD FOUNDATION 2011).

Současně četná chráněná území, zejména v Evro-
pě, udržují cenné části přírody, ale na malé, z pohledu 
účinné péče nevyhovující rozloze. Více než polovina 
chráněných území, uvedených v roce 2006 ve WDPA, 
bylo menší než 10 km2 a jejich omezená plocha ztěžuje 
mj. účinnou ochranu obratlovců (GASTON et al. 2008). 
V současnosti má 90 % evropských chráněných území 
rozlohu menší než 10 km2 (ETC/BD 2012). Výjimku 
z tohoto pravidla představuje skutečnost, že 74 % rozlohy 
všech od r. 2003 do r. 2009 vyhlášených chráněných úze-
mí na světě se nachází v jediném státě, v Brazílii, jmeno-
vitě v Amazonii. Pro představu, jedná se o 523 592 km2, 
tedy území velikostí srovnatelné s Francií (JENKINS 
& JOPPA 2009).

Nejvyšším podílem chráněných území z celkové 
rozlohy souše (23,5 %) se může pochlubit Střední Ame-
rika, následovaná Jižní (21,1 %) a Severní Amerikou 
(17,9 %). Naopak na opačné straně žebříčku stojí, po-
kud neuvažujeme Antarktidu, jižní Asie (7,1 %), severní 
Eurasie (7,7 %) a severní Afrika a Blízký Východ (8,4 %, 
UNEP-WCMC 2008). Vezmeme-li v úvahu dělení, kte-
ré využívá WDPA, vykazuje nejvyšší podíl chráněných 
území na souši (20,9 %) Latinská Amerika a východní 
Asie včetně Číny (15,9 %), zatímco z tohoto pohledu je 

BOX 8:   Ochranářské plánování

Ochranářské plánování je součást ochrany přírody, jejíž cílem je určit, které části přírody mají být přednostně 
chráněny. Zahrnuje mj. propracované metody, kterými vytváříme soustavu chráněných území tak, aby zahrno-
vala co nejvíce cílových částí přírody včetně druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a biotopů. 
Navrhování chráněných území často vyžaduje rozsáhlý objem věrohodných a aktuálních informací, které bývají 
málokdy k dispozici. V praxi se proto uplatňují zástupné ukazatele, pro něž potřebujeme mnohem méně údajů. 
Analýza mezer (gap analysis) představuje v případě chráněných území přístup ochranářského plánování, zalo-
žený na hodnocení úplnosti existující soustavy chráněných území a určení v ní chybějících nebo nedostatečně 
zastoupených jevů. Vycházíme přitom z postupů optimalizace soustavy chráněných území, využívajících sou-
dobou výpočetní techniku. Protože se analýza mezer zabývá výrazně prostorovými jevy jako je zemský pokryv, 
rozmístění existujících chráněných území nebo vlastnictví pozemků, bývají údaje nejčastěji prezentovány jako 
vrstvy GIS (MARGULES & SARKAR 2007). Ochranářské plánování musí brát v úvahu přinejmenším dva typy 
změn: (1) biologická rozmanitost není statická, ale mění se v čase a prostoru, a vzniká a je udržována přírodními 
procesy (2) lidé mění různými způsoby prostředí rychleji než kdykoli předtím (PRESSEY et al. 2007).



333.2  Chráněná přírodní území ve světě

na tom alespoň papírově nejhůře Oceánie (3 %), post-
sovětské středoasijské republiky (3 %) a severní Afrika 
(4 %, IUCN & UNEP 2011). 

Podíl chráněných území na celkové rozloze zemí se 
v jednotlivých zemích výrazně liší: symbolickou hra-
nici 10 % splňovalo v roce 2007, kdy chráněné území 
bylo chápáno šířeji než nyní, v suchozemském prostředí 
106 (45 %) ze 236 hodnocených států: průměr dosahoval 
12,2 % (UNEP-WCMC 2008). Z 87 států, které v roce 
2009 vypracovaly zprávu o naplňování CBD, jich 57 % 
uvedlo, že chrání přinejmenším 10 % svého státního úze-
mí za účelem zachování biodiverzity (SECRETARIAT 
OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVER-
SITY 2010).

Většina studií druhové ochrany se v souvislosti 
s chráněnými územími soustředila na určení, jaká dru-
hová bohatost a kolik cílových druhů planě rostoucích 
rostlin a volně žijících živočichů rezervace zahrnují, 
a to v globálním, kontinentálním, celostátním a men-
ším než celostátním měřítku. Pro zvýšení reprezenta-
tivnosti chráněných území se nejčastěji používá analýza 
mezer. Pouze několik rozborů hledalo odpověď na jed-
noduchou a naprosto legitimní otázku: Dokáží chráně-
ná území zachovat druhovou bohatost a životaschopné 
populace cílových druhů lépe než kdyby příslušné plo-
chy nebyly chráněny? Ukázalo se, že se chráněná území 
obvykle vyznačují vyšší druhovou bohatostí než okolní 
krajina (GARDNER et al. 2007; LARSEN et al. 2008; 
GROWCOCK et al. 2009). Nicméně známe i přesně 
opačné situace (GASTON et al. 2008). Otázkou zůstává, 
nakolik jsou zkoumaná chráněná území v péči o druhy 
skutečně účinná a nakolik fungují (často nechtěně) jako 
útočiště, do nichž se stahují organismy z nechráněné 
krajiny. Někteří autoři porovnali trendy vývoje druhové 
bohatosti nebo početnosti cílových druhů v chráněných 
územích a mimo ně (EVANS et al. 2006; STONER et al. 
2007; WESTERN et al. 2009). Nicméně ani jedno z výše 

uvedených šetření se nepokouší rozumným způsobem 
zobecnit schopnost chráněných území uchovávat biolo-
gickou rozmanitost nebo uvažovat o změnách biodiver-
zity v souvislosti s péčí o chráněná území. 

Nejznámější globální analýzu mezer pro druhy fau-
ny a fl óry provedli RODRIGUES et al. (2004a). Uká-
zalo se, že 12 % z více než 11 600 hodnocených druhů 
obojživelníků, sladkovodních želv, savců a celosvětově 
ohrožených ptáků nemá žádnou část areálu rozšíření 
v chráněném území: z nich ohrožených druhů je to do-
konce pětina a mnoha dalších druhů chrání rezervace 
jen tak malou část populace, neumo6ňují dlouhodobé 
přežití příslušných populací nebo druhů. Prioritu glo-
bální územní ochrany v celosvětovém měřítku proto 
autoři spatřují v ochraně tropických a subtropických 
vlhkých lesů, zejména v horách a na ostrovech (RO-
DRIGUES et al. 2004b). Plných 764 druhů savců, ptáků, 
obojživelníků, jehličnanů a některých skupin savců se 
vyskytuje pouze na jediné chráněné lokalitě: jen třetina 
těchto ploch požívá alespoň formální zákonné ochrany 
(RICKETTS et al. 2005). Výsledky analýzy provedené 
nedávno iniciativou Spojenectví pro nulové vymírání 
druhů (AZE) představuje BOX 10.

Hned několik autorů se snažilo vyčíslit rozsah územ-
ní ochrany v biogeografi ckých jednotkách. V pěti ze sed-
mi biogeografi ckých oblastí se v současnosti těší ochraně 
víc než 10 % jejich rozlohy: výjimku představuje Oceá-
nie a indomalajská oblast. Celkem u poloviny (46 %) ze 
821 suchozemských ekoregionů světa nepřesahuje podíl 
chráněné rozlohy výše uvedený kvantitativní cíl, tedy 
10 % (COAD et al. 2009). Přitom 78 % z nich se nachází 
v částech světa, významných z hlediska ochrany globální 
biologické rozmanitosti (SOUTULLO et al. 2007). 

Mezi biomy jsou nejvíce, alespoň formálně, chráněny 
jehličnaté lesy mírného pásu (25 % celkové rozlohy), těs-
ně následovány horskými loukami a křovinami (24,8 %) 
a tropickými a subtropickými vlhkými listnatými lesy 

BOX 9:   Přispívají velká chráněná území k ochraně
globální biologické rozmanitosti?

Chráněná území větší než 25 000 km2 se obvykle nacházejí v oblastech s nižší produktivitou a jsou méně hodnotná 
z pohledu možného hospodářského využití, takže se nedostávají do střetu s jinými zájmy, jak příslušnou plochu 
využít. Hostí poměrně málo jak běžných, tak vzácných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, 
takže jen omezeně přispívají k ochraně globální druhové bohatosti. Na rozdíl od všech předpokladů nechrání 
dostatečně ani živočichy s velkými domovskými okrsky, kupř. velké šelmy. Překryv 63 rozlohou rozsáhlých 
chráněných území s 200 prioritními ekoregiony, územími divočiny s vysokou biodiverzitou a „horkými místy“ 
globální biodiverzity (OLSON & DINERSTEIN 2002; MITTERMEIER et al. 2003; 2004) je překvapivě nízký. 
Na druhou stranu zahrnují podstatnou část přírody, označovanou jako divočinu, tedy území s omezeným vlivem 
člověka. Některá z nich jsou domovem poměrně málo dotčených společenstev a populací některých z globálního 
hlediska významných druhů. Na rozdíl od rozlohou malých chráněných území snáze odolávají rušivým činitelům 
(CANTÚ-SALAZAR & GASTON 2010).
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a mangrovovými porosty (u obou biomů chráněno 
20,7 %, JENKINS & JOPPA 2009). K obdobným zjiště-
ním dospěli také BROOKS et al. (2004), HOEKSTRA 
et al. (2005) a COAD et al. (2009), s výjimkou mangro-
vových porostů, které HOEKSTRA et al. (2005) vůbec 
nehodnotili. U 9 ze 14 biomů se již podařilo dosáhnout 
zmiňovaného cíle chránit 10 % jejich celkové rozlohy 
(JENKINS & JOPPA 2009). COAD et al. (2009) uvádějí 
podíl takto chráněných biomů ještě vyšší (11 z 14 bio-
mů). Poměr mezi rozlohou, kde již bylo původní pro-
středí pozměněno člověkem na zemědělskou půdu nebo 
zástavbu, a chráněnou plochou, je nejvyšší u travinných 
porostů mírného pásu, savan a křovinných porostů: 
naopak nejlépe je z tohoto pohledu na tom tundra 
( HOEKSTRA et al. 2005). V suchozemských chráněných 
územích nebývají odpovídajícím způsobem zastoupeny 
vodní ekosystémy, které obvykle mezi biomy nejsou vů-
bec uváděny (HERBERT et al. 2010). 

Naše současné znalosti naznačují, že světová sou-
stava chráněných území vykazuje při ochraně cílových 
druhů, biotopů a základních typů prostředí značné me-
zery. Dokážeme proto rozumným způsobem určit části 
zemské souše, které by měly být chráněny přednostně?

Až dosud bylo pro tento účel navrženo devět pří-
stupů, založených na zástupných ukazatelích (BRO-
OKS et al. 2006, 2010): (1) území divočiny s vysokou 
biodiverzitou (2) rozsáhlé, málo dotčené původní lesy 
schopné udržovat biodiverzitu (3) 200 globálních eko-
regionů (4) poslední z divočiny (5) země s megadiverzi-
tou (6) oblasti ptačího endemismu (7) centra rostlinné 
rozmanitosti (8) „horká místa“ biodiverzity a (9) kri-
zové regiony. Většina z uvedených přístupů upřednost-
ňuje nenahraditelnost určitého území, přesněji řečeno 
endemismus, a hodnotí jeho současnou a budoucí 
zranitelnost. Rozbor údajů z nové celosvětové databá-
ze hnízdního rozšíření všech známých ptačích druhů 
potvrdil, že „horká místa“ druhové bohatosti, ohrožení 
a endemismu se jen málo překrývají: pouze 2,5 % těchto 
ploch je společných pro všechny tři uvažované charakte-
ristiky (ORME et al. 2005). Poznatky o obojživelnících, 
plazech, ptácích a savcích se přiklánějí k tomu, že oblasti 

s velkým počtem endemitů u jmenovaných tříd obrat-
lovců zahrnují celkově větší počet druhů než by odpo-
vídalo náhodnému výběru (LAMOREUX et al. 2006). 
Některé z výše uvedených přístupů kombinují určení 
oblastí klíčových pro biodiverzitu: tento propracovaný 
systém, vycházející z již existujících aktivit, se ale příliš 
neujal (LANGHAMMER et al. 2007). 

Jinou možností, kam nasměrovat vyhlašování nových 
chráněných území, jsou části souše s omezeným lidským 
tlakem na přírodu, velkými souvislými výseky biotopů, 
vhodných pro ochranu přírody, a malým potenciálem 
pro zemědělskou výrobu. Přibližně tři čtvrtiny území, 
které by měly být prioritně vyhlášeny chráněnými úze-
mími, stále ještě skýtá velké výseky souvislých ploch 
málo osídlených lidmi (GORENFLO &  BRANDON 
2006). 

Překryv mezi oblastmi prioritními pro ochranu bio-
diverzity a plochami souše, poskytujícími lidem ve vel-
ké míře ekosystémové služby, se v jednotlivých částech 
světa liší: nejvyšší je v tropických lesích (TURNER et al. 
2007). Je to pochopitelné: chráněná území byla vyhla-
šována pro jiné účely, než je zachování ekosystémových 
služeb.

I přes značný rozvoj ochranářské biologie a ochra-
nářského plánování zatím neexistuje všeobecně uzná-
vaný způsob, jak hodnotit účinnost péče o chráněné 
území. Nejčastěji se používá přístup, navržený IUCN 
(HOCKINGS 2003; HOCKINGS et al. 2006; LEVER-
INGTON et al. 2008). Podle této představy vychází dob-
rá péče o chráněné území z porozumění jeho existujícím 
hodnotám a hrozbám, kterým čelí, následovaným ro-
zumným plánováním a získáním fi nančních prostředků. 
Vlastní péče podporuje ekosystémové služby, ovlivňující 
chráněné území včetně jeho obyvatel a přinášející míst-
ním lidem konkrétní přínosy. Uvedený koncepční rá-
mec byl rozpracován do několika podrobných metodik. 
Nejpoužívanější z nich, RAPPAM – Rychlé hodnocení 
a určení priorit péče o chráněné území, využívané Světo-
vým fondem na ochranu přírody (WWF International), 
oceňuje nejen, zda celá soustava chráněných území do-
sáhla cílů ochrany, pro něž bylo zřízeno (ERVIN 2003). 

BOX 10:   Spojenectví pro nulové vymírání druhů (AZE)

Společná iniciativa 68 organizací, zabývajících se po celém světě péčí o biologickou rozmanitost, Spojenectví 
pro nulové vymírání druhů (AZE) vymezila po celém světě 595 lokalit, jejichž ochrana je klíčová pro přežití 
920 druhů živočichů. Při tom v případě 794 v celosvětovém měřítku kriticky ohrožených druhů savců, ptáků, 
obojživelníků, jehličnanů a vybraných skupin plazů osídluje uvedené plochy dokonce jejich celá populace. Většina 
zmiňovaných území se nachází v tropech, mimo ně nejčastěji v horách a na ostrovech. Protože tyto lokality jsou 
všechny malé a jsou obklopeny lidmi intenzivně využívanou krajinou, jsou snadno zranitelné činností člověka. 
Jenom třetina uvedených ploch (34 %) se rozkládá zcela v úředně vyhlášených chráněných územích a do roku 
2009 bylo chráněno 44 % jejich celkové rozlohy (SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL 
DIVERSITY 2010).
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Až dosud byla metodou RAPPAM vyhodnocena účin-
nost 1 595 soustav chráněných území v 56 zemích. Sta-
novit, do jaké míry fungují jednotlivá chráněná území, 
umožňuje METT – Nástroj na sledování účinnosti péče 
(STOLL-KLIEEMANN 2010). 

IUCN uskutečňuje pro Úmluvu o biologické rozma-
nitosti zatím vůbec nejrozsáhlejší celosvětové hodnocení 
účinnosti chráněných území, založené na výše uvede-
ném koncepčním rámci. V současnosti máme k dispo-
zici údaje z více než 4 000 hodnocených chráněných 
území ze 100 zemí celého světa. Jen pětina klasifi kova-
ných lokalit mohla vykázat odpovídající péči o přírodu 
a krajinu, zatímco u 14 % z nich byly zjištěny v tomto 
směru výrazné nedostatky. Pro chráněná území, existu-
jící pouze na papíře nebo v na pevných discích počítačů 
sekretariátů mezinárodních institucí, používáme výraz 
papírový park (paperpark). Jak se dalo očekávat, hlavním 
problémem zůstává nedostatek fi nančních prostředků. 
Potvrdilo se rovněž, že v chráněných územích, kde je-
jich správci dobře pečují o biologickou rozmanitost, 
současně včas a objektivně informují stále obyvatele 
i návštěvníky o svých záměrech a zapojují do péče o svě-
řené území obce a tamější obyvatelstvo, mají místní lidé 
z existence chráněného území nezanedbatelný příjem. 
Cílem projektu je vyhodnotit účinnost 36 000 chráně-
ných území (LEVERINGTON et al. 2010). 

Zdá se, že bohatší státy bývají ochotné chránit větší 
podíl svého území a častěji vyhlašovat přísně chráněné 
rezervace. Scénáře společensko-hospodářského a poli-
tického vývoje naznačují, že do r. 2030 bude chráněno 
15–29 % zemské souše. Problémovou zůstane z tohoto 
hlediska v důsledku pokračující chudoby Afrika jižně 
od Sahary (McDONALD & BOUCHER 2010).

Mořská chráněná území

Zatímco soustavné vyhlašování chráněných území 
v suchozemském prostředí má již téměř dvousetletou 
tradici a podle posledních dostupných údajů ofi ciálně 
vyhlášená chráněná území s různým stupněm ochrany 
a péče pokrývají 10,1–15,5 % souše, v případě mořských 
ekosystémů je situace naprosto rozdílná. Celkový počet 
mořských chráněných území se od r. 2003 zvýšil o více 
než 150 %. Dnes na naší planetě existuje 5 887 mořských 
chráněných území, zabírajících plochu více než 4,2 mi-
lionu km2. Nicméně toto na první pohled ohromné 
číslo představuje jen 1,17 % celkové rozlohy světového 
oceánu. Zatímco chráněná území tvoří v globálním mě-
řítku 7,2 % výsostných vod jednotlivých států (pásmo 
do 12 námořních mil od pobřeží.), v oceánu za pev-
ninským prahem to je jen 0,91 % této plochy. Nejvyšší 
podíl chráněných výsostných vod vykazují latinskoa-
merické země (11,6 %), nejmenší naopak státy Oceánie 
(1,2 %). V mezinárodních vodách rezervace téměř nee-
xistují (TOROPOVA et al. 2010, IUCN & UNEP 2011, 

UNITED NATIONS 2011). Přitom abychom rozum-
ným způsobem obhospodařovaly populace průmyslově 
cenných druhů mořských ryb a dalších živočichů, měly 
bychom chránit přinejmenším 20 % mořského prostře-
dí (SPALDING et al. 2008). Pokud bychom skutečně 
územně chránili 20–25 % rozlohy světového oceánu, 
roční náklad aby se pohybovaly v rozmezí 5–19 miliard 
USD (88–336 miliard Kč). Kromě nesporných přínosů 
pro ochranu přírody a zlepšení stavu populací mořských 
ryb by vytvořením obdobné soustavy chráněných území 
vznikl milion nových pracovních příležitostí na úplný 
úvazek (BALMFORD et al. 2004).

Téměř dvě třetiny rozlohy všech chráněných území 
v mořském prostředí tvoří pouze 11 velkých rezerva-
cí jako je australský Mořský park Velký bariérový útes, 
Mořská přírodní památka Severozápadní Havajské os-
trovy a Chráněné území Phoenix Islands u pobřeží ti-
chomořského státu Kiribati (TOROPOVA et al. 2010). 
Uvedené údaje významně pozměnily vyhlášení části 
Britského území v Atlantském oceánu u souostroví 
Chagos chráněným územím: jedná se o vůbec největ-
ší mořské chráněné území na světě, zaujímá více než 
544 000 km2 a vláda Spojeného království jej zřídila 
v roce 2010 u příležitosti Mezinárodního roku biodi-
verzity (ANONYMUS 2010). V listopadu 2011 ozná-
mila australská vláda úmysl vyhlásit v Korálovém moři 
největší chráěné území na světě zabírající 989 842 km2. 
Rezervace má zahrnovat i Velký bariérový útes a prů-
zkum mořského dna při hledání nových zdrojů zemní-
ho plynu a ropy by v ní měl být omezen úplně. Někteří 
odborníci kritizují, že jen na méně než polovině rozlohy 
navrhovaného chráněného území má být zcela vyloučen 
rybolov (CRESSEY 2011). Mořská chráněná území, kde 
není povolena žádná činnost člověka včetně rybolovu, 
v současnosti tvoří jen malý podíl všech mořských chrá-
něných území. 

Světový summit o udržitelném rozvoji (World Sum-
mit on Sustainable Development, WSSD), konaný na pře-
lomu srpna a září 2002 v jihoafrickém Johannesburgu, 
vyzval členské státy OSN, aby mj. vytvořily do r. 2012 
reprezentativní soustavu mořských chráněných území, 
a to v souladu s mezinárodním právem a na základě vě-
deckých informací, nejen ve vlastních výsostných vo-
dách, ale také v mezinárodních vodách. Rozhodnutím 
Valného shromáždění OSN z r. 2004 se problematikou 
ochrany mořských ekosystémů v mezinárodních vo-
dách, zabývá Úmluva OSN o mořském právu (United 
Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS), 
která vstoupila v platnost v r. 1994. Přestože UNCLOS 
vyzývá smluvní strany k vytváření mořských chráněných 
území v biotopech ohrožených druhů a ve vzácných 
a citlivých ekosystémech, státy se jen velmi neochotně 
vzdávají práv, které v mezinárodních vodách mají. Ně-
které státy, pro něž je rybolov nezanedbatelnou součástí 
národního hospodářství, jako je Japonsko, argumentují 
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tím, že UNCLOS zaručuje všem členským státům OSN 
v mezinárodních vodách nejen volný pohyb, ale i vy-
užívání jejich bohatství, pokud je neomezuje meziná-
rodní úmluva na ochranu částí světového oceánu nebo 
jednotlivých moří jako je Baltské moře, severovýchodní 
Atlantský oceán nebo Středozemní moře. Těchto tzv. re-
gionálních úmluv na ochranu mořského prostředí včet-
ně organismů bylo až dosud sjednáno 14. Další otázkou 
zůstává, kdo by měl mezinárodní vody, vyhlášené jako 
chráněné území, vlastně spravovat tak, aby se vyhově-
lo mezinárodnímu právu (ŽÁKOVSKÁ 2010, ZÍCHA 
2011). Mořská chráněná území jsou tak spíše výseky 
oceánu, v nichž jsou formálně omezeny určité činnosti. 

Jinou komplikaci představuje různý výklad souslo-
ví „mořské chráněné území“. Zatímco pro jedny jde 
o plochu, kde nejsou povoleny žádné zásahy člověka, 
pro druhé uvedený termín znamená, že je ji možné vyu-
žívat kupř. k rybolovu, pokud nepřekročíme maximální 
udržitelný výtěžek. UNCLOS totiž nevychází z myšlen-
ky ochrany moře, ale jeho optimálního využívání lidmi. 
Zákonodárství dalších států sice v mořských chráněných 
územích rybolov omezuje, povoluje v nich další činnosti 
jako je kupř. těžba surovin (SECRETARIAT OF THE 
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 2008, 
IUCN-WCPA 2008). Jako zajímavost uveďme, že přís-
nou ochranu vybraných druhů mořských živočichů i je-
jich biotopů prosazuje pod vlivem zesnulého oceánologa 
a popularizátora J.-Y. Cousteaua Monacké knížectví.

Někteří vědci s ohledem na obrovskou rozlohu 
a hloubku světového oceánu a nízkou populační hustotu 
mořských organismů zpochybňují účinnost mořských 
chráněných území, a to i těch s přísným režimem ochra-
ny. Určení biogeografi ckých oblastí v mořském prostředí 
je mnohem obtížnější než na souši, protože hranice mezi 
biomy jsou méně ostré, larvy a dospělci mořských orga-
nismů se mořskými proudy nezřídka šíří na velké vzdá-
lenosti a mořské prostředí známe mnohem méně než 
souš. Na druhou stranu péče o příliš rozlehlé mořské re-
zervace vyžaduje nemalé fi nanční náklady (GAME et al. 
2009, PLANES et al. 2009, UNDERWOOD et al. 2009, 
RICE et al. 2011). Proto zejména v USA a v Austrálii 
přistoupili k vytváření sítě mořských chráněných území. 
Ukazuje se totiž, že jak pro ochranu přírody, tak rybolov 
jsou nejvhodnější chráněná území o velikosti od několi-
ka po desítky kilometrů čtverečních podél pobřeží vzdá-
lená od sebe nanejvýš 100 km. Aby soustava rezervací 
skutečně fungovala jako síť, měla by být jednotlivá chrá-
něná území propojena mořskými proudy, přenášejícími 
vajíčka a larvy mořských organismů do míst, kde se mo-
hou vyvinout v dospělce. Doporučuje se, aby obdobná síť 
mořských chráněných území pokrývala třetinu příslušné 
pobřežní oblasti a zejména u nadměrně lovených ryb by 
měla zahrnovat trdliště (WIELGUS et al. 2008, GAINES 
et al. 2010). Velikost a umístění chráněných území je 
možné kombinovat s intenzitou rybolovu, což rybářům 

umožňuje dosáhnout požadovaného zisku (WHITE et 
al. 2008). Populace ryb a dalších mořských živočichů 
v chráněných oblastech mohou pro okolní moře fun-
govat jako zdrojové a zásobovat je larvami a dospělci. 
Zatímco některé studie potvrzují, že mořská chráněná 
území skutečně napomáhají zvýšit úlovek rybářů, další 
autoři tvrdí, že pro obdobný závěr nemáme přesvědčivé 
vědecké důkazy (HALPERN & WARNER 2003; WILLIS 
et al. 2003; RUSS et al. 2004; SALE et al. 2005; GARCÍA-
-CHARTON et al. 2008; CUDNEY-BUENO et al. 2009; 
LESTER et al. 2009; AGARDY et al. 2011).

Stejně jako v suchozemském prostředí ani vytváření 
mořských chráněných území většinou nepočítá s očeká-
vanou změnou podnebí.

Kategorie chráněných území

Vyhlašování chráněných území v různých částech světa 
vytvořilo doslova přehršli nejrůznějších kategorií územ-
ní ochrany, často s bizarními názvy. Jen Společná data-
báze vyhlášených území v Evropě (Common Database 
of Declared Areas, CDDA) zahrnuje více než 700 národ-
ních kategorií územní ochrany (EEA nepubl.). Navíc se 
stejně pojmenovaná kategorie chráněného území může 
v jednotlivých zemích významně lišit, a to nejen sta-
vem přírodního prostředí, ale i péčí o ně. Národní park 
v USA nebo Austrálii nemůžeme v tomto ohledu dost 
dobře srovnávat s národním parkem ve Velké Británii. 

Snaha alespoň částečně sjednotit rozdílné přístupy 
v třídění chráněných území sahá až do 30. let 20. stole-
tí. V průběhu Mezinárodní konference o ochraně fauny 
a fl óry, konané v roce 1933 v Londýně, navrhli účastníci 
čtyři kategorie chráněných území: národní park, přísně 
chráněná přírodní rezervace, rezervace fauny a fl óry 
a rezervace se zákazem lovu a sběru (DUDLEY 2008). 

Přelom nastal až po založení IUCN v r. 1948 a její 
Komise pro národní parky a chráněná území, ustavené 
v r. 1962 a později přejmenované na Světovou komisi 
pro chráněná území (World Commission on Protected 
Areas, WCPA). Po více než patnáctileté diskusi byly 
v r. 1994 přijaty zásady kategorizace chráněných úze-
mí na základě péče o ně, které měly umožnit porovnání 
mezi státy a částmi světa (IUCN 1994). Uvedený klí-
čový dokument, rozpracovaný na evropské podmínky, 
se dočkal i českého překladu (MŽP 2001). Šest katego-
rií chráněných území zahrnovalo nejrůznější plochy, 
od přísně chráněných přírodních rezervací po území 
s regulovaným využíváním přírodních zdrojů (IUCN 
1994, MŽP 2001).

Přestože bylo používání navrženého systému třídění 
chráněných území vysloveně dobrovolné, stal se součástí 
legislativy řady států (DILLLON 2004). Poskytl rovněž 
strategický rámec pro sběr, ukládání, vyhodnocování 
a rozšiřování údajů o chráněných územích v meziná-
rodním měřítku. 9. zasedání konference smluvních 
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stran CBD, konané v květnu 2008 v Bonnu, vyzvalo 
smluvní strany, vlády zemí, které zatím na sebe závazky 
CBD nepřevzaly, a příslušné mezinárodní organizace, 
aby chráněným územím přiřazovaly kategorie IUCN 
(UNEP 2008b). 

Současně sílily hlasy, upozorňující na úskalí, spojená 
s používáním kategorií IUCN v praxi. Výhrady se týkaly 
především toho, že jediný všeobecně uznávaný systém 
klasifikace chráněných území je založen na způsobu 
péče o ně (jak chráníme), nikoli na předmětu ochrany 
(co chráníme). Přitom neodráží ani tak skutečný stav 
péče a jeho výsledky jako často formální úmysl zřizova-
tele. Chybějí alespoň rámcová kritéria jako je přežívání 
cílových druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících 
živočichů či stav biotopů nebo fungování ekosystémů. 
Proto zařazování chráněných území do kategorií IUCN 
neumožňuje alespoň orientačně hodnotit, do jaké míry 
jsou chráněná území vlastně účinná (BOITANI et al. 
2008). Podrobný rozbor dosavadních zkušeností s ka-
tegorizací chráněných území představili BISHOP et al. 
(2004), kteří rovněž navrhli, jak v hledání rozumných 
mezinárodních standardů pro chráněná území pokra-
čovat.

Snaha revidovat na základě zkušeností z praxe i no-
vých teoretických východisek existující kategorizaci 
chráněných území na jedné straně a příliš nehýbat jedi-
nými mezinárodními standardy na straně druhé, vyús-
tila v kompromis, představený na IV. světovém kongresu 
ochrany přírody, který se uskutečnil v říjnu 2008 v Bar-
celoně (DUDLEY 2008). 

Šest kategorií chráněných území, navržených 
v r. 1994, nezměnilo název, jejich vzájemné vymezení 
je ale výraznější:
•  Ia přísně chráněná přírodní rezervace – přísně 

chráněné území, ponechané na ochranu biodiverzity 
a také geologických a geomorfologických rysů. Aby 
se zachovaly jeho ochranářské hodnoty, bývá vstup 
do něj, jeho využívání lidmi a dopady činnosti člo-
věka na něj přísně regulovány a omezeny. Obdobná 
chráněná území slouží jako nepostradatelné srov-
návací lokality pro vědecký výzkum a monitorování 
přírody. 

•  Ib oblast divočiny – obvykle velké území, nepozmě-
něné nebo málo pozměněné činností člověka, které si 
ponechalo přírodní ráz, bez stálého nebo významné-
ho osídlení lidmi. Bývá chráněno a spravováno tak, 
aby si udrželo své přírodní podmínky. 

•  II národní park – velké přírodní nebo přírodě blízké 
území, ponechané ochraně velkoplošných ekologic-
kých procesů spolu se souborem druhů a ekosysté-
mů typických pro dané území. Z hlediska životního 
prostředí a kultury oblast poskytuje příležitosti pro 
duchovní, vědeckou, výchovně vzdělávací a rekreační 
činnost. 

•  III přírodní památka nebo charakteristický rys – 
území ponechané ochraně zvláštních přírodních 
památek, kterými může být tvar zemského povrchu 
(geomorfologický útvar) nebo podmořská hora, geo-
logické charakteristiky jako jsou jeskyně nebo do-
konce živé celky jako starodávný hájek či skupina 
stromů. 

•  IV území péče o biotopy nebo druhy – území, je-
hož cílem je ochrana určitých druhů nebo biotopů 
a jehož spravování uvedenou prioritu odráží. Aby se 
vyhovělo nárokům daných druhů nebo aby se zacho-
val příslušný biotop, vyžadují četné plochy spadající 
do kategorie IV pravidelné aktivní zásahy. Nicméně 
aktivní péče není pro zařazení chráněného území 
do této kategorie podmínkou. 

•  V chráněná krajina nebo část moře – území, kde 
vzájemné působení člověka a přírody vytvořilo 
plochu nevšedního charakteru s významnými eko-
logickými, biologickými a kulturními hodnotami 
a hodnotami krajinného rázu. Pro ochranu a zacho-
vání daného území a s ním spojených ochranářských 
a jiných hodnot je rozhodující udržení vzájemného 
působení člověka a přírody. 

•  VI chráněné území s udržitelným využíváním pří-
rodních zdrojů – území chránící ekosystémy a bio-
topy spolu se souvisejícími kulturními hodnotami 
a tradiční péčí o přírodní zdroje. Bývá obvykle velké 
a jeho většina si uchovala přírodní podmínky, při-
čemž na určité části probíhá udržitelná péče o pří-
rodní zdroje. V této kategorii považujeme za jeden 
z cílů ochrany neprůmyslové využívání přírodních 
zdrojů menšího rozsahu, slučitelné s ochranou pří-
rody. 

Nicméně i pro novou kategorizaci chráněných území 
platí, že její použití je dobrovolné. Přiřazování meziná-
rodních standardů, pokud nejsou doprovázené kvanti-
tativními ukazateli jako je tomu v případě kritérií IUCN 
pro stupeň ohrožení druhů zařazovaných do červených 
seznamů, konkrétním chráněným územím může být 
subjektivní. Jednotlivé kategorie chráněných území bý-
vají v různých částech světa i v jednotlivých zemích vy-
kládány rozdílně. Záleží na přísnosti jednotlivých vlád, 
jaké měřítko nasadí na kategorizaci chráněných území. 
Nezřídka se proto stává, že se státní správa snaží uká-
zat se v lepším světle tím, že chráněná území zařazují 
do vyšších kategorií než do těch, která by jim správně 
příslušela. Nemalou roli při tom hrají i ekonomické zá-
jmy: Evropané v poslední době projevují zvýšený zájem 
o člověkem málo narušené oblasti. Světová komise pro 
chráněná území působící v rámci IUCN v současnosti 
připravuje jednotnou certifi kaci chráněných území pod-
le kategorií IUCN: výsledkem má být Zelený seznam 
IUCN (JOHANSSON in verb.). 
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Světová databanka chráněných území evidova-
la k 31. 12. 2011 celkem 117 176 chráněných území se 
známou kategorií IUCN (viz Tab. 4). Naopak 43 661 
(27,2 %) chráněných území z nejrůznějších důvodů 
přiřazenou žádnou kategorii IUCN nemělo (IUCN 
& UNEP 2011). Je zřejmé, že zastoupení chráněných 
území v jednotlivých kategoriích není rovnoměrné a že 
přísně chráněná území tvoří jen desetinu chráněných 
území, k nimž byly přiřazeny kategorie IUCN a které 
jsou registrovány WDPA. 

Příklady jednotlivých kategorií
chráněných území

Tab. 5 uvádí příklady chráněných území mimo území 
ČR, zařazených do různých kategorií IUCN (IUCN 
& UNEP 2011). Čtenář si jistě všimne, že chráněná úze-
mí, vládami jednotlivých zemí vyhlášená jako národní 
park, jsou ve skutečnosti řazena do všech kategorií či 
subkategorií.

Problémy s chráněnou krajinou
a využíváním přírodních zdrojů

Nejvzrušenější debata se vede v souvislosti s kategoriemi 
V a VI. Chráněná území do nich zařazená jsou primárně 
určená na ochranu krajiny a mořského prostředí a na re-
kreaci a udržitelné využívání přírodních ekosystémů. 
K 31. 12. 2011 tvořila více než čtvrtinu (27 %) chráně-
ných území, registrovaných ve WDPA. Právě ony se v ce-
losvětovém měřítku nejvíce podílejí na exponenciálním 
nárůstu jak počtu chráněných území, tak jejich celkové 
rozlohy (LOCKE & DEARDEN 2005). Naopak na 5,8 % 
zemské souše se nacházejí chráněná území, která najde-
me na mapě a u nichž je jejich hlavním posláním přísná 
ochrana biodiverzity (JENKINS & JOPPA 2009).

V Evropě spadá 52 % celkové rozlohy chráněných 
území právě do kategorie V a VI (ETC/BD 2012). Kriti-
ci uvedeného přístupu se obávají, že plochy hodnocené 

v obou kategoriích vznikají na úkor přísnější územní 
ochrany, a navrhují, aby nebyly považovány za chráně-
ná území, ale za území udržitelného rozvoje (LOCKE 
& DEARDEN 2005.). Lidskou činností málo poškozená 
chráněná území mají na Zemi v současnosti jen značně 
omezený rozsah a v 13 % z 810 ekoregionů světa se ne-
nachází žádné přísně chráněné území (JENKINS & JOP-
PA 2009, LEROUX et al. 2010). Ukazuje se, že dokonce 
i rozptýlení nemotorizovaní turisté mohou mít v chrá-
něných územích negativní dopad na hustotu původních 
druhů, v tomto případě šelem, a na jejich nahrazování 
nepůvodními druhy (REED & MERENLENDER 2008). 

Nicméně tvrzení, že chráněná krajina a oblasti s vyu-
žíváním přírodních zdrojů jen v omezené míře přispívají 
k ochraně biodiverzity, některé studie vyvracejí (JOPPA 
et al. 2008, ROBINS 2008). Zastánci revidované kate-
gorizace chráněných území naopak podporují názor, že 
pouze přísněji chráněná území sama o sobě nedokáží 
zabezpečit ochranu biodiverzity v celosvětovém měřít-
ku a že udržitelné využívání přírodních zdrojů může 
do správy chráněných území a do rozdělování přínosů 
z jejich využívání včetně turistiky zapojit místní oby-
vatele a získat si jejich podporu (GROOM et al. 2006). 
Použití indikátoru ekologické stopy ukázalo, že území řa-
zená do kategorie Ia jsou ve skutečnosti lidmi ovlivněna 
ve větší míře, než by se čekalo. Naopak plochy klasifi -
kované jako chráněná území s udržitelným využíváním 
přírodních zdrojů (kategorie VI) bývají proti všem před-
pokladům méně dotčena činností člověka: jedním z vy-
světlení může být skutečnost, že jsou obvykle větší než 
chráněná území jiných kategorií (LEROUX et al. 2010).

Financování chráněných území

Náklady na chráněná území zahrnují (NAIDOO et al. 
2006; PLESNÍK & MACKOVČIN 2008): 
1. náklady na získání vlastnických práv na určitý poze-

mek
2. náklady na péči včetně vyhlášení chráněného území

Tab. 4:
Počet chráněných území ve světě podle kategorií IUCN k 31. 12. 2011 (IUCN & UNEP 2011).

Kategorie IUCN Počet chráněných území
(% z celkového počtu) Cíl ochrany

Ia    9 154  (7,8) ochrana v zájmu vědy
Ib    2 981  (2,5) ochrana divočiny
II    4 362  (3,7) ochrana ekosystémů a rekreace
III   21 041  (18,0) ochrana specifi ckých přírodních jevů
IV   48 078  (41,0) ochrana zásahy člověka
V   26 623  (22,7) ochrana krajiny a mořského prostředí a rekreace
VI    4 937  (4,3) udržitelné využívání přírodních ekosystémů

celkem 117 176  (100,0)
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3. náklady na kompenzační opatření – správy chrá-
něných území často vyplácejí náhrady za újmu, 
způsobenou volně žijícími živočichy, kteří mají část 
domovského okrsku i mimo chráněné území. Patří 
sem i kompenzace za ušlý fi nanční zisk vlastníků, 
kteří musejí omezit určitou hospodářskou činnost.

Podle novějších údajů chybí na rozumné fi nancování 
chráněných území ve světě ročně 40–50 miliard USD 
(707–883 miliard Kč) ročně a tento defi cit se stále zvy-
šuje. Uvedená astronomická částka ale představuje 5 % 
fi nancí, jež vlády zejména hospodářsky vyspělých zemí 
každoročně utratí na dotace a další podpory, poškozující 
životní prostředí (BRINK 2011). Zatímco počet chráně-
ných území se od roku 1992 zdvojnásobil, mezinárodní 
fi nancování ochrany biodiverzity se zvýšilo jen o 38 % 
(GUTMAN & DAVIDSON 2008). 

Pro porovnání uveďme, že účinná péče o dobře zná-
mou soustavu chráněných území Evropské unie (EU) 
Natura 2000 vyžaduje v členských státech EU bez Bul-
harska a Rumunska rok co rok nejméně 6,1 miliard euro 
(149 miliard Kč – COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 2004). Některé odhady, kupř. zpraco-
vaný známou mezinárodní organizací na ochranu ptáků 
a jejich prostředí BirdLife International, přitom hovoří 
až o částce dvojnásobně vyšší. V celosvětovém měřítku 
platí, že náklady na jednotku plochy chráněného území 
se v suchozemském prostředí liší až o sedm řádů. Platí, 
že jsou tím vyšší, čím vyšší je kupní síla obyvatelstva 
dané země a hustota osídlení příslušné oblasti, naopak 
klesají s rozlohou dotčeného chráněného území (BALM-
FORD et al. 2003). Polovinu peněz, které se na Zemi 
utratí na péči o chráněná území, spolykala ještě v roce 
2000 chráněná území v USA (JAMES et al. 2001). 

Tab. 5: 
Příklady chráněných území v jednotlivých kategoriích IUCN.

Kategorie IUCN Evropa mimo Evropu
Ia Atanasovské jezero (Bulharsko)

Kavkazská rezervace (Ruská federace)
Švýcarský národní park (Švýcarsko)

Bajkalská rezervace (Ruská federace)
Národní park Eyreovo jezero (Austrálie)
Přírodní výzkumná plocha Jezero medvědího 
údolí / Bear Valley Lake Research Natural Area 
(USA)

Ib Národní rezervace PÕhja-KÕrvemaa 
(Estonsko)

Evergladský národní park (USA)
Národní park Budawang (Austrálie)
Oblast divočiny Aleutské ostrovy (Aljaška, 
USA)

II Bělověžský národní park / Národní park 
Bělověžský prales (Polsko / Bělorusko)
Národní park Cairngorms (Velká Británie)
Tatranský národní park (Slovensko / Polsko)

Národní park Iguazú / Iguaçu 
(Argentina / Brazilie)
Přírodní rezervace Masai Mara (Keňa)
Yellowstonský národní park (USA)

III Národní památka Geysir (Island)
Národní památka Watové moře / Waddenzee 
(Nizozemsko)
Státní přírodní památka Svjate Ozero 
(Ukrajina)

Národní památka Přírodní mosty / Natural 
Bridges National Monument (USA)
Národní park Viktoriiny vodopády 
(Zimbabwe)
Rezervace fl óry a fauny Kohezi (Uganda)

IV Chráněný areál Trnavské rybníky (Slovensko)
Lokalita zvláštního vědeckého zájmu Doverské 
útesy / Dover to Kingsdown Cliff  Site of Special 
Scientifi c Interest (Velká Británie)
Národní park Vitoša (Bulharsko)

Národní rezervace činčil / Las Chincillas 
National Reseve (Chile)
Rezervace fl óry a fauny Sukla Phanta (Nepál)
Rezervace zvěře Střední Kalahari / Central 
Kalahari Game Reserve (Botswana)

V Chráněná krajinná oblast Vihorlat (Slovensko)
Národní park Nový les / New Forest National 
Park (Velká Británie)
Přírodní krajina národního významu Dunas 
De Maspalomas (Kanárské ostrovy, Španělsko)

Památník veteránů vietnamské války / Vietnam 
Veterans Memorial Washington D. C. (USA)
Mořský park Velký bariérový útes / Great 
Barrier Reef Marine Park (Austrálie)
Národní park Fudži-Hakone-Izu (Japonsko)

VI Národní park Ethniko Ygrotopiko Parko Delta 
Evrou (Řecko)
Regionální park Gražute (Litva)
Regionální park Mura Drava (Chorvatsko)

Lesní rezervace Gunung Timau (Indonésie)
Národní útočiště fl óry a fauny Atchafalaya 
Bayou (USA)
Oblast regulovaného lovu Arden Gewane 
(Etiopie)
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Z uvedených čísel může čtenář snadno nabýt dojmu, 
že vyhlašování a zejména péče o chráněná území před-
stavuje černou díru, kam nenávratně mizí peníze daňo-
vých poplatníků. Nepopíráme, že v řadě případů tomu 
tak je. Ve skutečnosti ale tyto náklady reprezentují malý 
zlomek hodnot, poskytovaných lidem chráněnými úze-
mími v podobě ekosystémových služeb. Podrobný výčet 
těchto přínosů z chráněných území, sahajících od po-
skytování pitné vody přes tlumení dopadů přírodních 
katastrof po náboženské hodnoty, přinášejí MULON-
GOY & GIDDA (2008). Přínos ekosystémových služeb, 
které by mohla zachovávat účinná soustava chráně-
ných území, zahrnující 15 % souše a 30 % rozlohy moří 
na Zemi, se odhaduje celosvětově na těžko představitel-
ných  4,4–5,2 bilionů USD (78–82 bilionů Kč) ročně, a to 
v závislosti na rozsahu, v němž je v chráněných územích 
povoleno využívat přírodní zdroje. Přínosy ze skutečně 
účinné soustavy chráněných území na moři na souši 
a na moři tak jsou přinejmenším 100x vyšší než náklady 
na její vytvoření a péči o ni (BALMFORD et al. 2002). 

Zdroje, z nichž je možné financovat vyhlašování 
a péči o chráněná území, zahrnují kromě tradičních 
přístupů jako jsou příspěvky ze státního rozpočtu, 
vstupné, příjem z turistiky, dary soukromých osob, 
nadací a dalších charitativních organizací a finance 
z ofi ciální rozvojové pomoci hospodářských vyspělých 
států rozvojovým zemím také výtěžek z mezinárodních 
i celostátních „zelených“ loterií, adopce části parku jed-
notlivci nebo fi rmami, dary prostřednictvím mobilních 
telefonů, poplatky z označování výrobků šetrných k ži-
votnímu prostředí, a zejména platbu za ekosystémové 
služby, poskytované chráněnými územími (EMERSON 
et al. 2006; GUTMAN & DAVIDSON 2008). Z krátko-
dobého hlediska se jako nejvhodnější způsob, jak získat 
prostředky na globální péči o biodiverzitu, jeví kombi-
nace regulačních, dobrovolných a tržních mechanismů 
(GUTMAN & DAVIDSON 2008). 

Chráněná území a změna podnebí

Protože dost dobře nemůžeme chránit na určité lokalitě 
nebo ploše všechny se vyskytující druhy, začíná být na-
výsost aktuální otázka, zda dlouhou dobu a s nemalými 
obtížemi vytvářené soustavy chráněných území dokáží 
zachovat v době klimatických změn alespoň cílové druhy 
fl óry a fauny. Jinak řečeno, budou se v chráněných úze-
mích v budoucnosti vyskytovat druhy planě rostoucích 
rostlin a volně žijících živočichů, pro které byly zřízeny, 
nebo alespoň jiné, z hlediska ochrany přírody také vý-
znamné organismy? 

Studie nejen z Evropy, ale i z jiných částí světa dochá-
zejí k závěru, že změna podnebí již ohrožuje biologic-
kou rozmanitost i v chráněných územích (SCOTT et al. 
2002; BURNS et al. 2003; LOVELOY 2006; HOLE et al. 
2011; český přehled PLESNÍK 2009). Chráněná území 

přitom často zahrnují pro četné druhy planě rostoucích 
rostlin a volně žijících živočichů nejkvalitnější nebo 
přinejmenším člověkem nejméně přeměněné biotopy: 
proto v nich nezřídka dosahují vyšší populační hustoty 
než v méně kvalitních biotopech v nechráněné krajině 
(viz výše). Z pohledu populační dynamiky se mnohdy 
jedná o zdrojové oblasti. Na druhou stranu nesmíme 
zapomínat, že značná část chráněných území, hlavně 
v rozvojových a postkomunistických státech, existuje 
pouze na papíře. 

Studie, zabývající se touto problematikou v kapské 
fl oristické provincii na jihu Afriky, v západní Evropě 
a v tropickém Mexiku, naznačuje, že promyšlený systém 
chráněných území budovaný na vědeckých základech 
a snažící se zachovat co nejvíce druhů fauny a fl óry by 
měl být i v budoucnosti schopný udržet cílové části pří-
rody, přestože je zafi xován v čase i prostoru. Nicméně 
aby se 1 200 rostlinných druhů mohlo i v budoucnos-
ti vyskytovat ve vhodném biotopu o rozloze nejméně 
100 km2, musela by se současná plocha chráněných 
území v Evropě navýšit o 41 %. Jestliže rozlohu chrá-
něných území na našem kontinentě rozšíříme již nyní, 
vyjde to mnohem levněji, než když k tomuto kroku 
přistoupíme, teprve až změna podnebí znatelně ovliv-
ní přírodu (HANNAH et al. 2007). Jiné studie ale tak 
optimistické zdaleka nejsou a zdůrazňují nutnost za-
hrnout do chráněných území co nejvíce bioklimaticky 
odlišných ploch (PYKE & FISCHER 2005) a rozšířit je 
do vyšších nadmořských výšek a směrem k pólům (LI et 
al. 2006). Z 1 200 sledovaných druhů evropských planě 
rostoucích rostlin může v nejbližších 50 letech z vybra-
ných chráněných území 6–11 % vymizet. Celkově by 
se podmínky prostředí v chráněných územích mohly 
do konce 21. století změnit tak, že by hostily jen polovi-
nu dnes v nich se vyskytujících druhů (ARAÚJO et al. 
2004). Naopak plochy, které dnes neposkytují vhodné 
prostředí pro určitý druh, mohou být v důsledku změn 
podnebí v budoucnosti osídleny právě tímto druhem. 
Oba procesy tak mohou na určitém území vyústit ve vý-
znamnou obměnu druhů.

Nejpodrobnější rozbor dopadů klimatických změn 
předvídaných v 21. století na existující chráněná území 
v Evropě představili ARAÚJO et al. (2011). Srovnávali 
vliv změn podnebí na počet rostlinných druhů a dru-
hů suchozemských obratlovců, a to jak v chráněných 
územích jednotlivých zemí, tak na lokalitách soustavy 
Natura 2000. Potvrdilo se, že chráněná území na našem 
kontinentě budou pro sledované druhy fungovat jako 
útočiště účinněji než většina okolní krajiny. Překvapivě 
ale tento poznatek neplatí pro soustavu Natura 2000. 
Autoři tuto skutečnost vysvětlují tím, že velká část lokalit 
soustavy Natura 2000 leží v rovinaté krajině, která ob-
vykle bývá vystavena vlivu podnebí více než okolní zvl-
něný terén. Jinak řečeno, lokality soustavy Natura 2000 
mohou ztratit vhodné klimatické podmínky pro cílové 
druhy přinejmenším ve stejné míře jako okolní krajina. 
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Skutečnost, že již existující chráněná území v Evropě 
si za předpokládané změny podnebí zachovají schopnost 
poskytovat cílovým druhům planě rostoucích rostlina 
a volně žijících živočichů vhodné klimatické podmínky 
lépe než nechráněná krajina, by ale neměla vyvolat nabí-
zející se představu, že dopad těchto změn bude malý. Na-
opak, 40–64 % hodnocených evropských druhů rostlin 
a suchozemských obratlovců o vhodné prostředí v sou-
časných chráněných územích přijde. U druhů, na něž se 
vztahuje směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (směrnice o stanovištích), může nastat ještě méně 
příznivá situace. Až 42–72 % z nich nemusí v tomto sto-
letí nalézt v soustavě Natura 2000 klimaticky vhodná 
stanoviště. Ani celkový obrázek není nikterak povzbu-
divý. Předpokládáme, že většina evropských chráněných 
území vhodné prostředí pro cílové druhy fl óry a fauny 
spíše ztratí, než získá. Výjimkou mohou být jen severněji 
ležící státy a země s vyšší nadmořskou výškou.

Výsledky zmiňované studie jsou založeny na mode-
lech rozšíření druhů se všemi jejich výhodami, ale sla-
binami (PLESNÍK 2009). Jiní autoři naopak tvrdí, že ani 
pro modely rozšíření druhů a biotopů vyskytujících se 
na současných lokalitách soustavy Natura 2000, nemá-
me v současnosti dostatek potřebných údajů (HARLEY 
2012). Soustava Natura 2000 sehrála a sehrává v péči 
o přírodní dědictví našeho kontinentu nezastupitelnou 
roli. Nebyla a ani nemohla být vytvářena tak, aby bra-
la v úvahu nepochybný fakt, že se řada cílových druhů 
a poddruhů planě rostoucích rostlin a volně žijících 
živočichů a biotopů v ní právě v důsledku stávajících 
a předvídaných změn podnebí nemusí v budoucnosti 
vyskytovat. Naštěstí se zdá, že Evropská komise si je této 
situace vědoma a hledá rozumná a realistická opatření, 
jak popsanou situaci změnit (MIKO & ZAUNBERGE-
ROVÁ 2009). 

Zvýšení schopnosti soustavy chráněných území do-
lovávat změnám podnebí můžeme podpořit mj. násle-
dujícími způsoby (HUNTLEY 2007; ARAÚJO 2009):
a) aktivní ochrana a péče o existující biotopy.
b) zvětšení dostupných biotopů uvnitř chráněných 

území nebo mimo jejich současné hranice tak, aby 
chráněná území zahrnovala předpokládané klimatic-
ky vhodné biotopy – mělo by být založeno na pro-
jekcích změn areálu rozšíření cílových druhů nebo 
na zajištění ochrany oblastí, o nichž již dnes víme, že 
mohou být v budoucnosti vhodné pro cílové druhy 
nebo biotopy.

c) zvýšení rozmanitosti, rezistence a resilience soustavy 
chráněných území – vychází mj. z předpokladu, že 
soustava chráněných území, která se skládá z široké 
škály minimálně zdvojených různých typů biotopů 
a fyzikálních charakteristik, bude pravděpodobně 
odolná vůči změnám podnebí (portfoliový efekt). 
K dobrému stavu chráněných území může přispět 

i omezení antropogenních negativních činitelů jako 
je rozpad a ničení biotopů, působení invazních ne-
původních druhů či znečištění prostředí cizorodými 
látkami.

d) zvýšení propojenosti jednotlivých chráněných území.

Aby i v budoucnosti mohla chráněná území v Evropě 
plnit své základní poslání, bude muset dojít k zásadnímu 
posunu v jejich plánování a péči o ně. Skutečně účin-
ná péče o přírodní a krajinné dědictví bude vyžadovat, 
aby příslušné úřady státní správy určily, vyhlásily a za-
jistily účinnou péči o tři funkčně odlišné typy území 
( ARAÚJO 2009):
1. stálá útočiště neboli oblasti zachování areálu rozšíře-

ní – jde o oblasti, kde druhy pravděpodobně přežijí 
bez ohledu na změny podnebí, kupř. severní svahy, 
říční údolí nebo přírodní či přírodě blízké lesy.

2. náhradní útočiště – představují plochy, kde druhy 
mohou najít vhodné biotopy, které byly přinuceny 
opustit na původních lokalitách. Nejčastěji se jedná 
o stanoviště na okraji areálu rozšíření příslušného 
druhu. Obdobně jako stálá útočiště je můžeme najít 
v některých horských soustavách, hlubokých údolích 
a dalších místech s příkrým gradientem podmínek 
prostředí, která jsou schopná zachovat určité typy 
klimatu, jež v okolním regionu vymizely nebo se 
zmenšily právě v důsledku změn podnebí. 

3. oblasti s vysokou propojeností krajiny – jedná se 
o plochy, dovolující, aby druhy je osídlující reagova-
ly na změny podnebí šířením (rozptylováním, dis-
persal). Vědci již vypracovali kvantitativní přístupy 
umožňující určit trasy šíření planě rostoucích rost-
lin a volně žijících živočichů v období klimatických 
změn (VOS et al. 2008).

Protože první dva typy ploch vyžadují dlouhodobá 
ochranářská opatření, měly by se stát chráněnými úze-
mími, pokud jimi už nejsou. Naopak oblasti s vysokou 
propojeností krajiny nutně nemusejí být formálně chrá-
něny, jestliže jim zajistíme odpovídající péči. Význam-
nou úlohu proto budou mít nejrůznější pobídky pro 
vlastníky a nájemce pozemků, zejména dotační progra-
my jako jsou programy péče o krajinu nebo agroenvi-
ronmentální opatření. 

Chráněná území hrají významnou roli jak při ome-
zování dopadů probíhající a očekávané změně podnebí, 
tak při přizpůsobování se lidské civilizace těmto proce-
sům. Přestože chráněná území nebyla vyhlašována zá-
měrně v místech, kde dochází k lapání uhlíku z ovzduší 
a jeho ukládání, obsahují 15 % suchozemského uhlíku 
(CAMPBELL et al. 2008). Místa, která se vyznačují vy-
sokou druhovou bohatostí, se do značné míry překrývají 
s plochami, kde se v živé či mrtvé vegetaci hromadí uh-
lík: jedná se zejména o tropické původní lesy (STRASS-
BURG et al. 2010). Aby byla v chráněných územích 
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uložena třetina celkového uhlíku z biomasy, muselo by 
jako rezervace vyhlásit 4,4 % zatím nechráněné zemské 
souše, kde se nacházejí plochy, významné z hlediska bi-
odiverzity. Pokud by nově vyhlášená chráněná území 
tvořila 11 % souše, dosud ležící mimo chráněná území, 
bylo by možné v přírodních biotopech uchovat 90 % cel-
kového množství uhlíku, obsaženého v biomase. Pro 
porovnání: je to 19x více než je roční objem světových 
emisí skleníkových plynů (CONSERVATION INTER-
NATIONAL 2010). 

Zvýšit schopnost ekosystémů v chráněných územích 
ukládat uhlík můžeme nejen vymezením a následnou 
péčí o nově vyhlášená území, ale i zlepšením správy již 
existujících soustav rezervací (STOLTON & DUDLEY 
2011). Tím, že lidem poskytují nezanedbatelné ekosysté-
mové služby a zmírňují dopady přírodních pohrom, jako 
jsou záplavy, tornáda, laviny či sucha, pomáhají lidem 
se adaptovat na změnu podnebí, ať už ji působí cokoliv 
(DUDLEY et al. 2010). Nicméně rozsah, v němž chrá-
něná území budou účinně zadržovat uhlík, záleží nejen 
na péči o ně, ale i na jejich celkové zranitelnosti (SECRE-
TARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL 
DIVERSITY 2009).

Chráněná území jsou pro zachování biodiverzity 
v měnícím se světě nezbytná, ale sama o sobě nesta-
čí. Odpovídající péče o širší krajinu, zejména zajištění 
její vhodné struktury, by měla nezastupitelnou úlohu 
soustavy chráněných území v tomto smyslu doplňovat. 
Bez obdobné péče o širší krajinu mnohé druhy fl óry 
a fauny nebudou schopné na klimatickou změnu rea-
govat (HUNTLEY 2007). Instituce nebo jednotlivci, 
zodpovědní za péči o chráněná území, budou muset 
právě v důsledku klimatických změn přehodnotit cíle 
péče, věnovat pozornost zachování zdravých ekosysté-
mů a připravit se na častější a někdy intenzivní zásahy 
do přírody. Namísto standardní, tzv. formulářové péče 
budou probíhající změny podnebí vyžadovat adaptivní 
přístup (viz kap. 2.1 Přínos ekosystémové ekologie pro 
biologii ochrany přírody). 

Závěr

Chráněná území představují i v měnícím se světě vý-
znamný nástroj péče o přírodní a krajinné dědictví. 
Přestože se jejich počet v posledních patnácti letech v ce-
losvětovém měřítku zdvojnásobil, analýza mezer opako-
vaně ukázala, že i přes rozvoj ochranářského plánování 
nezahrnuje globální soustava chráněných území cílové 
druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živoči-
chů a biotopy. Jen 20 % hodnocených chráněných území 
ve světě je schopných zabezpečit na svém území odpoví-

dající péči o přírodu a krajinu. V celosvětovém měřítku 
chráněná území představují ve větší či menší míře zdroj 
obživy pro 1,1 miliardy lidí, zůstávají nejdůležitějším 
zdrojem pitné vody pro třetinu největších měst na svě-
tě a zadržují 15 % suchozemského uhlíku (STOLTON 
& DUDLEY 2010, BRINK 2011). Přínosy ze skutečně 
účinné soustavy chráněných území na souši a na moři 
tak jsou přinejmenším 100x vyšší než náklady na její 
vytvoření a péči o ni. Pokračující ohrožení biodiverzity 
lidskou činností a nedostatek času a fi nančních prostřed-
ků vyžadují, aby byly na základě nejnovějších vědeckých 
poznatků stanoveny priority globální ochrany přírody. 

Kategorie Mezinárodní unie na ochranu přírody 
(IUCN) pro chráněná území zůstávají nejuznávanějšími 
mezinárodními standardy územní ochrany. Revidova-
ná defi nice chráněného území zdůrazňuje dlouhodobou 
ochranu těchto ploch. Protože kategorie nejsou dopro-
vázeny kvantitativními ukazateli, nevylučuje zařazování 
chráněných území do těchto kategorií i nadále subjek-
tivní přístup hodnotitelů. 
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Ladislav Miko

Ochrana přírody a krajiny na území České republiky je 
pochopitelně součástí evropské tradice, i když v nejra-
nějších dobách se přístupy v jednotlivých částech Evropy 
lišily. Vývoj ochranářského myšlení ale sleduje v zásadě 
stejnou trajektorii. Když pomineme nejstarší, nejspíše už 
prehistorické důvody ochrany určitých přírodních míst 
z důvodů mystických a religiózních (posvátné háje jsou 
nepochybně součástí i staroslovanské tradice), územní 
ochrana přírodního prostředí začínala ve středověku 
s motivací uchránit rozlehlejší přírodní celky pro lov 
zvěře, pochopitelně pro bohaté zástupce královských 
či šlechtických rodů. Mezi slavná středověká „lovec-
ká“ chráněná území se řadí například les Fontainebleu 
u Paříže, slavný Sherwood u Nottinghamu či šlechtické 
lesy Bosco della Fontatna u Mantovy, Bosco di Carrega 
u Parmy a Savojské lovecké revíry v Alpách. Jako nejstar-
ší lovecká rezervace je udávána švýcarská „game reserve“ 
Freiberg Karpf, chráněná již od roku 1548, případně 
švédská lovecká obora Djurgården, chráněná od roku 
1579. Není pochyb, že podobná území byla chráněna 
i na našem území (královské a šlechtické obory). V kon-
textu území Čech a Moravy stojí jistě za zmínku i ještě 
starší pokus Karla IV chránit lesy „pohraničních hvoz-
dů“, vydaný v jeho zákoníku Majestas Carolina už v roce 
1355. Lovecké rezervace sehrály v ochraně přírody svoji 
úlohu – konečně řada z nich má dnes statut chráněných 
území přírody ve vyšších stupních ochrany. Nicméně, 
jejich prvotním cílem nebyla příroda samotná.

První motivací chránit přírodu jako takovou byla její 
majestátnost a krása, případně starobylost a unikátnost 
některých jejich prvků. Lidé – opět obvykle spíše majetní 
vlastníci pozemků – si všímali a stále více uvědomovali, 
jak svou činností přírodu mění, a chtěli ať už pro sebe či 
pro své potomky zachovat jakési ukázky přírody tak jak 
ji znali předtím, než začaly být člověkem ničeny nebo 
měněny. Toto hnutí se objevilo na počátku 19. století, 
v návaznosti na myšlenky osvícenství a posléze zejména 
romantismu, u kterého hrála příroda a její síly mimo-
řádnou roli. Zhruba v první čtvrtině až třetině 19. sto-
letí se na více místech Evropy objevily první přírodní či 
lesní rezervace. Královský výnos sicilského království 
z prosince 1826 vyhlásil ochranu na územích Monte 
Calvo a San Vito, Carditello a na korsickém panství 
Calvi. V roce 1827 byla vyhlášena ochrana prastarých 
tisů v dnešních Tucholských borech nedaleko Toruně 
v Polsku. V roce 1836 bylo zejména z důvodů vazeb 
na starogermánské báje a také z hlediska krajinářské-
ho vyhlášeno za chráněné malé území kolem zříceniny 

Drachenfels v pohoří Siebengebirge na březích Rýna. 
Nicméně patrně prvními evropskými chráněnými úze-
mími v dnešním smyslu slova mimo Itálie byly pralesy 
Žofín a Hojná voda, vyhlášené rodinou Buqouyů v roce 
1838. Jde o poměrně pozoruhodný primát, zejména 
ve srovnání s velkými západoevropskými zeměmi, kde 
byla příroda využívána a pozměňována déle a intenziv-
něji. První francouzskou rezervací se stal královský les 
Fontainebleu v roce 1853, prvním chráněným územím 
na území Británie byl mokřad Wicken Fen, vyhlášený 
1899, nejstarší formálně vyhlášenou rezervací Němec-
ka je zřejmě vřesoviště Wilseder Berg, vyhlášené v roce 
1921, stejném jako je rok vyhlášení Bialověžské pralesní 
rezervace v Polsku. I nejstarší rezervace v zámoří (Hot 
Springs Reserve v Arkansasu, vyhlášená 1832, Yosemite 
Nature Reserve v Kalifornii, vyhlášená 1864) spadá při-
bližně do stejného období. Po pralesech v Novohrad-
ských horách následovala asi nejznámější česká pralesní 
rezervace, Boubín, vyhlášená v roce 1858. Jak už bylo 
řečeno, smyslem všech těchto rezervací bylo vytvořit ja-
kýsi archiv, rezervu původní, divoké a nenarušené pří-
rody, principem ochrany bylo prosté ponechání území 
bez zásahů a vplyvů člověka, tj. v zásadě jeho vyloučení 
(v angličtině „preservation“). Tento přístup přetrval jako 
dominantní více než sto let. 

Je zajímavé, že ačkoliv ve vytváření rezervací byla 
česká ochrana přírody mezi prvními, u národních parků 
poměrně významně zaostala.

Nepochybně to souviselo i  s postavením Česka 
v rámci poměrně konzervativní rakouské monarchie. 
Zatímco první národní park na světě byl vyhlášen už 
v roce 1872 (Yelowstone National Park v USA), první 
evropské národní parky následovaly až s více než tři-
cetiletým zpožděním. Prvních 9 národních parků bylo 
vyhlášeno ve Švédsku v roce 1909. Je však třeba připo-
menout, že řada území, později vyhlášených za národní 
parky, byla v nějaké podobě chráněna už předtím – na-
příklad italský národní park Grand Paradiso, vyhlášený 
v roce 1922, byl jako královská rezervace chráněn už 
od roku 1856. První národní park na území České re-
publiky, Krkonošský, byl vyhlášen až v roce 1963 – jako 
druhý na území tehdejšího Československa, po Tatran-
ském národním parku z roku 1949.

Rozsáhlejší rozvoj sítě chráněných území v Evropě 
nastal v první polovině 20. století. V padesátých letech 
se začaly prosazovat nové pohledy na ochranu přírody 
a krajiny. Ukazovalo se, že pouhé ponechání přírodně 
cenného území svému osudu a jeho ochrana před vyu-
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žíváním člověkem vede v řadě území k jejich postupné 
degradaci nebo dokonce zániku. Stále více se prosazoval 
přístup postavený na aktivním managementu chráně-
ného území (angl. „conservation“), vycházející z faktu, 
že řada velmi cenných a druhově bohatých chráněných 
území vznikla jako důsledek extenzivního využívání 
člověkem. Zhruba v tomto období se začínají výrazněji 
formovat i mezinárodní organizace v ochraně přírody, 
rozvíjí se samostatná disciplina ochranářské biologie 
(„conservation biology“) a rozvíjí se myšlenka kategori-
zace chráněných území i jejich zonace. 

Na území dnešní České republiky přibyl větší počet 
většinou maloplošných území zejména v třicátých a pak 
v padesátých letech. Kromě Krkonošského národního 
parku se rozvinul koncept velkoplošných Chráněných 
krajinných oblastí (nejstarší z nich, CHKO Český Ráj, 
byla vyhlášena v roce 1955). Od roku 1956 existovala 
pro české a moravské území samostatná právní úprava, 
zákon o státní ochraně přírody č. 40/1956 Sb., s na svou 
dobu velmi progresívním obsahem. Nelze pominout, 
že v teoretické rovině u nás uplatňovaný systém vychá-
zel částečně z myšlenek Dokučajeva z konce 19. století 
a z nich vycházejícího sovětského systému, uplatňované-
mu prakticky od říjnové revoluce (Leninem podepsaný 
dekret o ochraně přírody z roku 1921). Bohužel s napl-
ňováním zákona o státní ochraně přírody, a to přesto že 
byl nepochybně impulsem k rozšíření ochrany přírody 
na našem území, to bylo podobné jako u jiných zákonů 
platných v době komunistického režimu. V řadě případů 
se jednalo pouze o formální, papírovou ochranu a i v lep-
ších případech byla povolována řada výjimek jdoucích 
zcela proti podstatě a smyslu chráněných území. 

Přes poměrně bouřlivý rozvoj ochrany přírody 
a vznik řady chráněných území a národních parků, v ev-
ropském kontextu stále evidentně převládaly negativní 
trendy a celkový stav přírodního dědictví se nezlepšo-
val. To vedlo k aktivizaci zastánců myšlenek ochrany 
přírody jak v oblasti ochrany územní, tak posléze i dru-
hové. Vznikají nové organizace zaměřené na ochranu 
přírody (Nature Conservancy v USA od r. 1951, WWF 
od r. 1961), případně se aktivizují ty, které vznikly už 
před druhou světovou válkou či těsně po ní (Birdlife In-
ternational, existující od r. 1922, IUCN od r. 1948). Čer-
vené listiny ohrožených druhů, poukazující na stupeň 
ohrožení vybraných skupin druhů, vydává IUCN od r. 
1963. Všechna tato hnutí měla na českou ochranu pří-
rody jen neformální a poměrně malý vliv. V evropském 
a světovém kontextu ale vedla k zásadním institucionál-
ním počinům na začátku sedmdesátých let. V roce 1971 
začal fungovat program UNESCO Man and Biosphere, 
schválený dva roky předtím, který posléze od r. 1976 
vedl k vytváření sítě biosférických rezervací. Ve stejném 
roce (1971) byl schválen program vyhlašování meziná-
rodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy 
na jejich ochranu, který se uplatňuje od roku 1975. Vzni-

ká také program spojených národů pro životní prostředí 
(UNEP, 1975) a začíná účinnost mezinárodní úmluvy 
CITES o regulaci obchodu s ohroženými druhy. V roce 
1972 podepsaná Úmluva o ochraně světového přírod-
ního a kulturního dědictví vstupuje v platnost rovněž 
v roce 1975. V roce 1978 schvaluje IUCN na svém 
kongresu v Ašchabadu první Světovou strategii ochra-
ny přírody. Toto vzepětí mezinárodní ochrany přírody 
bohužel proběhlo v době československé komunistické 
normalizace, a tak nebylo překvapením, že Českosloven-
sko k žádné z nových úmluv nepřistoupilo až do doby 
po změně politického režimu v listopadu 1989, resp. 
po rozdělení Československa a vzniku samostatné České 
republiky v roce 1993. 

Na úrovni stále více se sjednocující Evropy však do-
šlo k zásadním změnám a počinům, které byly základem 
dnešního systému ochrany přírody v Evropské Unii. 
V roce 1979 byla podepsána (a od roku 1981 je v plat-
nosti) Úmluva o ochraně evropské fauny a fl óry – tzv. 
Bernská úmluva (Convention on the Conservation of 
European Wildlife and Natural Habitat), která položila 
základy systémového přístupu k ochraně druhů a jejich 
stanovišť a následného vytváření soustav chráněných 
území Natura 2000 (uvnitř EU) a Smaragd (mimo EU). 
Evropská rada schválila ve stejném roce první zásadní 
pilíř legislativy dnešní Evropské Unie, tzv. ptačí směrnici 
(Directive on the conservation of wild birds 79/409/EEC). 
Následují další mezinárodní a evropské úmluvy (např. 
Bonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů v roce 
1981) a na historické konferenci v Rio de Janeiru v roce 
1992 vznikají tři nové konvence – o ochraně klimatu, 
o desertifi kaci a z hlediska ochrany přírody nejvýznam-
nější Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on 
Biological Diversity, CBD), která vstoupila v platnost už 
v roce 1993. Impulsy z mezinárodní úrovně a především 
progresívní myšlenky Bernské úmluvy jsou rozpracová-
ny a včleněny do právního řádu Evropských Společen-
ství jako tzv. Směrnice o stanovištích (Council Directive 
92/43/EEC on the Conservation of natural habitats and 
of wild fauna and fl ora), která se stává spolu s ptačí směr-
nicí základem pro nejvýznamnější iniciativu v ochraně 
přírody na území Evropské Unie – vytváření soustavy 
Natura 2000.

Československo a posléze Česká republika se začát-
kem devadesátých let přidružuje k většině světových 
a Evropských úmluv. To se již odrazilo v nově přijatém 
Zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
S postupem času nabývala jasnějších kontur představa 
přidružení a následného vstupu České republiky do Ev-
ropské Unie a právní rámec EU se začal postupně imple-
mentovat na našem území.

Základem byla povinná transpozice obou evrop-
ských směrnic do českého právního řádu a následná im-
plementace – tedy navržení a vyhlášení území soustavy 
Natura 2000 na našem území. Tento koncept byl nový 



454  Ochrana přírody a krajiny v evropském kontextu

a zpočátku nebyl správně chápán. Původní představy 
vycházely z toho, že Česká republika má značně dlouhou 
historii ochrany přírody a také poměrně obsáhlý počet 
chráněných území jak velkoplošných (NP a CHKO), tak 
i maloplošných (přírodní rezervace a přírodní památky, 
včetně národních) a tudíž půjde o pouhou transformaci 
systému bez zásadnějších změn.

Koncepce soustavy Natura 2000 však byla principiál-
ně jiná. Dosavadní ochrana přírody v České republice 
vycházela jednak ze zachovalosti a hodnoty území a jed-
nak z přítomnosti významných a vzácných druhů, vzác-
něji stanovišť, ovšem z hlediska České republiky. Tím 
došlo k tomu, že u nás bylo chráněno poměrně dobře to, 
co se vyskytovalo vzácně a jednotlivě, nikoliv však dru-
hy a stanoviště, jejichž těžiště leželo mj. na našem úze-
mí a které byly vnímány jako významné nikoliv pouze 
na národní, ale také na Evropské úrovni. Bylo jasné, že je 
nezbytné vycházet z těchto nových principů a navrhnout 
řadu nových území.

Evropská soustava chráněných území Natura 2000 
se skládá ze dvou typů chráněných území, které se mo-
hou překrývat jak navzájem, tak s chráněnými území-
mi na národní či regionální úrovni. Jejich status a míra 
ochrany mohou být velmi různé, v závislosti na druzích, 
stanovištích a nezbytných managementových postupech. 
Prvním typem jsou tzv. ptačí oblasti podle směrnice 
o ptácích a druhým jsou evropsky významné lokality 
podle směrnice o stanovištích. Výběr a vyhlášení úze-
mí Natura 2000 byly podmínkou pro vstup ČR do EU 
a nebylo možné pro ně vyjednat v přístupové smlouvě 
výjimku. To znamenalo mít patřičně upravený zákon 
a současně návrh území pro soustavu Natura 2000 ho-
tový do stanoveného data vstupu, tj. do 1. dubna 2004.

Tato povinnost, byť z dlouhodobého hlediska při-
nášela velmi pozitivní posun v ochraně přírody, neby-
la zdaleka jednoduchým úkolem. Především chyběly 
informace o tom, kde by se měla území vyhlásit. Řada 
fenoménů chráněných podle směrnice o stanovištích 
(mnohé evropsky významné druhy i stanoviště) nebyla 
dostatečně zmapována a jejich stav nebyl znám. Proto 
došlo v letech 1998–1999 k rozhodnutí kompletně zma-
povat potenciální území Natury 2000 na celém území 
ČR. Dá se bez přehánění říct, že šlo o největší a nejroz-
sáhlejší systematickou akci pro ochranu přírody na na-
šem území v celé historii. V letech 1999–2004 prakticky 
všichni terénní biologové v České republice – botanici, 
fytosociologové, zoologové – mapovali nejdříve v hru-
bém a posléze v podrobnějším měřítku. Výsledky byly 
shromažďovány a posuzovány podle jednotné, pro tento 
účel zpracované metodiky, včetně nového katalogu bio-
topů ČR. Veškerá sebraná data byla podle možností ještě 
ověřována a kontrolována, a postupně digitalizována. 
Výsledný návrh území k ochraně pak vycházel z navrže-
ného algoritmu, schváleného po široké odborné diskusi 
s relevantní vědeckou obcí. Pouze v případě ptačích ob-

lastí byl postup o něco jednodušší. Návrh mohl vycházet 
z dlouholetých výsledků práce členů České ornitologické 
společnosti, která podle metodiky Birdlife Internatio-
nal již v období před přípravou soustavy Natura 2000 
vymapovala na území ČR tzv. významná ptačí území 
(Important Bird Areas, IBA). Vzhledem k tomu, že IBA 
byla používána jako referenční území pro ustanovení 
ptačích oblastí, pro účely návrhu soustavy Natura 2000 
v ČR stačilo pouze převést IBA do příslušné právní for-
my. Česká republika nestihla připravit potřebné návrhy 
včas, a tak v době vstupu do EU ještě probíhaly práce 
a následná jednání. Obrovský tlak na jejich dokončení 
samozřejmě ovlivnil možnosti jak návrhy projednat se 
všemi zainteresovanými subjekty a také koncept jako ta-
kový vysvětlit. To vedlo k někdy velmi výraznému odpo-
ru vůči Natuře jako takové a k následným problémům 
s prosazováním potřebných legislativních kroků ve vlá-
dě a v Parlamentu ČR. Některá navržená území nebylo 
možné prosadit, některá další byla upravena po doho-
dách s resorty, vlastníky a dalšími ovlivněnými skupina-
mi. Problémem samozřejmě bylo, že úpravy nemohly jít 
proti smyslu evropské legislativy a musely zajistit schop-
nost ČR garantovat naplnění evropských směrnic. První 
návrh území soustavy Natura 2000 byl nakonec schválen 
vládou na samém konci roku 2004 a do Bruselu ofi ciálně 
odeslán na jaře 2005. Po posouzení na tzv. biogeogra-
fi ckém semináři (zvlášť pro obě biogeografi cké oblasti 
na území ČR, tj. pro kontinentální i panonskou) byla ČR 
požádána o doplnění návrhu. Toto doplnění bylo navr-
ženo druhou skupinou navržených území v roce 2009. 
Podle současného stanoviska se česká část soustavy Na-
tura 2000 významně přiblížila požadovanému rozsahu 
k zajištění cílů evropských směrnic. Poslední doplnění 
z roku 2009 bylo posouzeno s tím, že k doplnění zbývá 
jen několik málo území a doplňujících informací. Úze-
mí navržená do soustavy dnes pokrývají přibližně 10 % 
území ČR a je jich přibližně tisíc. Jsou doplněna 41 pta-
čími územími pokrývajícími necelých 9 % území ČR. 
Vzhledem k významným překryvům těchto dvou typů 
území odpovídá celková výměra soustavy Natura 2000 
přibližně 14 % celého území ČR (obr. 1). I když není 
možné poměřovat úsilí a dostatečnost ochrany přírody 
výměrou, je zajímavé že ČR patří v evropském kontextu 
spíše k zemím s relativně malým zastoupením ploch Na-
tura 2000 (např. Slovinsko a Slovensko mají téměř 25 %, 
Bulharsko dokonce 34 %). To ale do značné míry souvisí 
s enormním úsilím při mapování, které umožnilo na-
vrhovat jenom území s potřebnou kvalifi kací. Soustava 
Natura 2000 v ČR se překrývá se systémem chráněných 
území podle národní legislativy zhruba ze dvou třetin, 
takže při jejich započtení se celkové číslo v ČR pohybuje 
mírně přes 21 % území státu.

Z hlediska praktické ochrany přírody je třeba roz-
lišovat koncepty národní a evropské ochrany přírody. 
Zatímco alespoň u značné části území chráněných podle 
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původní české legislativy jde o relativně přísnou územ-
ní ochranu, jejímž cílem je zachování přírodních kva-
lit resp. přítomnosti populací druhů a jejich stanovišť 
v daném konkrétním místě, koncept území Natury 2000 
se liší. Navržená tzv. naturová území mají garantovat 
zachování nebo zlepšení stavu evropsky významných 
stanovišť resp. stavu populací evropsky významných 
druhů pro které byla navržena a posléze dosažení jejich 
tzv. dobrého stavu z hlediska ochrany (favourable con-
servation staus, FCS), ovšem nikoliv pouze v kontextu 
každého konkrétního území, ale na území celého státu 
resp. příslušné biogeografi cké oblasti. To umožňuje vel-
mi diferencovanou ochranu podle konkrétních dopadů 
na chráněné fenomény od velmi přísné až po poměrně 
velmi volnou. Hlavním nástrojem evropské ochrany 
přírody v naturových územích proto nejsou uniformní 
zákazy a příkazy (ty mohou a nemusí být potřeba), ale 
zejména institut podrobného posuzování dopadů pláno-
vaných a realizovaných činností (tzv. naturové posuzo-
vání) podle článku 6 směrnice o stanovištích. Výsledek 
posouzení proto může umožnit i realizaci poměrně vý-
znamných investic a aktivit v naturových územích (ze-
jména ve velkoplošných jako jsou některé ptačí oblasti), 
což by v přísných rezervacích podle národní legislativy 

nebylo patrně možné. České republice stejně jako kaž-
dému členskému státu EU nicméně zůstává povinnost 
monitorovat stav, pravidelně podávat zprávu a v dů-
sledku garantovat, že ochrana soustavy Natura 2000, tj. 
ptáků a druhů a jejich stanovišť podle evropských směr-
nic, je efektivně zajištěna. V případě nerefl ektování této 
povinnosti má Evropská Komise velmi účinné nástroje 
v podobě tzv. infringementu, neboli procedury nápravy 
při porušování evropské legislativy. Ta může v případě 
nezajištění nápravy vést až k soudnímu rozhodnutí a ná-
sledně k citelným sankcím.

Soustava Natura 2000 v evropském kontextu prochá-
zí dalšími fázemi. Vymezení území v terestrické části 
kontinentu se blíží dokončení, probíhá však ještě vy-
mezování přímořských a mořských území – to se však 
vzhledem k vnitrozemské poloze České republiky netý-
ká. Současně se ale rozbíhá druhá, zásadní fáze budování 
soustavy, konkrétně rozpracovávání a schvalování plánů 
péče o schválená území. Proces by měl být ukončen for-
málním vyhlášením území na základě upravené národní 
legislativy, včetně stanovení managementových postupů 
k dosažení jejich cílů. Podle směrnice o stanovištích tato 
povinnost nastává členským zemím do 6 let po schválení 
návrhu území. Při zpracování návrhů péče a následně při 

Obr. 2:  Území soustavy Natura 2000 v ČR – evropsky významné lokality.
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jejím zajištění musí hrát významnou roli na jedné straně 
odborná složka státní ochrany přírody (zejména AOPK, 
která ochranu garantuje u většiny státem vlastněných 
území), na druhé straně vlastníci či uživatelé pozemků 
v naturových územích, kteří budou v mnoha případech 
sami management území zajišťovat. Druhá fáze imple-
mentace Natury 2000 proto ještě více než první závisí 
na dobré komunikaci a participativním přístupu všech 
zúčastněných.

Z hlediska české ochrany přírody je možné již dnes 
shrnout, že Natura 2000 je zásadním kvalitativním 
i kvantitativním posunem v její historii. Zvolený kon-
cept jednoznačně pokládá mnohem systematičtější 
základy k dlouhodobé ochraně přírody včetně způso-
bů řešení případných konfl iktů s jinými zájmy (např. 
investičními). I když naplňování legislativy je náročné 
nejen z hlediska obsahu, ale i z hlediska zdrojů (fi nanční 
zajištění, lidské zdroje), potenciální efekt je nepoměrně 
lepší a z hlediska vynaložených zdrojů efektivnější než 
v předešlých systémech. 

Zkušenosti z naplňování evropské legislativy nicmé-
ně přinášejí i řadu velmi užitečných poučení. V době, 
kdy byly základní kameny soustavy (ptačí a habitatová 
směrnice) vytvářeny, měla Evropská společenství jen 

9 resp. 12 členů a legislativa byla formována podle pod-
mínek v členských zemích. Rozšíření na 25 a posléze 
27 členů vneslo do celého procesu řadu nových impulzů 
a potřebu fl exibility. Kupříkladu z hlediska míry ochra-
ny či velikosti území mohou být podmínky v některých 
členských zemích diametrálně odlišné. Míra ochrany je 
proto vždy nastavovaná nejen z hlediska absolutní, ale 
i z hlediska relativní váhy v dané zemi. Kdyby totiž byla 
vyžadována ochrana území v kvalitě a rozsahu, jak to 
bylo k dosažení cílů směrnic adekvátní v nejvíce lidskou 
činností ovlivněných částech Evropy (Nizozemí, Anglie, 
Vlámsko), musel by být požadovaný rozsah v přírodně 
zachovalejších zemích za hranicemi únosnosti. Jiným 
důsledkem je, že v okrajových částech Evropy se zacho-
valejší a méně fragmentovanou přírodou jsou navrho-
vána zpravidla rozlohou mnohem větší území v menším 
celkovém počtu, oproti velkému množství (několik tisíc 
v případě Německa) většinou velmi malých ploch. Tomu 
samozřejmě následně musí odpovídat postup při péči 
a posuzování vlivů z hlediska ochrany.

Vytváření soustavy Natura 2000 je však pouze je-
diným segmentem Evropské ochrany přírody, který 
ovlivňuje ochranu přírody na území ČR, byť nejvýznam-
nějším. Evropská Unie se připojila k dosažení cíle ome-

Obr. 3:  Území soustavy Natura 2000 v ČR – ptačí oblasti.
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zit pokles biodiverzity do roku 2010 vyhlášeného CBD, 
a jako člen EU byla součástí naplňování jeho náročnější 
evropské verze, tj. zastavení poklesu biodiverzity na úze-
mí EU (schváleného na summitu EU v Göteborgu v roce 
2001). K dosažení tohoto cíle byla vypracována a schvá-
lena evropská strategie pro ochranu biodiverzity (2006), 
jejíž cíle se však nepodařilo naplnit. V květnu 2011 byla 
proto v návaznosti na závěry Konference CBD v japon-
ské Nagoji (2010) schválená nová evropská strategie pro 
biodiverzitu, stanovující vizi pro rok 2050, cíle do roku 
2020 a jejich rozpracování na dílčí cíle včetně měřitel-
ných indikátorů. Kromě územní ochrany (Natura 2000) 
strategie obsahuje integraci do jiných politik (zejména 
zemědělství, rybářství, energetika a doprava), řešení 
invazních druhů, dopadů klimatických změn a dalších 
faktorů. Novým významným prvkem strategie je důraz 
na funkčnost ekosystémů a jejich využití pro zajiště-
ní tzv. ekosystémových služeb (např. protipovodňová 
ochrana, ochrana proti erozi, zadržování vody a její čiš-
tění, recyklace půdních nutrientů atd.), a v návaznosti 
na ně vytváření tzv. zelené infrastruktury („green infra-
structure“). Z hlediska české ochrany přírody a krajiny je 
zajímavé, že základní myšlenky zelené infrastruktury vy-
cházejí z podobných principů jako v ČR již uplatňovaný 
koncept územních systémů ekologické stability (ÚSES), 
který je součástí české legislativy již od roku 1992. I když 
zelená infrastruktura je rozsahem širší a neváže se jenom 
na kvalitu přírodních fenoménů, jde o jeden z příkladů 
kdy teoretické základy ochrany přírody a krajiny na čes-
kém území do jisté míry předběhly vývoj na evropské 
úrovni, podobně jako tomu bylo v době vyhlašování 
prvních rezervaci v první polovině 19. století.

Dalším novým elementem evropské strategie 
ochrany přírody je prvek obnovy ekosystémů („ecosys-
tem restoration“). Vychází rovněž ze závazků přijatých 
na konferenci v Nagoji, kde se signatáři zavazují obnovit 
do roku 2050 15 % všech degradovaných ekosystémů. 
Zde jde nepochybně o nesmírně náročný úkol – v první 
řadě bude nutné přesně defi novat, jak chápat degradova-
ný ekosystém a následně pak najít způsoby jeho obnovy. 
I zde má ČR nezanedbatelné zkušenosti, i když jenom 
v některých oblastech – příkladem může být dlouhole-
tý Program revitalizace říčních systémů ČR. Koncept 
obnovy nicméně opět po letech přináší zásadní otáz-
ku ochrany přírody, konkrétně ohledně míry lidské 
intervence. Řada, ba dnes dokonce většina specialistů 
v ochraně přírody věří, že dopady lidské činnosti na svě-
tovou přírodu jsou natolik velké, že jim nelze čelit jinak 
než cíleným managementem prakticky po celé planetě. 
Tento kvazi „zahradnický“ přístup však naráží na řadu 
překážek, především z hlediska zdrojů. Proto se stále 
více prosazují spíše volnější výklady péče o přírodu, vy-
užívající celou škálu možných postupů: od ponechání 
přírody ve vymezených územích plně v působení při-
rozených procesů („wilderness“ a „wildness“) až po úpl-

nou novotvorbu přírody na místech, kde byla kompletně 
likvidována („new nature“). Řešení nepochybně leží 
ve využití celé škály možností. Budování nové přírody 
je nesmírně ekonomicky náročné, vyžaduje velmi kom-
plexní znalosti a zkušenosti, a plánovaný výsledek je 
možné zaručit jen do určité míry. Totéž je možné říci 
o některých projektech obnovy degradovaných ekosysté-
mů, byť zde je možné alespoň částečně využít zachovalé 
prvky a procesy v degradovaném ekosystému. Problé-
mem u nové přírody i u obnovených ekosystémů bývá 
nutnost následné péče včetně příslušného fi nančního 
a personálního zajištění. 

S ubývající plochou fragmentů původní evropské 
přírody sílí tlak na jejich zachování. S tím souvisí roz-
pracování konceptů divočiny („wilderness“) i ponechání 
relativně zachovalých částí přírody spontánnímu vývoji 
působením přirozených procesů („wildness“). Ochrana 
původní divočiny je obvykle spojena s velkou společen-
skou podporou a poměrně velkou šancí na schválení 
i v politické rovině, vzhledem k tomu že se jedná obvykle 
o malé fragmenty, navíc v polohách, které nejsou vhodné 
ani výhodné pro jiný způsob využívání. V evropském 
kontextu se jedná o méně než 0,5 % území, které je na-
víc jen zřídka v souvislejších plochách (příkladem jsou 
severské boreální ekosystémy a některé části karpatských 
lesů, zejména na Ukrajině a v Rumunsku). Vytváření 
„nové divočiny“ či přesněji ponechání přírodě blízké, ale 
přesto člověkem ovlivněné přírody přírodním procesům 
(„wildness“) naráží na daleko kontroverznější reakce. Je 
to způsobeno především faktem, že vědomé rozhodnutí 
člověka o ponechání přírodnímu vývoji může v počá-
tečních fázích znamenat dramatické změny, na které 
současná společnost již není zvyklá a na které není do-
statečně připravena. Příkladem může být dobře známá 
diskuse o bezzásahových územích v oblasti Šumavy 
s probíhající gradací kůrovce a následným rozpadem 
stromového patra lesa, která proběhla nejdříve v Ba-
vorsku a s patnáctiletým odstupem probíhá i v České 
republice. Nejde však zdaleka o jediný případ, podobné 
diskuse probíhají i v jiných místech – například v slo-
venských a polských Tatrách, v mokřadech, rašeliništích 
a vřesovištích Skotska a Anglie, v lesích alpského masivu 
v Rakousku, Itálii či Slovinsku atd. Tam, kde mohl člo-
věkem neovlivňovaný vývoj proběhnout alespoň v roz-
sahu 2–3 desetiletí se ukazuje neobyčejná regenerativní 
schopnost ekosystémů, v řadě případů je očekávaných 
cílů bezzásahového managementu dosaženo dříve, než 
bylo původní očekávání. Rostoucí zájem o tento po-
stup ochrany původních typů evropských ekosystémů 
spolu s ochranou fragmentů zachovalé divočiny vyústil 
v založení nadace PAN Parks, která certifi kuje území 
splňující poměrně striktní defi nici divočiny. Na úze-
mí Evropy je dnes certifi kováno 11 PAN parků, žádný 
z nich není na území ČR. Dalším důsledkem zvýšeného 
zájmu o evropskou přírodu bez lidských zásahů je za-
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ložení evropské Iniciativy pro divočinu (Wild Europe 
Initiative). Česká republika během svého předsednictví 
v roce 2009 hostila vůbec první evropskou konferenci 
o divočině, která stanovila potřebné defi nice a základní 
obrysy ochrany evropské divočiny a bezzásahových úze-
mí, zformulované do tzv. Poselství z Prahy.

Úhrnem lze říci, že ochrana přírody v České republi-
ce po letech určité stagnace a zaostávání v důsledku poli-
tického systému dostala v devadesátých letech a posléze 
zejména po vstupu do Evropské Unie do společnosti 
zemí, které jsou v popředí snah o zachování přírodního 
dědictví na svém území. Implementace evropské legis-
lativy dramaticky zvedla kvalitu ochrany přírody a kra-
jiny v České republice, na druhou stranu však lze tvrdit, 
že v konceptech monitoringu, mapování a digitalizace, 
ekosystémovém přístupu a zelené infrastruktury a ko-
nečně i obnovy ekosystémů se řadí k zemím, které mají 
v evropském kontextu co nabídnout. 
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BIODIVERZITA V KRAJINĚ
A EKOSYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP

Pavel Kovář

„Th e most common way to avoid
complexity is to overemphasize

a single type of observation set.“
(O’NEILL et al. 1986)

Ve světle dosavadních a očekávaných globálních změn 
klimatu a změn využívání půdy narůstá zájem o ztráty 
genetické diverzity ve fragmentovaných populacích or-
ganismů, ztráty druhové diverzity způsobené destrukcí 
biotopů a také o roli krajinné diverzity v procesech, které 
probíhají na úrovni regionů. Nicméně, je nejasné, jak 
a kdy přesně změna v biodiverzitě může měnit fungo-
vání ekosystému, tj. transfer uhlíku, vody a živin nebo 
udržení stability ekosystému. Jedním z důvodů je, že 
známe málo o populační biologii a vlastnostech určují-
cích funkci většiny druhů v ekosystému. Dále nám chybí 
plné pochopení mechanismů, jež podporují sdružová-
ní a organizaci druhů ve společenstvech, a porozumění 
účinkům různých uspořádání komponent v takových 
komplexních systémech. Zmíněné poznatky nejsou 
důležité pouze v kontextu ochrany druhů, ale také pro 
rozhodování při využívání krajiny a pro předpovědi eko-
systémových procesů s ohledem na globální ekologickou 
změnu.

Co je ekosystém?

TANSLEY (1935) zavedl označení ekosystém jako od-
kaz na kombinaci rostlinných společenstev s živočišnými 
a s okolním fyzikálním prostředím. Ekosystémy jsou de-
fi ničně ohraničeny atmosférou a půdou. Vyměňují plyny 
a ionty přes tyto hranice a směňují biologické druhy se 
sousedícími ekosystémy. Toky energie, které jsou inicio-
vány fotosyntetickým zachycováním energie rostlinami, 
vedou napříč ekosystémem přes potravní sítě složené 
z rozkladačů, býložravců a masožravých organismů. Par-
tikule pevné hmoty jsou transportovány hlavně vodou 
a případně odváděny do podzemních vod. To není jedi-
ný tok, k němu přistupuje pohyb hmoty transportem or-
ganického opadu nebo organismů. Časové konstanty se 
liší pro půdy, rostliny, živočichy nebo mikroorganismy. 
Nicméně, ekosystémy vykazují vyváženost těchto cyklů 
podle požadavků na zdroje a na jejich zásobování. Když 
jsou ekosystémy vychýleny z rovnováhy, zdroje se ztráce-
jí, jako např. nitráty do spodních vod, anebo se hroma-

dí, jako např. surový humus v jehličnatých lesích nebo 
na rašeliništích. Nerovnováha v požadavcích a v záso-
bování může odstartovat změny v druhovém složení.

Je důležité rozumět mechanismům, které vedou 
k druhové organizaci a které regulují procesy v ekosys-
témech, abychom mohli vyšetřit ekosystémové funkce 
biodiverzity.

Regulace ekosystémových procesů

Významnou vlastností ekosystému je schopnost gene-
rovat a v oběhu udržovat látky jako jsou uhlovodíky 
nebo živiny, a je také potřebné pochopit, jak jsou tyto 
substance rozdělovány v rámci systému a které kompo-
nenty omezují jejich rychlost v jednotlivých rozdělených 
tocích.

Zjevně existují mechanismy, které předcházejí ko-
lapsu systému vystavenému ztrátě druhů (EHRLICH 
& EHRLICH 1981). Tyto mechanismy jsou založeny 
na kondici organismů a na tlaku prostředí (TILMAN 
1994). Druhy nejsou pouze účelově „posazeny“ do jisté 
pozice v ekosystému, ale v biotopu se etablují postupně 
nebo teprve poté, když najdou podmínky (včetně kon-
kurence), jež jsou vhodné pro jejich růst. Jako druhotný 
efekt může nastat, že druhy mění podmínky v ekosysté-
mu poté, co se v něm etablovaly, např. stromy v sukcesi 
na opuštěných průmyslových skládkách (KOVÁŘ 2004, 
KOVÁŘ et al. 2011). Při takové následnosti limitace 
zdrojů způsobují zpětnou vazbu, která má stabilizující 
účinek na celý systém. (HOBBIE et al. 1994). Dostup-
nost zdrojů je ve velkém rozsahu determinovaná akti-
vitou mikroorganismálních rozkladačů (KOVÁŘOVÁ 
et al. 2004). Ti vracejí zdroje zadržené v mrtvé biomase 
do žijících vyšších organismů a tak ovlivňují vytvoření 
rostlinného krytu.

Akumulace zdrojů se vyskytuje za podmínek ne-
vybalancovaných živinových cyklů. Změna v aktivitě 
rozkládajících mikroorganismů může působit takovou 
disbalanci a může nastat v podmínkách rostlinného kry-
tu (kvalita opadu) stejně tak jako u abiotických faktorů 
(kyselý déšť). Jestliže se zdroje hromadí – např. dusík 
nebo humus – konkurenční schopnost jednotlivých 
rostlinných nebo živočišných druhů narůstá při nově 
nastavené hladině zdrojů (BERENDSE 1994). Ztráty di-
verzity působené konkurenčním vyloučením vřesovce 
(Erica) trávnících (Calamagrostis) při dlouhodobé aku-
mulaci zdrojů v kompartmentu humusu může sloužit 
jako příklad dopadu akumulace v ekosystému na dru-
hové složení.

Společenstva nejsou náhodným seskupením druhů 
(SOLBRIG 1994), dokonce ani ve vodních systémech, 



515  Ochrana přírody a krajiny v ČR

a utužení funkčních spojů mezi druhy ve společen-
stvu je běžné. To platí speciálně pro vztahy hostitel-
parazit (OBERWINKLER 1994; BURDON 1994)., 
pro mutualistické vztahy u mykorhizy a pro interakce 
rostlina-herbivor včetně hmyzu (ZWÖLFER & AR-
NOLD-RHINEHARD 1994). Jestliže je transfer zdroje 
mezi rostlinou a herbivorem úzce etablován, řada do-
datečně specializovaných parazitů následuje herbivory 
jako svůj spolehlivý zdroj. Účinek takových návazností 
na ekosystém je mnohonásobný. Ztráta hostitele může 
rezultovat ve ztrátu celého potravního řetězce. To může 
mít neočekávané sekundární efekty v potravních sítích 
(SOLBRIG 1994, PIMM 1994). Úzká propojení mezi 
druhy demonstrují obtíže pronikání nežádoucích druhů 
do „funkčních skupin“ (KÖRNER 1994), protože jed-
notlivé druhy v takové skupině nemusí být nezávislé, ale 
úzce fi xované na existenci druhů ve zcela jiné funkční 
skupině.

Jsou jisté analogie mezi fungováním buněčných me-
tabolických systémů a operacemi ekosystémů. KACSER 
& PORTEOUS (1987) zavedli koefi cient kontroly toků 
k popisu jednotlivých účinků metabolických stupňů 
na tok prostřednictvím metabolického řetězce enzymů. 
Existuje ko-limitace kontrolních enzymů, a chemické 
podmínky mohou měnit vztahy mezi enzymy. Je lákavé 
využít biochemický přístup jako analogii, aby se mohly 
zkoumat toky v ekosystémech, v nichž konzumace zdro-
jů podél potravních řetězců je ko-limitována některými 
organismy a ke kompenzaci (na hustotě závislé) dochá-
zí – tehdy, když jeden organismus chybí (PIMM 1994). 
Ekvivalentem biochemického experimentu zahrnujícího 
isogenní mutanty by bylo postupné odstranění jednotli-
vých druhů a měření efektu takového vyloučení na slo-
žení a na funkci takto ochuzeného systému (VITOUSEK 
& HOOPER 1994). Výstup podobných experimentů 
indikuje, že systémy mají znatelnou pufrační kapacitu, 
aby dokázaly kompenzovat druhovou ztrátu (LAWTON 
& BROWN 1994), ale také, že existuje práh změny, která 
bude překonávat brzdící efekt biodiverzity, se spojeným 
bodem zlomu ekosystémové funkce na zcela odlišných 
úrovních (MCNAUGHTON 1994).

Zapnutí alokace zdrojů mezi větvící se dráhy uvnitř 
ekosystému je jinou cestou regulování ekosystémových 
procesů. SOLBRIG (1994) popsal účinek jako „překva-
pení“. Ztráta nebo zisk jednotlivých druhů rezultují 
v alteraci směrů zdrojových toků. Druhy, které uplat-
ní takové nelineární efekty změnou vlastností celého 
systému, jsou defi novány jako klíčové (keystone) druhy 
(BOND 1994). 

Funkční skupiny

Seskupování rostlin podle životních forem má dlouhou 
historii (SCHULZE 1982) a také v zoologii třídění druhů 
do gild, které se dělí o zdroje (CODY 1968). Existuje 

mnoho procesů, které se vztahují spíše k vlastnostem 
společenstev než k rysům jednotlivých druhů. Např. po-
vrchová evaporace může být nezávislá na druzích, pro-
tože fenomén zápoje závisí více na seskupování druhů 
ve smíšených lesích než na provozu jednotlivých druhů. 
A co je nejdůležitější, nikdy nemůžeme doufat v charak-
terizaci funkčních vlastností všech druhů individuálně. 
Neřešený problém je, zda funkční skupiny, v nichž zva-
žujeme druhy kolektivně, jsou natolik dostačující, aby 
popsaly ekosystémové procesy. 

Jakékoli třídění druhů do skupin závisí na cílech 
tohoto úsilí (SOLBRIG 1994; KÖRNER 1994). Proto 
je výsledek defi nování funkčních skupin zcela odlišný 
podle toho, o jaký účel půjde. Jestliže je hlavním cílem 
modelování evaporace, pak může být modelování zalo-
ženo na struktuře; ale pokud je hlavním cílem mode-
lování krajinného využívání, např. spásání, pak může 
být výsledkem rozdílná použitelnost funkčních skupin. 
Neexistuje žádná universální klasifikace funkčních 
skupin, protože vlastnosti, které jsou důležité v předpo-
vídání účinků na ekosystémové procesy, se mezi eko-
systémy ostře liší stejně jako pro různé procesy v rámci 
ekosystémů, a také proto, že mezi druhy funkčních sku-
pin existují různě těsné vazby (KÖRNER 1994). Jeden 
z následků toho je, že pokud by veškerý herbivorní hmyz 
byl považován za jednu gildu, pak extinkce jistého po-
čtu druhů této gildy by nezpůsobila proporční redukci 
v herbivorii, nýbrž by vyvolala kompenzaci v hustotě 
zbylých druhů. Dominance několika rostlinných dru-
hů může získat kompetiční výhodu nad jinými druhy 
právě pro změnu v dalším potravním patře – na úrovni 
herbivorie (MCNAUGHTON 1994). Navzdory těmto 
biologickým omezením je to pouze rozlišení funkčních 
skupin, jež dovoluje rozvoj obecnějších vztahů příčina/
důsledek mezi formou a funkcí. Např. spjatost mezi za-
lesněností a rozměrem předurčuje uspořádání výměny 
energie a vody versus obrana nebo reprodukce, kořeny 
versus výhony, konkurenční schopnost versus kolonizač-
ní potenciál (HOBBIE et al. 1994). Tyto korelace nabízejí 
možnost předpovídání několika ekologicky důležitých 
charakteristik na bázi několika málo vlastností rostlin, 
pokud bychom druhy seskupili podle funkce. 

Klíčové druhy (keystone species) mohou být uvažo-
vány jako jedna funkční skupina – kde není přítomna 
nadbytečná reprezentace. Uplatňují disproporční kont-
rolu nad ekosystémem, protože mohou způsobit masívní 
změny ve struktuře společenstev a v ekosystémové funk-
ci tehdy, jsou-li odstraněny (BOND 1994). Klíčové dru-
hy, které mají zvláště velké dopady, spadající do několika 
skupin jako jsou herbivorní savci nebo jejich predátoři 
(např. slon či moucha tse-tse); druhy nebo podmínky, 
jež limitují regeneraci dominantních druhů ve spole-
čenstvu (bylinná vegetace inhibující regeneraci stromů 
po požáru) a druhy, které ovlivňují disturbanční režim 
či stabilitu zdrojů (např. hořlavé trávy, fi xátoři dusíku). 
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Také jisté skupiny mikroorganismů mohou vykonávat 
klíčové efekty (např. nitrifi kátoři; MEYER 1994). Hlavní 
výzkumnou výzvou je predikovat, které druhy ve spo-
lečenstvu jsou klíčovými druhy nebo které mají klíčové 
účinky, anebo které druhy (včetně mikroorganismů) 
se mohou takovými stát za rozumných scénářů změny 
v prostředí.

Navzdory váhání biologů seskupovat druhy na zá-
kladě funkce, se toto cvičení stane nezbytným, pokud 
se pohybujeme na škále od ekosystémů po krajiny 
(SCHULZE & GERSTBERGER 1994). A generalizované 
popisy funkce vegetace na zemském povrchu jsou po-
třebné, když se zabýváme procesy v širším geografi ckém 
měřítku (HOBBIE et al. 1994).

Determinanty druhových počtů

Je velmi málo modelů, které začleňují biologickou kom-
plexitu jako regulující komponentu ekosystémové funk-
ce (IWASA et al. 1994). Diverzita byla např. pozorována, 
jak zvyšuje nebo snižuje ekosystémovou produktivitu, 
biomasu nebo stabilitu (TILMAN 1994). Máme tak 
potíže s hodnocením účinků změn v druhovém slože-
ní na ekosystémové procesy, zvlášť když 90 % pozem-
ních rostlin má mutualistické vztahy s mykorhizními 
houbami, jež ostatní druhy propojují a zrovnovážňují 
prostorovou heterogenitu (READ 1994). Mutualismus 
existuje také mezi rostlinami a živočichy resp. se týká 
šíření semen a nabývá na významu při kolonizaci nové-
ho prostoru (JAREŠOVÁ & KOVÁŘ 2004). Zajisté na-
lezneme situace, v nichž jsou biodiverzita nebo funkční 
nadbytečnost významné pro celé ekosystémové fungo-
vání, na druhé straně nastávají však pravděpodobně jiné 
situace, kdy jedna nebo několik málo dominant pracují 
tak efektivně či stabilně jako diverzifi kovanější spole-
čenstvo, přinejmenším v krátkodobém měřítku. Ekosys-
tém lze považovat za stabilní, pokud je schopen návratu 
po vychýlení z funkce k původní rovnováze, ale diverzita 
se nemusí projevovat jako přispívající k tomuto typu sta-
bility (BERENDSE 1994). Velké počty pozemských dru-
hů směřují k vyhynutí následkem lidských aktivit a my 
známe příliš málo k předpovídání konsekvencí těchto 
ztrát ve vztahu k ekosystémovým funkcím.

V geohistorii je znám obecný nárůst druhové diver-
zity prostřednictvím fosilních záznamů, a to navzdory 
několika periodám masové extinkce. Paleozoické období 
zjevně produkovalo živočišná společenstva s obzvláště 
velkou nestejností strukturních typů, ale relativně níz-
kou diverzitou druhovou. V průběhu evoluce mnoho 
těchto časných typů vymizelo, ale některé ze zbývajících 
se rozvinuly do kmenů s obrovskou rozmanitostí dru-
hů (GOULD 1991). V kontrastu s hojností geografi cké 
diverzity rostlin, živočichů a hub, zástupce většiny svě-
tových taxonomických skupin mikroorganismů lze na-
lézt „v gramu normální zahradní půdy“ (MEYER 1994). 

Sice to odráží větší mobilitu, ale obtíže s experimentální 
kultivací nebo jednoduše nedostatečností ve vyjádření 
taxonomické rozmanitosti u mikroorganismů působí ne-
jasnost. Mikroorganismy byly klasicky charakterizovány 
spíš na základě funkce než morfologie. Vykazují mno-
hem větší škálu funkčních vlastností (metabolické drá-
hy) než jiné skupiny vyšších organismů. Jejich funkční 
role je velmi patrná, když uvažujeme procesy, jako jsou 
nitrifi kace, denitrifi kace nebo rozklad dřeva (MEYER 
1994). Na rozdíl od toho, vyšší organismy byly klasifi -
kovány podle své morfologie a anatomie coby indikátory 
jejich fylogeneze, a my máme obyčejně jen stěží ucelený 
obrázek jejich detailních funkčních rolí v ekosystémech. 
Počty druhů mohou narůstat pro narůstající pásmo 
zdrojů, větší specializaci, větší překryv nik anebo proto, 
že společenstvo se stává více exploatovaným (BEGON 
et al. 1986). Frekvence, intenzita a škála disturbancí jsou 
stejně důležité jako evoluční čas (CONNELL & ORIAS 
1964; SIGNOR 1990). Diverzita čeledí ve světovém mě-
řítku je korelována s absolutním minimem teploty, což 
může refl ektovat evoluční čas (WOODWARD 1994). 
Ačkoli jsme si vědomi početných faktorů ovlivňujících 
počty druhů, není možné kvantifi kovat minimální po-
čty druhů, které činí ekosystém funkčním. Kupříkladu 
kompletní ekosystém s dominujícími lišejníky v Antar-
ktidě sestává ze šesti druhů. Nicméně, každá plocha s li-
šejníky může mít odlišný soubor šesti lišejníků. Navíc, 
nezabýváme se šesti druhy lišejníků, ale systémem, kde 
oněch šest druhů vykonává rozdílné funkce – jako je 
fotosyntéza a různé úrovně dekompozice. Tím pádem to 
není počet druhů, ale kvalita druhů v souhře fungování 
společenstva jako celku, jež činí druhy důležitými a kva-
lifi kuje biodiverzitu. Běžné indexy defi nující diverzitu 
neberou na tento aspekt ohled. Potřebujeme odlišný typ 
deskriptoru k defi nování „systémové diverzity“, jež by 
popisovala pokles reakce systému, pokud přibývají dru-
hy téže funkční skupiny (skupiny důležité pro ekosysté-
mové funkce), a zisk systému, když do něho přibývají 
druhy jiných funkčních skupin. Bývá citován J. Harper, 
který zjednodušil tuto ideu, když řekl: „Mám pocit, že 
společenstvo obsahující dva druhy trav je méně diverzi-
fi kované než společenstvo s jednou trávou plus králíkem. 
Ve skutečnosti bych zvažoval společenstvo pěti trav jako to 
s menší biodiverzitou než jiné o jedné trávě se sedmikrás-
kou. Cítím, že v jádru jakéhokoli použitelného konceptu 
biodiverzity je přítomno pásmo genetické informace – 
nový druh přidaný do společenstva rozšíří biodiverzitu 
v rozsahu, v v jakém dodal novou genetickou informaci!“. 
Dosavadní zkušenosti ukazují, že specifi cké vlastnos-
ti se stávají důležitými, pokud se zabýváme diverzitou 
systémově. Některé druhy dokonce přispívají k diverzitě 
prostřednictvím biogenních struktur. Bobří nádrž nebo 
spadlý strom či početná mraveniště na pastvině umožní 
dalším druhům vstoupit do systému nelineárním při-
býváním tak, že vstoupila v existenci nová struktura 
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posilující procesy a zpětné vazby v daném ekosystému 
(např. VLASÁKOVÁ et al. 2009). Analýza potravních sítí 
je pokusem popsat biodiverzitu na různých hladinách 
organizace (PIMM 1994), ale počet uzlů v síti nemusí 
přispívat stejnou mírou k celkovému fungování tak jak 
bylo ukázáno na případu biogenních struktur.

Koncept funkčních skupin jako báze pro organizo-
vání našich postřehů o biotické diverzitě implikuje, že 
druhy uvnitř funkčních skupin jsou ekvivalentní nebo 
„redundantní“ ve svém dopadu na ekosystémové pro-
cesy a že ekosystémy tak mohou fungovat dobře s méně 
druhy (LAWTON & BROWN 1994). K některým ztrá-
tám druhů může docházet bez jakýchkoli detekova-
telných ztrát ekosystémových funkcí, protože existuje 
na denzitě závislá kompenzace u jiných – zbylých dru-
hů. Nicméně, účinky jsou závislé na konkrétním dru-
hu. Ve většině ekosystémů pouze málo druhů dosahuje 
dostatečně velké biomasy resp. počtů individuí, aby to 
ovlivnilo ekosystémové procesy. Většina druhů je spí-
še vzácných a nemají velký efekt na celkový tok (PATE 
& HOPPER 1994). Přesto vzácné druhy ekosystému 
mohou převzít roli, pokud současná dominanta vlast-
ní prostředí deteriorizuje. Proto, přítomnost diverzity 
druhů bude vrcholně důležitá pro kontinuitu ekosysté-
mů, pokud tyto čelí posunu prostředí (SOLBRIG 1994). 
Redundance může existovat, aby poskytla „pojištění“ 
pro udržení ekosystémové funkce dokonce i za řídkých 
nebo neobvyklých extrémních událostí (LAWTON 
& BROWN 1994). To je ukázáno komputerovou analogií 
(PARTRIDGE & MALMSTRÖM 1994), která demon-
struje, že zranitelnost k poškození počítačové sítě virem 
narůstá v takovém systému, který je propojen několika 
málo dominujícími hlavními uzly podobné konstrukce. 
Zranitelnost počítačové sítě klesá s diverzitou (redun-
dancí) počítačových produktů v každém uzlu. Proto 
může být nadbytečnost hlavním mechanismem, který 
poskytuje imunitu proti ataku patogenů – skutečnost, 
jež může být důležitá při zvažování genetických tlaků 
u vysoce produktivních zemědělských plodin.

V kontrastu s uvedeným pohledem na nadbytečnost 
v ekosystému mohou být vícenásobné zdrojové limita-
ce hlavní determinantou, která rezultuje v druhovou 
bohatost (TILMAN 1994). V tomto pohledu žádná 
redundance ani ztráta druhů nesníží účinnost obratu 
zdrojů nebo nezpůsobí ztrátu zdrojů, pokud nedojde 
ke kompenzaci v závislosti na denzitě. Několik studií, 
kde byla manipulativně ovlivněna diverzita přírodních 
(VITOUSEK & HOOPER 1994) nebo zemědělských 
(SWIFT & ANDERSON 1994) ekosystémů, vyvozuje, že 
růst v diverzitě od 0 do 10 rostlin mění ekosystémovou 
funkci, ale pouze s velmi malým účinkem. Také srovná-
ní opadavých lesů v Evropě, které byly druhově chudé, 
ukázalo, že od poslední doby ledové se staly stejně dru-
hově bohatými jako severoamerické lesy nebo asijské. 

V současnosti není možné prokázat, že by druhově bo-
haté a druhově chudé opadavé lesy podporovaly různé 
procesy nebo udržovaly procesy v různých intenzitách; 
nicméně mohou existovat rozdíly v jejich stabilitě, po-
kud čelí environmentální změně – rozdíly co do času 
v odpovědi na abiotické faktory jako je kyselý déšť nebo 
ozón. Jasně potřebujeme znát mnohem víc o dopadu 
druhové diverzity na ekosystémovou funkci u středních 
počtů druhů a na dalších trofi ckých hladinách (HOBBIE 
et al. 1994).

Integrita ekosystému

ULRICH (1987) vyvinul teorii ekosystémové stability 
založené na cyklování prvků. Nevyváženost vstupu a vý-
stupu determinuje odpověď systému. V daném případě, 
balancování hmoty v půdě je hlavní řídící proměnnou, 
a typ a diverzita bioty jsou čistě funkcí chemického pro-
středí v půdě. Nicméně, existují také jiné důležité účinky 
na půdu jako fi xace dusíku, nitrifi kace nebo denitrifi ka-
ce, které určují povahu a budoucnost biogeochemického 
cyklu (VITOUSEK & HOOPER 1994; MEYER 1994). 
Půdní biologie silně ovlivňuje biodiverzitu a funkci eko-
systému. Počet funkčních skupin půdních organismů je 
ohromující. U mikrobů funkční skupiny sahají od orga-
nismů rozkládajících makromolekuly k organismům, 
jež jsou odpovědné za rozbití specifi ckých chemických 
vazeb. Dokonce tak rozšířené procesy jako je např. nit-
rifi kace amoniaku se dělí mezi několik rozličných orga-
nismů. Všechny jsou důležité, protože kontrolují cykly 
prvků a brání akumulaci organické hmoty (MEYER 
1994). Ještě komplikovanější jsou houby (OBERWINK-
LER 1994; BURDON 1994). Jestliže vesiculo-arbus-
culární mykorhizy doopravdy propojují většinu bylin 
v ekosystému a mutualisticky distribuují fosfor z bodu 
zásobování do bodu požadavku mezi vícero organismů 
(jak demonstruje READ 1994), pak Tilmanova teorie 
společenstva (TILMAN 1994) vyžaduje modifi kaci. Mu-
tualistický efekt v ekosystému se stává progresívně větší, 
protože dostupnost dusíku a fosforu klesá od produktiv-
ních ekosystémů, speciálně pak jestliže jsou tyto živiny 
dosažitelné pouze pro heterotrofy. Houby vesikulární 
mykorhizy obecně vykazují nízkou hostitelskou specifi -
citu a to jim umožňuje integrovat druhy do skupin nebo 
gild. Ovlivňováním obratu a přežívání v rámci gild bu-
dou mít tyto houby významný dopad na druhové složení 
a diverzitu rostlinného společenstva. Nízká hostitelská 
specifi cita VA mykorhiz bude mít za výsledek druhově 
bohatá travinná společenstva, zatímco vysoká hostitel-
ská specifi cita ektomykorhiz bude generovat nízkou di-
verzitu např. vřesovišť (READ 1994). Můžeme vyvodit, 
že biologie půdy je oblastí, kde koncepty ekosystémové 
funkce a populační biologie ještě nebyly testovány, ale 
kde má velkou důležitost pro integritu ekosystému.
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Účinky globální změny na klima
a využívání krajiny

Není pochyby, že globální antropogenní změny v kli-
matu, rychlosti narušování stanovišť, zrychlování zátěže 
živinami a jiné problémy s prostředím budou nejzá-
važnějším dopadem na sukcesní dynamiku a udržení 
biodiverzity (HOBBIE et al. 1994). Změny v klimatu, 
dostupnosti zdrojů a v disturbančním režimu budou 
nejprve ovlivňovat genetickou diverzitu na populační 
úrovni. Přímá selekce patrně povede k novému sesku-
pování druhů, které mohou usměrňovat ekosystémové 
procesy. Za příklad lze uvést fytocenologické záznamy 
z aluviálních luk dokládající změny v druhové diverzitě 
a posuny v seskupování druhů proti starším fytoceno-
logickým pracím, v závislosti na proměnách hydrolo-
gického režimu (režimu záplav) v povodí Labe (KOVÁŘ 
1983). Bude potřeba objasnit, že neexistuje žádná báze 
pro očekávání, že funkční skupiny se „stěhují“ společně, 
pokud se mění podmínky prostředí (PITELKA 1994). 
Jednotlivé druhy, se srovnatelnou růstovou formou, se 
posouvaly významně rozdílnými rychlostmi v reakci 
na glaciální fl uktuace (MCNAUGHTON 1994). Navíc, 
disturbance působené klimatickou změnou a lidským 
využíváním krajiny velmi pravděpodobně působily frag-
mentaci populací a také pokles krajinné a druhové diver-
zity. Největší problém s ohledem na očekávanou migraci 
druhů dík globální klimatické změně může být pokles 
kolonizačních možností (IWASA et al. 1994). Druhy 
současné přirozené vegetace nemohou být adaptovány 
na nové kombinace environmentálních omezení vyplý-
vajících z globální změny anebo mohou být tak vzdále-
né či oddělené od vhodných míst sníženou krajinnou 
konektivitou tak, že nebudou schopny je kolonizovat. 
Resultující společenstva jsou predikována jako druhově 
chudá a vysoce citlivá vůči invazím škodlivých plevelů, 
herbivorů, patogenů a predátorů. Postupné ochuzování 
fl óry a fauny doprovázející globální změnu by mohlo 
eventuálně vést k funkčnímu přerušení ekosystémových 
funkcí, jež lze teoreticky nalézat v modelech ekosystémů 
(MCNAUGHTON 1994; HOBBIE et al. 1994).

Vývody

Jsou diskutovány ekosystémové funkce biodiverzity. 
Potřeba testovat vývody této diskuse je nejnaléhavější 
v následujících bodech:
– Naplněná ekosystémová funkce může být udržena 

s redukovanými počty druhů ve většině ekosystémů, 
ale druhová diverzita může být důležitá pro přeži-
tí společenstev ve fl uktuujícím typu prostředí. Tím 
pádem, druhy nemohou být redundantní, pokud 

zvažujeme dlouhodobý časový rámec fungování 
systému. 

– Druhová diverzita může být důležitější než struk-
turální diverzita s ohledem na imunitu proti ataku 
rostlinných patogenů.

– Stabilita může klesat nebo růst s redukcí počtu dru-
hů v daném systému a efekt může vypadat odlišně 
v mírném, tropickém nebo arktickém prostředí.

– Cyklizace prvků má dominující účinek na celkový 
soubor druhů, které koexistují v podmínkách konku-
renčního vylučování v daném ekosystému a za tlaku 
na zdroje.

– Cyklus prvků v ekosystémech je udržován funkcí 
mikroorganismů, jež nebyla adekvátně studována 
v kontextu ekosystémové diverzity a procesů, a jejich 
funkce bude záviset na druhovém složení v rostlin-
ném pokryvu a v abiotickém prostředí.

– Funkce jednotlivých druhů je důležitá, nikoli jen cel-
kový počet druhů, pro udržení cyklu živin a hmoty 
v ekosystému; nicméně, na denzitě závislá kompen-
zace úspěšných druhů bude pufrovat účinek druho-
vých ztrát.

– Mechanismy, které jsou základem pro druhovou or-
ganizaci ve společenstvech, potřebují být probádány, 
abychom porozuměli kontextu regulace ekosystémo-
vých procesů.

Existují zpětné vazby mezi živinami, klimatickými fakto-
ry a ekosystémovými funkcemi (Obr. 4). Živiny ovlivňu-
jí ekosystémovou strukturu, zatímco využívání krajiny 
a historie ovlivňuje druhové složení a strukturu. Zpětné 
vazby diverzity vůči struktuře a funkci a funkce vůči 
diverzitě jsou dobře ustaveny. V kontrastu s tím, účin-
ky biodiverzity na funkci ekosystému jsou obecně slabé 
s výjimkou případu, kdy jsou odstraněny klíčové druhy.

S ohledem na současné poznání možno předpo-
vědět, že druhová diverzita, diverzita funkčních sku-
pin a krajinná diverzita budou mít tendenci (1) klesat 
v klimaticky mírných a tropických oblastech zejména 
pro atmosférickou deposici dusíku a změny v obhos-
podařování krajiny, (2) růst v suchých oblastech uvnitř 
kontinentů spolu se zvyšujícím se vysušováním a přepá-
sáním, a (3) klesat v boreálních oblastech pro narůstající 
dostupnost živin (HOBBIE et al. 1994).

Je prokázáno, že biotická diverzita na úrovních po-
hybujících se od genetické diverzity mezi populacemi 
po krajinnou diverzitu je kritická pro udržení přírodních 
a zemědělských ekosystémů. Nicméně, víme málo o kri-
tických prazích diverzity a o podmínkách nebo časových 
měřítcích, kde je diverzita zvláště důležitá.
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Poznámka
k ekologické ekonomice biodiverzity

Biologická organizační základna ekosystému staví na 
třech základních kategoriích:
1. biotické zdroje závislé ve svém vzniku na půdě a vodě 

(rostlinstvo a populace živočichů),
2. abiotické zdroje produkční nebo spotřební povahy 

(minerály nebo energie),
3. komponenty prostředí potřebné pro kvalitní život 

(čistá voda, čerstvý vzduch).

Obr. 4:  Zpětné vazby mezi živinami, klimatickými faktory a ekosystémovými funkcemi.

Obecně řečeno, bilanční studie a modelování se zača-
ly rozvíjet (např. Holling 1992) z ekologie společenstev 
(důraz na vzájemné vztahy mezi druhy) a ekosystémů 
(důraz na vzájemnou interakční podmíněnost bio-
tických a abiotických prvků). V tomto kontextu míří 
ekologické posuzování hodnot ekosystému nejen k roz-
manitosti nebo vzácnosti druhů, ale také ke komplexu 
interakcí mezi živým a neživým prostředím, což je zalo-
ženo na předpokladu, že variabilita abiotických podmí-
nek je stejně důležitá jako variabilita druhového spektra. 

Pro praktické hodnocení funkcí biodiverzity byly 
rozlišeny základní kategorie vycházející z iniciální kla-
sifi kace podle ODUMA (1971): (1) podpůrné funkce, 
(2) provozní funkce, (3) produkční funkce a (4) infor-
mační funkce.
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BOX 11:   Typy druhové diverzity

WHITTAKER (1960) rozlišil 3 typy druhové diverzity:
α diverzita – představuje druhovou diverzitu jednoho vzorku nebo biocenózy – původně podle FISHERA, COR-
BETA & WILLIAMSE (1943). WHITTAKER (1970) považuje za vhodnější defi novat ji pouze jako počet druhů.
β diverzita – charakterizuje rozsah změn druhového složení různých biocenóz podél gradientu prostředí (tj. stu-
peň vzájemné diferenciace biocenóz v určité ekoklině; také jako nepodobnost vzorků z opačných konců gra-
dientu – je možné využít hodnocení různými indexy podobnosti, např. Jaccardův apod.).
γ diverzita – vyjadřuje celkovou druhovou bohatost oblasti (krajiny) a skládá se z alfa a beta prvků. WHITTAKER 
(1960) popsal vztah jednotlivých typů diverzity jako poměr druhové diverzity spojených vzorků všech biocenóz 
na ekoklině (γ diverzita) k průměrné diverzitě jednotlivých vzorků. Tento vztah reprezentuje výraz: β = γ/α.

Na rozdíl od jednoznačně defi novaných alfa a gama komponenty diverzity označují různí autoři termínem 
beta diverzita různé vlastnosti týkající se druhové skladby společenstev. Beta diverzita bývá používána ve velmi 
obecném smyslu jako míra změny mezi jednotkami – snímky resp. vzorky. Někdy se termínem beta diverzita 
míní obrat druhů (species turnover; WHITTAKER 1972).

Hierarchické dělení diverzity, tedy diverzita uvnitř vzorků, mezi vzorky, uvnitř souboru vzorků nebo mezi soubory 
vzorků umožňuje zkoumat přínos jednotlivých složek diverzity (alfa, beta) na různých prostorových úrovních 
k celkové diverzitě krajiny. Tradiční představa dělení diverzity na různých prostorových úrovních je založena 
na aditivním vztahu alfa a beta diverzity. Příkladem takového dělení může být hierarchie fytocenologické sním-
ky – soubory snímků – území, kdy sečtením průměrné alfa diverzity snímků s beta diverzitou (rozdíl diverzity 
mezi snímky) získáme gama diverzitu snímků. Takto získaná gama diverzita je zároveň alfa diverzitou na úrovni 
souboru snímků. Pokud k průměrné alfa diverzitě souborů snímků přičteme beta diverzitu souborů snímků, 
získáváme gama diverzitu souboru snímků, která je zároveň alfa diverzitou krajiny.

1. Život podporující funkce (výstup: základní ekolo-
gické procesy)

 a) regulace 
 – lokálního a globálního klimatu
 – lokální a globální energetické a živinové rov-

nováhy
 – lokálního a globálního chemického složení 

pedosféry a hydrosféry
 b) ochrana
 – půdy (proti erozi)
 – povodí
 c) zásobování a absorpce/recyklace
 – živin
 – biomasy
 – lidských odpadů
2. Provozní funkce (výstup: zaopatření prostoru)
 a) lidský obytný a výrobní prostor
 b) zemědělství
 c) rekreace
 d) ochrana přírody
3. Produkční funkce (výstup: čerpání zdrojů)
 a) kyslík
 b) voda (pitná voda, zavlažování půdy, průmysl)
 c) potrava a živiny
 d) paliva a energie

 e) surové materiály (ke stavebnímu a průmyslovému 
využití)

 f) genetické zdroje (pro lékařské a farmaceutické 
využití)

4. Informační funkce (výstup: příležitosti poznávací 
resp. kontemplativní)

 a) spirituální, náboženská nebo morální inspirace
 b) estetická zkušenost
 c) historické a výchovně-vzdělávací informace
 d) kulturní a umělecká inspirace

Nověji se objevily polemické či rozšiřující koncepty 
(např. NORBERG 1999), hovořící o ekosystémových 
funkcích nebo službách poskytovaných přírodou. Jsou 
vedeny otázkami typu: Je určité zboží nebo služba vlast-
ní výhradně konkrétním ekosystémům anebo je jejich 
poskytnutí podmíněno sdílením s jinými systémy? Jsou 
biotického nebo abiotického původu? Máme-li na zřeteli 
taková selekční kritéria, ekosystémové funkce a služby 
lze klasifi kovat do tří kategorií: (1) udržení populací, 
(2) regulace toků materiálu a energie, a (3) organiza-
ce biologických jednotek prostřednictvím selektivních 
procesů. Tyto kategorie jsou vztahovány ke třem hlav-
ním podoborům v ekologii, z nichž čerpají teoretické 
základy: ekologie populací, společenstev a ekosystémů 
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BOX 12:   Simpsonova míra diverzity

Simpsonova míra diverzity je odvozována z teorie pravděpodobnosti. SIMPSON (1949) navrhl otázku: Jaká 
je pravděpodobnost, že dva druhy sdružené náhodně ve společenstvu určité velikosti jsou tytéž druhy? Když 
budeme v boreální tajze severní Kanady a náhodně vybereme dva stromy, je vysoká pravděpodobnost, že půjde 
o jeden druh. Při užití tohoto přístupu můžeme dospět k indexu diverzity:
Simpsonův index diverzity = pravděpodobnost, že dva náhodně vybrané organismy jsou odlišné druhy
Pokud se S. i. d. = 1, pak jde o pravděpodobnost náhodného výběru dvou organismů téhož druhu.
Když je druh i ve společenstvu reprezentován s pravděpodobností pi (podíl jedinců), pak pravděpodobnost 
náhodného výběru 2 druhů z nich je pravděpodobností jejich „setkání“:

(pi) × (pi)]                neboli (pi)2

Když sumujeme všechny tyto pravděpodobnosti, dostaneme Simpsonův index diverzity (D)

( )∑−=
S

i = 1

2
ip1D

pi = podíl individuí i-tého druhu ve společenstvu; S = počet druhů

Největšího uplatnění v ekologických studiích doznaly indexy odvozené z teorie informace. MACARTHUR 
(1955) a Margalef (1957) zavedli do ekologie jako měřítko diverzity Shannon-Wieverovu míru entropie (1949):

H(p1, p2 … pS) = – ∑
S

i = 1
 pi . log2 pi

kde pi jsou pravděpodobnosti jednotlivých jevů (např. pravděpodobnosti výskytu určitých druhů). Takto defi -
novaná entropie vyjadřuje střední množství informace dané znalostí toho, který z jevů (1, 2 … S) se realizoval 
(např. kterému druhu náleželo náhodně vybrané individuum z biocenózy).
Maxima funkce H je dosaženo pro určitý počet jevů vždy při rovnosti pravděpodobností všech těchto jevů, tedy 
Hmax(S) = log2S. Je-li pravděpodobnost některého jevu 1 (maximální dominance), potom pravděpodobnosti 
ostatních jevů jsou rovny 0 a také H = 0.

V praxi jsou hodnoty pi odhadovány jako Ni/N, tj. jako relativní četnosti jednotlivých druhů (pravděpodobnosti 
výskytu individuí jednotlivých druhů nejsou dány jen jejich četností, ale také prostorovou distribucí). Místo 
symbolu H se potom užívá H’, přičemž při vlastních výpočtech H’ je vhodné použít úpravy:

N
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Hodnota H’ je tedy závislá na (1) celkovém počtu druhů a (2) četnostech těchto druhů.
Indexy druhové diverzity odvozené z teorie
Indexy druhové diverzity odvozené z teorie informace umožňují hodnotit odděleně také tuto druhou složku – 
míru rovnosti četností druhů: vyrovnanost (equitability – SHELDON 1969):

index vyrovnanosti: 
maxH’

H’E =

H’ – pozorovaná diversita; H’max – maximální (= log2S)

Z teorie informace je znám pojem a míra redundance (nadbytečná informace):

R = (Hmax – H) / Hmax = 1 – Hmax

Při použití H’ představuje R míru dominance, tedy opak vyrovnanosti.
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(LEVIN et al. 1997). V první kategorii jde o určité druhy 
nebo skupiny podobných druhů a služby spočívají v čer-
pání hodnotné potravy nebo dalších produktů (rybolov, 
těžba dřeva, léčiva…). V druhé kategorii jde o využití 
procesů, které regulují exogenní chemické nebo fyzikál-
ní cykly, jako jsou procesy řídící toky materiálů a energie 
uvnitř ekosystémů (důležité jsou globální koloběhy vody, 
oxidu uhličitého, dusíku, síry nebo fosforu). Třetí kate-
gorie ekosystémových služeb je vztažena k organizaci 
biotických entit. Ta se týká všech měřítek: organizace 
genů prostřednictvím selekce, prostorového rozmístění 
populací prostřednictvím šíření a konkurenčního vy-
lučování, a potravních sítí a struktury ekosystémů přes 
procesy invaze a extinkce druhů. 

Termín „zdraví ekosystémů“ indikuje, jak dobře 
ekosystém funguje ve vztahu ke svému potenciálnímu 
provozu. Navíc tento koncept refl ektuje, jak důležitý je 
ekosystém ve svém fungování pro jiný ekosystém, po-
tažmo pro biosféru. Jinak řečeno, ekosystém je považo-
ván za zdravý, jestliže je stabilní a udržitelný, tj. aktivně 
udržuje svou organizaci a sílu v čase a je odolný/pružný 
vůči stresu (COSTANZA 1992). 

Obecné aspekty
ekonomického hodnocení biodiverzity

Ekonomické hodnocení biodiverzity poskytuje mo-
netární indikátor jejích hodnot. Důvodem pro takové 
hodnocení je, že teoretickým základem ekonomického 
posuzování je monetární (vstupní) rozptyl představu-
jící kompenzaci nebo ekvivalent přímého či nepřímé-
ho dopadu jisté změny v biodiverzitě na blaho lidské 
společnosti. Explicitní změny biodiverzity, přednostně 
vyjádřitelné prostřednictvím přesných fyzikálně-biolo-
gických indikátorů, by měly být při hodnocení vztaženy 
k takovým ukazatelům. Ekonomické hodnocení změn 
biodiverzity je založeno na redukcionistickém přístupu 
k hodnotám. To znamená, že úhrnná ekonomická hod-
nota je zvažována jako výsledek součtu různého vyu-
žití při refl exi různých lidských motivací nebo součtu 
lokálních hodnot skládajících globální hodnotu (např. 
NUNES et al. 2003). Hodnocení také staví na premise, 
že sociální hodnoty by měly být založeny na hodno-
tách individuálních nezávisle na tom, zda jednotlivci 
jsou experty v problematice biodiverzity či nikoli, což 
je na podporu demokratické politiky. Podrobný přehled 
metod ekonomického posuzování biodiverzity lez nalézt 
ve specializované literatuře (např. COSTANZA 1991; 
SIMPSON & CHRISTENSEN 1997; CERVIGNI 2001).

5.1   Důsledky poznání 
vývoje přírody 
a krajiny ČR v holocénu 
pro ochranu přírody

Vojen Ložek

Holocén je nejmladší geologické období, které před 
11 500 léty následuje po pleistocénu a trvá i v součas-
né době. Během holocénu se člověk stává významným 
krajinotvorným činitelem zasahujícím ve stále větší míře 
do přírodních poměrů, které se snaží měnit ku svému 
prospěchu. Liší se tak zásadně od pleistocénu, kdy člověk 
a lidská společnost byli integrovanou složkou přírod-
ních ekosystémů. Ve střední Evropě spadá tento přelom 
ve vztahu mezi přírodou a člověkem do 6. tisíciletí př. Kr. 
(BC), což platí i pro naši krajinu, jejíž dnešní vzhled je 
dílem více než sedmitisíciletého spolupůsobení přírod-
ních pochodů s lidskou činností. 

5.1.1   Postavení holocénu
v kvartérním klimatickém cyklu

Spolu s pleistocénem spadá holocén do nejmladší éry 
geologické historie – kvartéru (čtvrtohor) charakteri-
zované cyklickým střídáním studených a teplých ob-
dobí – glaciálů a interglaciálů, které se v našem pásmu 
projevovaly buď jako obdoba poměrů na severu Evropy 
a především v pustinách střední Asie (glaciály) nebo 
zhruba odpovídaly současným poměrům (interglaciály). 
V rámci kvartérního klimatického cyklu je proto holo-
cén rovnocenný pleistocénním interglaciálům, od nichž 
se však zásadně liší změnami přírodního prostředí pod-
míněnými činností člověka.

V našich zemích se teplá období vždy vyznačovala 
mírným a poměrně vlhkým podnebím podporujícím 
rozmach lesní vegetace, která pokrývala naprostou vět-
šinu území, zatímco v glaciálech měla převahu otevře-
ná krajina v drsně kontinentálním klimatu. Stejně by 
tomu bylo i v holocénu, kdyby do přírodních poměrů 
nezasahoval člověk, který silně potlačil les a přeměnil ho 
na kulturní, převážně zemědělskou krajinu, dnes ve stále 
větší míře prostoupenou průmyslovými a urbanizova-
nými plochami.

Dopad lidských zásahů na přírodu se během ho-
locénu v různé míře promítal do přírodního vývoje 
v kladném i záporném smyslu, což vedlo především 
ke zvyšování, ale i k poklesu biodiverzity, jak v lokálním 
tak regionálním rozsahu. V řadě případů je dnes obtížné 
rozlišit, do jaké míry byly některé procesy dílem příro-
dy nebo člověka. V tomto směru má prvořadý význam 
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poznání poměrů v pleistocénních interglaciálech, jejichž 
vývoj vykazoval obdobné fáze jako holocén, nebyl však 
ovlivňován činností člověka,

5.1.2  Průběh holocénu

I když z hlediska geologického času představuje holo-
cén pouhý okamžik, přece lze v jeho průběhu rozlišit 
řadu dílčích údobí, která se vzájemně liší jak klimatic-
kými podmínkami, tak stavem živého světa. Jejich sled 
je zachycen ve změnách sedimentů i fázích vývoje půd, 
zejména pokud obsahují zbytky někdejší vegetace nebo 
fauny. Zdrojem těchto dokladů jsou především souvrství 
údolních niv (aluvia), úpatních svahovin nebo u nás jen 
v omezené míře zastoupených usazenin stojatých vod. 
Zvláštní význam pak připadá ložiskům rašelin, které 
dík pylovým rozborům poskytly nejvíce údajů o vývoji 
vegetace, a ložiskům sladkovodních vápenců (pěnovců, 
travertinů, jezerních kříd) chovajících hojné schránky 
měkkýšů, což umožňuje sledovat vývoj měkkýší fauny. 
Výplně krasových jeskyní pak zachovaly nejen bohaté 
doklady o vývoji měkkýší i obratlovčí fauny, ale i ar-
cheologické památky v sedimentárních sledech, které 
umožňují rekonstruovat vývoj půd a dík horizontům 
pěnitců (sypkých sintrů) i přesné určení období nejvyš-
ší vlhkosti. Další doklady poskytují sídliště pravěkých 
lidí ve volném terénu i zbytky opevnění jejich výšinných 
sídlišť a hradišť. V současné době tvoří všechna zmíně-
ná naleziště síť opěrných lokalit, která dovoluje rekon-
struovat vývoj holocenní krajiny v celé její rozmanitosti 
(LOŽEK 2007).

Výzkum poledové doby se zprvu rozvíjel na severu 
střední Evropy, především v jihobaltské oblasti, kde vý-
chozím bodem byl ústup ledovců a postupné osídlová-
ní odledněného území jak vegetací a faunou, tak lidmi 
(IVERSEN 1973). U nás je výchozím bodem konečná 
fáze posledního glaciálu, kdy nížiny a nižší pahorkatiny 
pokrývala sprašová step. Jak dokládá její měkkýší fauna, 
jejíž ulity se v hojnosti ve spraši zachovaly, šlo o svébyt-
nou formaci, která nemá obdoby v současné Evropě. Vý-
zkumy v posledních letech ukázaly, že se jí nejvíce blíží 
otevřené formace v pustinách vnitřní Asie, především 
v širší oblasti Altaje (LOŽEK 2010). Jak vypadaly vyšší 
polohy v Čechách a v severozápadní polovině Moravy 
zatím není známo vzhledem k nedostatku fosilních do-
kladů, ovšem nedávné nálezy z moravských a především 
slovenských Karpat naznačují, že se v podhorském stup-
ni udržela horská tajga, v níž přežila řada druhů, o nichž 
jsme dosud předpokládali, že přežily glaciál v refugiích 
mnohem dále na jihu (LOŽEK 2009).

Během ústupu ledovců se sprašová step změnila 
na kontinentální typ stepí dnešního rázu, do nichž po-
stupně pronikaly většinou pionýrské dřeviny, takže kra-
jina nabyla v tomto období (14.500–9.500 BC) mnohem 

pestřejšího parkového rázu. Ústup ledovců byl v obdo-
bí mezi 10.700–9.500 BC dočasně přerušen studeným 
výkyvem známým jako mladší dryas, který se na seve-
ru a severozápadě Evropy považuje za velmi studený, 
v našich podmínkách však zřejmě byl daleko mírnější 
(STEWART – LISTER 2001). Na jeho konci v polovině 
10. století BC pak došlo k prudkému vzestupu teploty až 
na úroveň srovnatelnou s dnešním stavem, čímž skončil 
pleistocén a nastoupil holocén.

Starší holocén (9.500–6.500 BC) je obdobím, které 
v důsledku oteplení a posléze i prudkého vzestupu vlh-
kosti stojí ve znamení velkých přeměn krajiny. Vedle 
zmíněné změny klimatu zde jako významný krajino-
tvorný činitel začíná působit les, který představuje nové 
prostředí, jelikož vytváří specifi cké mezo- a mikroklima, 
což umožňuje šíření mnoha druhů rostlin i menších ži-
vočichů a podstatně ovlivňuje tvorbu půd.

V počátečním období – preboreálu (9500 – ca 8500 
BC) ještě převažují pionýrské dřeviny (borovice, bříza 
atd.), k nimž se postupně přidávají náročnější druhy 
jako dub a líska. Krajina v nižších teplých oblastech má 
parkovitý ráz, půdy jsou dosud málo vyvinuté a vápni-
té. V následujícím boreálu (8500–6500 BC) tento vývoj 
rychle pokračuje, porosty pionýrských dřevin postupně 
střídá smíšená doubrava, v řadě oblastí je hojná líska 
a ve vyšších polohách se šíří smrk. V nejsušších a nej-
teplejších oblastech vzniká černozemní step, v kraso-
vých krajinách mozaika krasových stepí a porostů dřínu 
a šípáku. V mladší polovině prudce vzrůstá vlhkost, jak 
dokládá tvorba pěnitce (sypkého sintru) ve vchodech 
jeskyní a skalních převisech. Silně vzrůstá stanovištní di-
verzita vzhledem k vysokému zastoupení ekotonů. Lesy 
ještě mají světlý, často polootevřený ráz, jak dokazují 
teplomilné druhy plžů jako známý hlemýžď zahradní 
(Helix pomatia) a řada jeho průvodců (Fruticicola fruti-
cum, Euomphalia strigella, Aegopinella minor) a dosud 
nízké zastoupení až nepřítomnost druhů zapojených 
stinných porostů. Nicméně celkový vývoj směřuje k stin-
ným lesům s plným zápojem.

Otevřené plochy se zmenšují pod náporem lesa 
na stále menší prostory v nejsušších a nejteplejších okrs-
cích, ovšem s jejich úbytkem nepochybně vzrůstá tlak 
velkých býložravců (tur, divoký kůň a patrně i osel), kteří 
je vyhledávají.

Jak v pozdním glaciálu, tak ve starším holocénu u nás 
stále žili lovci a sběrači, popř. rybáři z konce doby ka-
menné – epipaleolitu a později v holocénu střední doby 
kamenné – mezolitu, kteří však nebyli s to zasahovat 
do přírodního vývoje. Jejich působení v rámci ekosys-
témů bylo obdobné činnosti velkých býložravců nebo 
predátorů (zvl. vlků). Místní vypalování lesů podporující 
šíření lísky jako zdroje výživných oříšků předpokládané 
v mezolitu mělo jen velmi omezený dopad na přírodní 
procesy.
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Střední holocén (6500–1400 BC) představuje nej-
teplejší a z větší části i nejvlhčí úsek holocénu, takže se 
běžně označuje jako klimatické optimum.

Jeho starší fáze – atlantik (6500–4800 BC) počí-
ná kulminací vlhkosti přímo navazující na její vzrůst 
koncem boreálu. Jde o nejvlhčí fázi celé poledové doby, 
vyznačenou intenzivním srážením CaCO3 v podobě pě-
nitců v jeskyních a převisech i pěnovců (a travertinů) 
při pramenech a potocích s vápnitou vodou. Dosavadní 
světlé lesy přecházejí do stinných zapojených porostů 
s vyrovnaným a dostatečně vlhkým půdním mikro-
klimatem, což vede k rychlé tvorbě půd s odvápněnou 
(přesněji dekarbonatizovanou) jemnozemí (tj. kambi-
zemí a luvizemí) a dlouhodobější stabilizaci půdního 
povrchu i ve svažitých okrscích. Nicméně v řadě krajin 
probíhá hloubková eroze – snad v důsledku zvýšení prů-
toku vodotečí.

Uvedené jevy: tvorba odvápněných půd, hloubková 
eroze, intenzivní tvorba pěnitců i přechod k stinným 
zapojeným lesům se časově víceméně blíží tzv. eventu 
8,2 BP, což je sice dočasný, ale dosti hluboký pokles tep-
loty kolem r. 6200 BC zaznamenaný ve vrtech v grón-
ském ledovém štítu. Do jaké míry je zde nějaká příčinná 
souvislost zůstává otázkou příštích výzkumů.

V prvé polovině 6. tisíciletí BC náhle končí vlhké 
období, jak dokládá nápadně ostrá svrchní hranice pě-
nitcových horizontů v jeskyních. Ty vysychají a na jejich 
dně se hromadí jen hlíny s drobnější sutí – a v té na-
cházíme stopy prvních rolníků, kteří pronikají na naše 
území v druhé polovině 6. tisíciletí. Nastává velký zlom 
nejen ve vývoji holocenní přírody, ale i ve vztahu mezi 
přírodou a lidskou společností, často označovaný jako 
neolitická revoluce.

Neolitičtí rolníci a jejich zásah do přírodního vý-
voje představuje stěžejní bod v historii středoevropské 
přírody a krajiny v poledové době. Na rozdíl od všech 
etnik, která dosud obývala naše země, totiž byli schopni 
vytvářet umělé ekosystémy, které sloužily jejich obživě, 
takže byli daleko méně závislí na tom, co dosavadním 
populacím poskytovala jen sama příroda. Museli ovšem 
dobře odhadovat stanovištní podmínky v osídlovaných 
krajích, aby jejich hospodářství, především polní, bylo 
úspěšné, což zřejmě dovedli, jak dokazuje budová-
ní jejich prvotních sídlišť v suchých teplých krajinách 
s úrodnými snadno zpracovatelnými půdami, zejména 
na spraších a podobných podkladech. Většina z nich leží 
v nadmořských výškách do 300–350 m, zejména v mís-
tech, kde se v době jejich příchodu nacházely zbytky čas-
ně holocenních stepí a lesy si zachovaly víceméně světlý 
charakter. Podstatné je, že chovali i hospodářská zvířata, 
krom skotu a prasete i kozy a ovce, které si přivedli ze 
své původní vlasti na Blízkém východě a které jim vydat-
ně pomáhaly při přeměně lesů na pastviny a otevřenou 
kulturní krajinu.

Z hlediska vývoje přírody nemá velký význam čas-
to diskutovaná otázka, zda většinu neolitické popula-
ce tvořili přistěhovalci z jihovýchodu nebo ty skupiny 
původního mezolitického obyvatelstva, které převzaly 
neolitickou kulturu. Podstatné je, že neolitici zvrátili pří-
rodní vývoj právě v těch oblastech, kde přežívaly zbytky 
rostlinných i živočišných společenstev otevřené krajiny 
a ochránili je tak před náporem lesa, který by nepochyb-
ně ochudil naši přírodu právě o tuto významnou složku. 
Navodili tak dvojkolejný vývoj naší přírody i krajiny:
– Pokračování přírodního vývoje v neosídlených ob-

lastech.
– V osídlených krajích vývoj kulturní krajiny cha-

rakterizovaný potlačením řady přírodních složek 
a podporou mnoha druhů rostlin i živočichů, kteří 
našli nový domov v otevřené krajině, ať to byly au-
tochtonní druhy přežívající ze starších období nebo 
celá řada nových přistěhovalců, kteří předtím u nás 
nikdy nežili. Podrobněji probereme tyto dopady až 
v kapitole o kultivaci naší krajiny.

V neosídlených oblastech se období atlantiku vyznačuje 
mohutným rozvojem zapojených lesů. V nižších polo-
hách dosud převažují smíšené doubravy s řadou ušlech-
tilých listnáčů (lípy, javory, jilmy, jasan), výše pak smrk. 
Počíná se objevovat buk. Nehledě k suchému výkyvu, 
během něhož se objevuje neolitické osídlení v jeskyních, 
převládá teplé a vlhké podnebí, jak dokládají nálezy ně-
kterých na vlhko náročných plžů později vázaných jen 
na údolní polohy i na v současnosti suchých vrcholech. 
Příkladem je síměnka trojzubá (Carychium tridentatum) 
v Českém krasu.

Převážně vlhké a  teplé podnebí ovlivňuje vývoj 
i v následujícím epiatlantiku (4800–1400 BC), v němž 
vlhkost jeví větší kolísání, jak dokládají slabé půdy 
a suťové vložky v pěnovcových souvrstvích i opakovaný 
výskyt nečistých pěnitců v jeskynních souvrstvích. Ze-
jména v mladším úseku se pak začíná stále více uplat-
ňovat buk, později i jedle, popřípadě i habr. Vytváří se 
tak postupně škála vegetačních stupňů, jak ji známe ze 
současné doby. Rozsah osídlení zůstává zprvu – v pozd-
ní době kamenné (eneolitu) podobný jako v neolitu, 
teprve v mladší fázi, která odpovídá již době bronzové 
 (2200–800 BC) se osídlení šíří do některých dosud pře-
vážně neosídlených oblastí, např. starobronzová kultura 
únětická do jižních Čech.

V původním členění holocénu vycházejícím z vege-
tačních fází rozlišovaných na severu střední Evropy ne-
byl epiatlantik rozlišen jako samostatná fáze, nýbrž jeho 
starší úsek byl přiřazen k atlantiku a mladší k subboreá-
lu. Hranice obou období byla dána letopočtem 3000 BC 
(event. 2500). Pro naše nížiny a zejména teplé pahorka-
tiny však lépe vyhovuje návrh JÄGERA (1969), který 
subboreál omezuje na suché období v časovém úseku 
1400–700 BC. To se zejména v pěnovcových souvrstvích 
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projevuje jako nápadná pohřbená půda nebo vložkami 
hrubých sutí v jeskyních a svahových souvrstvích.

Subboreál v tomto pojetí znamená další mezník 
ve vývoji holocénu (LOŽEK & CÍLEK 2003). Na rozdíl 
od původní interpretace, v níž představoval závěreč-
nou fázi teplého období klimatického optima, zahajuje 
změnu klimatu, kterou počíná mladší holocén. V sub-
boreálu ustává – aspoň ve středoevropském prostoru 
tvorba velkých pěnovcových ložisek, případně dochází 
k jejich podzemní erozi (subrozi), tvoří se rozsáhlé sutě, 
donedávna často považované za produkt periglaciálního 
klimatu, a dotváří se výškové vegetační stupně v důsled-
ku šíření buku a jedle. Spadá sem i zábor dalších území 
počínající ve střední a vrcholící v mladší a pozdní době 
bronzové, kdy člověk obsazuje některé dosud nevyužité 
méně úrodné kotliny, ale proniká i vysoko do hor. Bu-
duje vrcholová hradiště jako je známý Plešivec v Brdech, 
Hradišťany ve Středohoří, hradiska na vrcholech Pála-
vy nebo na Hostýně, ve slovenských Karpatech i mno-
hem výše, např. na plochém vrcholu památného Sitna 
(1009 m) nebo ve výšce 1547 m na skalnatém vrcholu 
Poludnice nad Liptovským Mikulášem.

Závěrečnou fází holocénu je subatlantik (700 BC až 
dnešek), jehož mladší polovinu pod názvem subrecent 
(700 AD až dnešek) oddělujeme spíše z praktických dů-
vodů, jelikož u nás již odpovídá historické době a vyzna-
čuje se stále hlubšími zásahy člověka do přírodního dění, 
které vrcholí v několika posledních stoletích a posléze se 
začínají projevovat i v celoplanetárním rámci.

Do subatlantiku spadá doba železná, v jejímž starším 
úseku (650–280 BC – KLIMENKO 2004) nastává zhor-
šení klimatu, především ochlazení, které vede k ústupu 
řady teplomilných prvků ve střední Evropě. V údobí po-
sledních 4 století před zlomem letopočtu budují Keltové 
na našem území mohutná opevněná sídliště – známá 
pod latinským názvem oppida a pronikají za účelem 
těžby rud i do oblastí dosud nekolonizovaných (např. 
Blaník). 

Vedle fosilních dokladů máme z této doby již i his-
torické písemné zprávy od antických a posléze i stře-
dověkých evropských autorů, nehledě k tomu, že řadu 
dat lze čerpat i z jiných údajů, které se týkají úrod, těžby 
nerostných surovin nebo válečných událostí (SVOBO-
DA, VAŠKŮ & CÍLEK 2003).

5.1.3  Místní vlivy na průběh holocénu

Řada odborných spisů popisuje holocén jako klidné 
období bez výraznějších výkyvů. Platí to i pro většinu 
vegetačních sledů (sukcesí) založených především na py-
lových rozborech rašelinných sedimentů i pro značný 
podíl sukcesí fauny, především měkkýšů. Vezmeme-li 
v úvahu geografi ckou polohu příslušných nalezišť, zjis-
tíme, že se nacházejí v oblasti vegetace a květeny od-

povídající temperátnímu pásmu, tj. zonální vegetaci 
ve středoevropských podmínkách oceanity, tedy mezo-
fytiku jak je defi nováno v Květeně ČR 1 (SKALICKÝ 
1988). Je to zóna listnatých a smíšených lesů, které by 
pokrývaly většinu plochy našich zemí, kdyby se zachoval 
přírodní stav.

Na rozdíl od fosilních fl ór však značný počet ho-
locénních faun pochází z oblastí teplomilné květeny 
(termofytika), a to hlavně z jejich nejsušších okrsků 
s výrazným zastoupením xerotermních prvků. Zatímco 
výkyvy vlhkosti v mezofytiku většinou nemají výraznější 
vliv na změny biocenóz, v xerotermních okrscích se mo-
hou projevit nápadně. Názorně to ukáže srovnání dvou 
místních sukcesí: měkkýší sukcese na Bylničce v Bílých 
Karpatech, kde srážky obnášejí zhruba 850 mm ročně, 
jeví poměrně klidný vývoj lesních společenstev, zatímco 
v Soutěsce na Pálavě (550 mm) se bohaté lesní společen-
stvo soustředí do období kulminace vlhkosti ve starší 
polovině klimatického optima. Kdyby průměrné srážky 
v obou případech poklesly o 200 mm, tak v prvém pří-
padě zůstanou zachována lesní společenstva, zatímco 
v Soutěsce by se udržela jen výrazně stepní fauna při 
350 mm. Z tohoto srovnání plyne, že výrazné změny 
se projeví jen tam, kde srážky nebo teploty překračují 
prahové hodnoty omezující výskyt určitých formací. 
Dobře to ukazuje právě situace na Pálavě, kde pod stě-
nou Soutěsky je dokonce vyvinut horizont s pěnitcem, 
zatímco zde dnes žijí jen xerotermní druhy krasových 
stepí a skal. Aby se zde mohly tvořit pěnitce a prospívat 
rozvinuté společenstvo svěžího lesa, nutno zde předpo-
kládat zvýšení srážek až o 400 mm, k němuž zde došlo 
na počátku atlantiku a bylo poměrně rychle vystřídáno 
poklesem až na dnešní hodnotu kolem 550 mm. Měk-
kýší sukcese v černozemních oblastech se vyznačují 
chyběním plně rozvinutých lesních malakocenóz, ovšem 
v těchto případech jde především o kombinaci přírod-
ních faktorů s antropickým ovlivněním, jemuž věnujeme 
pozornost v dalším textu,

Z uvedených příkladů vyplývá, že i na našem poměr-
ně malém území se mohou projevovat značné rozdíly 
v průběhu holocenního vývoje, které jsou především 
podmíněné místním kolísáním srážek v obou směrech 
od regionálních průměrů. Není proto vhodné přenášet 
poznatky z jednoho typu krajiny do druhého, zejména 
jde-li o okrsky s extrémními stanovištními poměry – 
např. mezi CHKO/BSR Pálava a Třeboňsko.

5.1.4   Dopad kultivace krajiny na naši 
přírodu v historickém pohledu

Pravěk

Navzdory názorům řady skeptiků se i u nás místy zacho-
valy drobné úseky krajiny, které unikly přímému fyzic-
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kému narušení lidskou činností, nehledě na znečistěné 
ovzduší. Nicméně většina druhů i celých společenstev 
včetně vzácných a ohrožených reliktů přežívá a dnes 
bohužel často jen dožívá na stanovištích v různé míře 
postižených antropickými činiteli. Třeba však zdůraz-
nit, že zdaleka ne každý lidský zásah do přírodního dění 
měl negativní nebo i pustošivé následky. Naopak – celé 
kraje dík lidskému hospodářství nabyly vyšší stanovištní 
i druhové diverzity než jednotvárný prales, který by je 
pokrýval za čistě přírodních podmínek. Proto věnujeme 
následující přehled působení antropických vlivů v prů-
běhu holocénu od příchodu prvních rolníků až po sou-
časnou dobu.

Jak jsme již zmínili, člověk se stává aktivním spo-
lutvůrcem naší krajiny s příchodem neolitických rolní-
ků v neolitu, v druhé polovině 6. tisíciletí př. Kr. Zábor 
území měl od počátku úctyhodný rozsah, jak ukazuje 
mapa nálezů lineární keramiky v Pravěkých dějinách 
Čech (PLEINER et al. 1978). Naprostá většina nalezišť se 
nachází v severní polovině Čech v nížinách a pahorka-
tinách do nadmořské výšky 350 m, což do značné míry 
odpovídá oblasti křídové tabule od úpatí Doupovských 
hor po Královéhradecko a Chrudimsko, od pražského 
okolí po Ústí n. Labem, úpatí Krušných hor a Kozákov-
ského hřbetu. Nutno připomenout, že průměrná horní 
hranice spraší leží mezi 300–350 m. Naleziště nejsou 
rozložena rovnoměrně. Kupí se v pásmu od Prahy k dol-
ní Ohři na Lounsko a Žatecko a odtud do podkrušno-
horského úvalu mezi Mostem a Ústím, další koncentrace 
zaujímá Kutnohorsko po Čáslav a západní břeh Labe 
na Hradecku. Z Žatecké pánve zasahuje na Rakovnicko 
a od Prahy tvoří výběžek do Českého krasu. Nápadně 
málo nalezišť je v pásu podél Labe, kde převládají písčité 
půdy, např. mezi Kolínem a Pardubicemi, ale také v okolí 
Řípu nebo po obou stranách dolní Jizery. Mimo tuto 
hlavní oblast nacházíme větší počet dokladů lineární ke-
ramiky v Plzeňské pánvi a zcela ojediněle v jižním úseku 
středního Povltaví nebo na horní Sázavě. Z popsaného 
rozložení je zřejmé, že první zemědělci dovedli velmi 
dobře rozlišit území vhodná k osídlení – většina hustých 
koncentraci se nachází na černozemních půdách na hli-
nitých substrátech, především spraších, tedy v okrscích, 
kde lze předpokládat výskyt reliktů časně holocenních 
stepí.

Základní otázkou zůstává, jaký ráz měla krajina, 
kterou první rolníci kolonizovali. Pokud jsou po ruce 
nálezy fosilní fauny, především plžů přímo ze sídlištních 
vrstev, jde v černozemních oblastech vesměs o starou-
sedlé stepní prvky jako je trojzubka Chondrula tridens 
a hlemýžď suchorypka Helicopsis striata. Ty dokazují, že 
se v prostoru sídliště a v blízkém okolí nacházely stepní 
trávníky. Mohlo jít ovšem o druhotná stanoviště vznik-
lá v důsledku umělého odlesnění. Nicméně odněkud se 
sem i v takovém případě musely zmínění druhy dostat. 
Vedle toho známe v oblasti černozemí celé vrstevní sle-

dy (Poplze, Štětí, Pavlov aj.), v nichž vystupuje fauna 
otevřené krajiny po celý holocén a případná lesní slož-
ka je zastoupena jen příměsí nečetných přizpůsobivých 
druhů, které nejsou vázané na stinné zapojené porosty 
s lesním mezo- a půdním mikroklimatem.

Neolitičtí lidé ovšem pronikali i do členitých pahor-
katin jako jsou naše krasová území, především Český 
a Moravský kras, kde jejich stopy nacházíme v jeskyních 
společně s lesní faunou. Tato naleziště však leží mimo 
černozemní pásmo, tedy v zóně, kde i vývoj půd nasvěd-
čuje tomu, že se zde les počal plynule rozvíjet již během 
staršího holocénu (např. jeskyně Martina v NPR Koda).

Lze tedy s jistotou předpokládat, že prvotní rolnická 
kolonizace, při nejmenším v jádrových okrscích, přišla 
do krajiny lesostepního rázu, v níž se dosud střídaly vol-
né plochy se světlými, často polootevřenými háji, kde byl 
přirozený postup lesa zastaven neolitickým polařením 
a pastvou, nehledě již k zmíněnému náhlému vysušení, 
které rolnické kolonizaci těsně předcházelo.

Neolitické hospodářství tak obohatilo dosavadní 
přírodní krajinu o nové prvky, jako byly primitivní ag-
roekosystémy, úhory, pastviny, pastvinné lesy, intravi-
lány osad a rovněž ruderály. Všechny se v osídlených 
oblastech od té doby staly běžnými prvky naší krajiny, 
které se sice v proměnlivém, nicméně nepřetržitém roz-
sahu udržovaly až do novověku a poskytly tak vhodné 
podmínky nejen pro starousedlé druhy volné krajiny 
přežívající ze starších dob, ale i nový domov pro řadu 
druhů, které nikdy předtím u nás nežily. Právem lze říci, 
že vytvořením pastevecko-zemědělské krajiny na většině 
území vzrostla jak krajinná tak druhová diverzita.

S rolnictvím a pastvou postupně vznikají drobné te-
rénní tvary jako úvozy, meze, průhony, později i stup-
ňovité meze a v důsledku eroze na odkrytých plochách 
i strže. Všechny tyto formy víceméně narušují půdu, tak-
že obnažují čerstvý horninový substrát, čímž se vytvářejí 
nová stanoviště pro rostliny i drobné živočichy, kteří po-
třebují prostředí bohaté na minerální živiny, především 
uhličitan vápenatý.

Záměrné terénní úpravy jsou v mladší i pozdní době 
kamenné ještě poměrně omezené. Obvykle jde o úpravu 
terénu na sídlištích pod chatami s podlahou zapuštěnou 
hlouběji do zemně (polozemnice), někdy i o větší objek-
ty, zejména tzv. rondely – rozsáhlé okrouhlé příkopovité 
útvary, často zdvojené, budované zejména na počátku 
pozdní doby kamenné (eneolitu). V pozdějších dobách 
se setkáváme i s rozsáhlejšími úpravami terénu, z nichž 
z hlediska živé přírody mají největší význam opevněná 
výšinná sídliště a hradiště.

Jejich budování počíná již v pozdní době kamenné 
a pokračuje až do raně historické doby, jak svědčí i ná-
zev druhé fáze slovanského osídlení našich zemí – doba 
hradištní. Hradiště, ať již pocházejí z kteréhokoli pre-
historického nebo raně historického období, představují 
i po stránce přírodovědecké pozoruhodná místa. Byla 
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často budována na vrcholech nebo ostrožnách, které 
výrazně vystupovaly v krajinné scenérii a již v původ-
ním přírodním stavu představovala stanoviště s pozo-
ruhodnou fl órou a drobnou faunou, nezřídka i refugia 
mizejících druhů ze starších období. V době, kdy byla 
budována a osídlena, znamenala vážný zásah do pří-
rodních poměrů, ale po svém opuštění a dlouhodobé 
přirozené revitalizaci dodnes bývají stanovišti vzácných 
a ohrožených druhů i ostrůvky zvýšené diverzity. Jak 
svědčí jejich dnešní názvy (Hradiště, Hrad, Šance, Pustý 
zámek apod.) udržovala se od dávných dob v povědomí 
lidu a požívala tak určité ochrany, takže podobně jako 
zříceniny středověkých hradů často představují jakési 
rezervace uprostřed krajiny zcela změněné i ochuzené 
antropickými zásahy (LOŽEK & SKALICKÝ 1983). 
Jejich prostor bývá obohacen odpadovými produkty 
někdejšího osídlení a jejich rozvalené valy představují 
pozoruhodná suťová stanoviště v jinak oblém terénu. 
Mnohé jsou v současné době proto chráněna jako pří-
rodní rezervace (Úhošt v Doupovských horách, Hradiš-
ťany a Hradiště ve Středohoří, Vladař na Střele, Žďár 
v Brdech, Hradec v Hřebenech, Velký Blaník, Hrádeček 
u Netolic, Divoká Šárka nebo monumentální řada Hra-
dišť na vrcholech Pálavy). Obrovské keltské oppidum 
na Závisti proti Zbraslavi není jen náš největší prehis-
torický objekt, ale i jedna z přírodovědecky nejbohat-
ších lokalit v pražském okolí. Dvě hradiště se nacházejí 
i uvnitř NPR Karlštejn.

Závěrem k dopadu činnosti pravěkých lidí na příro-
du je třeba zmínit i celé krajiny, které se těšily jejich velké 
pozornosti a přesto dnes patří mezi naše nejbohatší vel-
koplošně chráněná území. V Čechách sem patří CHKO 
Český kras, kde přečetné nálezy z jeskyní nasvědčují, že 
byl odedávna navštěvován a využíván pravěkými lidmi, 
takže se zde od klimatického optima nikdy nemohl vy-
vinout nedotčený prales, odpovídající stanovištním pod-
mínkám. Podobný případ představuje i CHKO Pálava 
na jižní Moravě, především její vápencová část a ovšem 
i NP Slovenský kras, který za svůj balkánský vzhled vděčí 
především pravěkému osídlení.

Zvláštní případ představují oblasti kvádrových pís-
kovců české křídy v severních Čechách – CHKO Český 
ráj, CHKO Kokořínsko, do jisté míry též NP České Švý-
carsko i dosud velkoplošně nechráněná pískovcová úze-
mí v okolí Máchova jezera a Bezdězů. Výzkumy četných 
převisů i jeskyní ukázaly, že od mezolitu až do středo-
věku, především však v době bronzové, byla tato území 
hojně navštěvována, jak dokládají nálezy i v nepatrných 
převisech. V době klimatického optima zde byla příro-
da daleko bohatší než v současnosti, někdy na rozhraní 
bronzové a železné doby zde však došlo k všeobecné aci-
difi kaci a degradaci celého prostředí, takže lze mluvit 
i o jakémsi místním kolapsu, jehož příčiny zatím nejsou 
jasné – antropický zásah nelze vyloučit (LOŽEK 1997).

Historická doba

Předehrou k tomuto časovému úseku je protohistorické 
období, kdy se české země dostávají do bezprostřední-
ho sousedství severní hranice Římské říše, takže o stavu 
přírody a osídlení vypovídají nejen archeologické nálezy, 
ale i zprávy antických autorů. V prvních čtyřech sto-
letích našeho letopočtu hovoříme o době římské, kdy 
náš prostor obývají Germáni, později v 5. až 6. století 
o době stěhování národů. Germánské osídlení se sou-
středí v nižších úrodnějších polohách, v Čechách zhru-
ba do oblasti starého osídlení v severní polovině země, 
nehledě k roztroušeným sídlům západně od Vltavy a při 
dolní Otavě v jižních Čechách. V době příchodu Slovanů 
v 6. století je hustota osídlení na nejnižší úrovni od ne-
olitu. Řada již dříve kultivovaných území tak po delší 
dobu zůstává neosídlená a pravděpodobně přechází 
do přírodě blízkého stavu, přesných fosilních dokladů 
je však stále poskrovnu.

Prvotní slovanské osídlení v 6. až 7. století charak-
terizované keramikou pražského typu se dosud váže 
na zmíněnou oblast starého osídlení, během 7. století se 
pak šíří a přechází do doby hradištní, což je archeologic-
ký název pro raně středověké období trvající v českých 
zemích od 8. století až do počátku století dvanáctého. 
Během této doby vstupují naše země do historie (Velká 
Morava, Přemyslovský stát). Následuje pak velká středo-
věká kolonizace dosud víceméně neosídlených oblastí, 
např. v jihovýchodním kvadrantu Čech, na Vysočině 
i jinde v podhůří, kdy se vytváří síť sídel tak jak ji zná-
me v současnosti.

Zvláštní zmínky zasluhují dvě vlny kolonizace hor-
ských krajů – v oblasti České vysočiny, zejména v po-
hraničních horách Čech německými osídlenci, často 
horníky (XIII.–XV. století), v Karpatech pak pastevec-
ko-rolnická kolonizace valašská od XV. do XVII. století. 
Obě významně změnily přírodní tvář našich hor, i když 
odlišným způsobem, což bylo podmíněno jak rozdílným 
přírodním prostředím České vysočiny a Karpat i kultu-
rou uvedených etnik.

Německá kolonizace byla do značné míry spjata 
s těžbou rud a jejich zpracováním, později s dalšími 
výrobními aktivitami, především sklářstvím spojeným 
s plenivou těžbou dřeva. Některé horské kraje, přede-
vším vrcholová planina Krušných hor, byly v důsledku 
toho přelidněny a jejich příroda těžce postižena, což platí 
zejména pro lesní porosty.

Valašské pastevecko-rolnické hospodářství více závi-
selo na přírodních podmínkách, které zejména v nižších 
pohořích byly příznivější než v českých pohraničních 
horách. Vedlo sice také k rozdrobení původně souvislé-
ho lesního krytu, vytvořilo však pozoruhodnou mozai-
ku menších sídlišť, otevřených polan a grúní, na nichž 
vznikaly bohaté květnaté louky, což jedinečně zvýšilo 
stanovištní i druhovou diverzitu původně čistě lesní 



64 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

oblasti. Na rozdíl od německé kolonizace charakterizo-
vané vznikem poměrně velkých sídel přímo v horském 
stupni (Jáchymov, Vejprty, Hora Sv. Kateřiny), valašská 
města jako Rožnov, Vsetín nebo Valašské Klobouky le-
žela pod horami ve velkých údolích nebo na jejich okraji 
a ve vlastních horách převládala spíše malá sídliště, čas-
to s rozptýlenou zástavbou. Obecně lze říci, že dopad 
německé kolonizace na přírodu byl převážně plenivý, 
zatímco valašské osídlení sice také rušivě zasáhlo do pů-
vodního vegetačního krytu, ale naproti tomu vytvoři-
lo harmonický typ horské krajiny, který přírodu spíše 
obohatil, než ochudil. To platí rovněž pro kopaničářské 
i horňácké osídlení v Bílých Karpatech.

V této souvislosti nelze opomenout také rybnikář-
ství, především jihočeské, které rovněž vytvořilo nový 
typ krajiny, ale tím, že citlivě navázalo na původní stav 
bažinatých pánví, nepochybně místní přírodu obohatilo 
o řadu cenných prvků. Proto byla naše největší rybni-
kářská krajina – Třeboňsko vyhlášena nejen za CHKO, 
ale i za biosférickou rezervaci.

Dopad industrializace a urbanizace

S rozmachem průmyslové revoluce v posledních dvou 
stoletích nastupuje nová fáze ve vývoji holocénu, kte-
rá však není podmíněna přirozenou změnou podnebí, 
ale především činností člověka, která svou intenzitou 
již daleko překonává působení přírodních procesů: 
těžba nerostných surovin mění celé krajiny, třeba naše 
Podkrušnohoří, v drtičích na kamenivo mizí celé hory 
(Chlum u Chraberců, Tachov, Vršetín, Čebínka), jed-
notlivá pole, remízky i meze se mění na širé lány, říční 
kaňony se skalními scenériemi a bohatou fl órou mizí 
v hlubinách velkých přehradních nádrží, lesy se mění 
na hospodářské lignikultury, především plantáže smr-
ku, pod nimiž hynou celé skupiny živočichů ( Mollusca, 
Isopoda), krásné stráně s teplomilnými porosty se mění 
na ruderalizované akátiny. Vody a ovzduší jsou znečis-
těné, dálkové imise postihují i místa, kde se dosud za-
choval přírodní stav. Rozlehlé plochy pokrývá městská 
i průmyslová zástavba, značné výměry půd zabírají velké 
komunikace se složitými křižovatkami. Ustupují četné 
druhy rostlin, které donedávna zdobily naši krajinu 
(vstavače, kociánek, upolín). Přebujelá rekreace místy 
mění klidnou horskou krajinu v jakési lunaparky v pří-
rodě. Nemá smysl protahovat tento smutný výčet, stačí 
jen konstatovat, že znamená postupné ochuzování naší 
přírody a krajiny, na rozdíl od dřívějších aktivit, které 
v celkovém zúčtování své rušivé zásahy často vyrovnáva-
ly tvorbou něčeho nového a nezřídka přispěly k uchová-
ní toho, co nám odkázaly starší fáze holocenního vývoje, 
především ukázek biocenóz volné krajiny.

Současná příroda
a krajina ve světle holocenního vývoje

Jak vyplývá z předchozích statí, je krajina poledové doby 
na rozdíl od panenské přírody dob meziledových spo-
lečným výtvorem přírody i člověka, jehož vliv se uplatnil 
v různé míře jak v čase, tak v prostoru. Jsou krajiny, 
kde se projevil kladně, i když značně zasáhl do přírod-
ního dění, např. v rybničních okrscích (zvl. CHKO/BSR 
Třeboňsko), v krasových oblastech (Český kras, Pálava), 
na Valašsku, v Bílých Karpatech (jedinečně bohaté květ-
naté louky), ale i v Českém středohoří). Bylo to všude 
tam, kde lidská činnost úspěšně navázala na přírodní 
podmínky a vytvořila řadu nových stanovišť, která zvý-
šila místní diverzitu.

Jinde však příroda na antropické zásahy více nebo 
méně doplatila. Tak rozlehlé pahorkatiny i vrchoviny 
v jižní polovině Čech, zejména v jejich jihovýchodním 
kvadrantu a na Vysočině, ale i na západě (např. v Tepel-
ské vrchovině), v pravěku pokryté téměř souvislým 
pralesem, změnila středověká kolonizace na mozaiku 
hospodářských, dnes převážně smrkových lesů, polí, luk, 
donedávna i pastvin a menších obcí, která sice může 
nabízet malebné krajinné scenérie, ale z původní pří-
rody jen nepatrné zbytky, jak nasvědčuje i dávný vý-
rok nestora české botaniky VELENOVSKÉHO (1884) 
o „botanické Sahaře“. To dnes platí i o většině intenzivně 
zemědělsky obdělaných rovin a ovšem pro velkoplošně 
urbanizované, industrializované nebo vážně znečistěné 
okrsky.

Holocén nám odkázal pestré dědictví, neboť každá 
jeho fáze zanechala v našich zemích své stopy, jak vyplý-
vá z jeho průběhu popsaného v předchozích kapitolách:

Reliktní bory a stepní trávníky včetně plošek skal-
ních a krasových stepí upomínají na počátky poledové 
doby, smíšené doubravy se utvářely již během starého 
holocénu, podobně jako některé smrčiny, i když někte-
ré změny, třeba mladoholocenní rozmach dubohabřin 
značně změnil jejich složení. Plně zapojené stinné prale-
sy, z nichž se zachovaly jen sporé zbytky, jsou výtvorem 
klimatického optima a nebýt člověka, pokrývaly by dnes 
téměř celé území naší vlasti.

Nicméně náhradou za tyto ztráty zpestřuje dnes 
naši krajinu celá škála bezlesých formací od otevřených 
mokřadů různých typů přes kosené květnaté louky až 
po pastviny a polany na horách, kde se udržela nebo 
kam se během časů přistěhovala řada druhů, který by 
padly za oběť lesu, kdyby zde vládla nerušená divočina. 
V Českém krasu, na Pálavě, ve Středohoří i jinde se z di-
vočiny nezachovalo téměř nic, ale šťastné spolupůsobení 
přírodních i antropických činitelů zde během tisíciletí 
vytvořilo nádherné krajiny, jejichž přírodní bohatství, 
dnes ohrožené dopady moderní civilizace i bezostyšné-
ho ničení nejcennějších hodnot naší přírody, musíme 
střežit, co síly stačí.
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V prostoru České vysočiny se relikty z různých ob-
dobí holocénu soustřeďují především v rámci tzv. eko-
fenoménů, tj. vyhraněných souborů charakteristických 
společenstev rostlin i živočichů podmíněných hornino-
vým prostředním (substrátem) a reliéfem v určitých vy-
mezených okrscích, jejichž diverzita nápadně převyšuje 
místní krajinný průměr. Jde zejména o říční fenomén 
v kaňonovitých údolích řek krutě postižený zátopou vy-
sokých přehrad, krasový fenomén ohrožovaný těžbou 
vápenců, vrcholový fenomén ničený odtěžením celých 
vrchů lomy na kamenivo nebo nevhodnými zalesňova-
cími pokusy. Stejně ničivé jsou tvrdé regulace kdejakého 
nezřídka i malého potoka a vysoušení mokřadů. Obecně 
známý, ale nevhodně popularizovaný je úhyn horských 
lesů v důsledku dálkových imisí, zato však širší veřejnos-
ti zcela uniká rychlé mizení stepních reliktů v důsledku 
přehnojování a úletu biocidů masově používaných v ze-
mědělských oblastech.

Souborně řečeno, poměrně bohaté přírodní dědic-
tví, které nám vytvořila a zachovala poledová doba, se 
postupně stává obětí dnešní k přírodě bezohledné civi-
lizace, a to i v místech, kde k tomu chybí jakékoli ekono-
mické důvody. Hlubší poznání vývoje přírody a krajiny 
v holocénu může podstatně přispět k řádnému ocenění 
přírodních hodnot i cest k jejich ochraně.

5.2   Historický vývoj ochrany 
přírody a krajiny v ČR

Jan Čeřovský

Vývoj ochrany přírody ve světě si lze představit jako 
schodiště (ČEŘOVSKÝ 2002), jehož jednotlivé stupně 
jsou kladeny na sebe, ale plynule pokračují nenecháva-
jíce pod sebou volný prostor. Takto lze chápat rozvoj 
ochrany přírody i v České republice. Základní stupně 
jsou: iniciativa jednotlivců, činnost zájmových sdružení, 
věc státu, mezinárodní ochrana přírody (viz obrázek – 
schéma).

5.2.1  „Prehistorie“ ochrany přírody

Pojednání o historii ochrany přírody obvykle v úvodu 
poukazují na středověká (a někdy dokonce i starověká) 
legislativní opatření panovníků či komunit na ochranu 
zvířat a lesů. Jean Dorst starším asijským opatřením 
připisuje motivaci z fi losofi ckých a náboženských pře-
svědčení, zatímco účelem většiny středověkých nařízení 
„byla samozřejmě monopolizace zvěře a ochrana lovec-
kých revírů pro vznešené lovce té doby“ (česky DORST 
1974).

Jako nejstarší normy u nás uvádí Vojtěch Stejskal 
(STEJSKAL in PATZELT 2008) Statutu Konrádovu (kní-
že Konrád Ota kol 1189) a Knihu Rožmberskou (1360). 
Bývají zmiňována přísná pravidla ochrany lesů v kodexu 
Karla IV. „Maiestas Carolina“ (šlechtou arci zamítnut 
1355) a dekret krále Zikmunda (1436) o ochraně zvěře 
v královských lesích v Čechách (VESELÝ in VESELÝ et 
al. 1954). V ČR v minulých stoletích udržovali či do-
konce vytvářeli v některých oblastech stav krajiny, který 
je dnes kvalifi koval ke zvláštní územní ochraně. Lesy 
na Křivoklátsku byly chráněnou honitbou českých králů 
a později v péči Füstenbergů. Historickou „tvorbu“ eko-
logicky vyvážené kulturní krajiny známe z Třeboňska či 
Lednicko-valtického areálu. 

Martin Holdgate identifi kuje tři zdroje „ochranář-
ského hnutí“ v 19. století v Evropě a Severní Americe: 
1. „znovuobjevení romantiky v přírodě“; 2. „vědecký vý-
zkum světa přírody“; 3. „odmítání krutého ničení někte-
rých volně žijících druhů, zejména ptáků“ (HOLDGATE 
1999).

5.2.2   Věda a výzkum –
základna ochrany přírody

Začátkem 20. století vzniká ochrana přírody jako konti-
nuitní hnutí především díky přírodovědcům. I ojedinělé 
činy z 19. století, i když vesměs považované za pouhé 
„romantické osvícenství“, nepostrádají určité vědecké 
motivace. Výzkumná činnost lesníka Josefa Johna na Šu-
mavě vedla k vyhlášení ochrany Boubínského pralesa 
(např. VRŠKA & HORT 2008). V Čechách a na Mora-
vě ochranu přírody prosazovali hlavně botanici: Karel 
Domin, Karel Kavina, Josef Podpěra, František Schust-
ler, Josef Velenovský i někteří další. Ochrana přírody 
byla u nás poprvé v odborných kruzích projednávána 
na V. sjezdu českých přírodozpytců, lékařů a inženýrů 
v Praze roku 1914.

Na  samém začátku 20. století ochranu přírody 
jako samostatný obor uvedl „pamětním spisem“ prus-
ký profesor přírodopisu (pozdější šéf státního úřadu 
na ochranu přírody) Hugo Conwentz jako „péči o pří-
rodní památky“ (Naturdenkmalpfl ege). Statická ochra-
na izolovaných přírodních území a výtvorů, byla však 
na svou dobu pozoruhodně přírodovědecky zdůvodně-
ná (CONWENTZ 1904). Conwentzův žák, náš příro-
dovědec Jan Svatopluk Procházka, je autorem prvního 
významného českého knižního díla o ochraně přírody 
(PROCHÁZKA 1926–1927), které dodnes nepozbylo 
své hodnoty. (O J. S. Procházkovi blíže VESELÝ 1973.) 
Sekci ochrany přírody měla Masarykova akademie prá-
ce, založená roku 1920 s cílem „organizovat technickou 
práci k hospodárnému využívání i přírodního bohatství 
státu“. Řídil ji otec československé fytocenologie Jaromír 
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Klika. (Akademie byla roku 1952 zrušena jako „bur-
žoazní instituce“.) 

Koncem čtyřicátých let 20. století se do čela česko-
slovenské ochrany přírody dostává pracovník ji řídícího 
ministerstva Jaroslav Veselý, původním povoláním stře-
doškolský profesor přírodopisu (blíže např. PETŘÍČEK 
2006). Dobře vědom potřeby solidního vědeckého zá-
kladu pro obor, získal ke spolupráci tým významných 
přírodovědců: členy byli Odolen Kodym (geologie), 
Vojen Ložek (věda o kvartéru), Josef Mařan (zoologie), 
František A. Novák (botanika), Ferdinand Prantl (pale-
ontologie), Ladislav Smolík (pedologie) a Quido Záruba 
(inženýrská geologie). Zpracovali v té době jedinečnou 
přírodovědně-ochranářskou encyklopedii o Českoslo-
vensku (VESELÝ et al. 1954). Jmenovaní vědci vystu-
povali v průběhu padesátých let se zásadními příspěvky 
na vědecko-odborných konferencích pořádaných stát-
ní ochranou přírody i na školeních jejích, tehdy ještě 
převážně dobrovolných pracovníků. V druhé polovině 
20. století také roste počet vysokých škol a akademic-
kých ústavů zabývajících se vědeckovýzkumnými as-
pekty ochrany přírody, nejčastěji ve spolupráci se státní 
ochranou přírody.

V šedesátých letech minulého století se pozornost 
určitých vědeckých kruhů (a díky jim i širší veřejnos-
ti) zaměřuje na postupující deteriorizaci (narušování) 
a z ní vyplývající nutnost ochrany celého komplexu nás 
obklopujících přírodních, umělých a sociálních složek 
materiálního světa s jejich interakcemi. Angličtina pro 
něj významově rozšíří termín „environment“ (původně 
„okolí“); čeština jej překládá jako „životní prostředí“. 
Příroda a krajina – tedy přírodní prostředí – je chápáno 
jako jeho životodárná základna. Tento princip, navzdo-
ry některým odmítavým hlasům, převládne a přináší 
i zvýšený zájem o ochranu přírody (ČEŘOVSKÝ 1975). 

U nás vznikl určitý názvoslovný zmatek: z termínu 
„životní prostředí“ nešlo vytvořit potřebné adjektivum. 
Výrazy „environmentální, enviromenntalistika“ atd. při-
jala odborná spisovná čeština až na přelomu tisíciletí. 
Předtím (a mnohdy ještě dosud) se pro péči o životní 
prostředí – a ochranu přírody zejména – používá ter-
mínů „ekologie, ekologický“. Došlo k jisté degradaci 
ekologie jako vědy, když se vedle seriózních odborníků 
ekology začali nazývat i ekologicky polovzdělaní funda-
mentalisté bojující proti větrným mlýnům civilizačního 
rozvoje (což rozhodně není míněno jako urážka vysoce 
záslužné činnosti zdravého jádra nevládní environmen-
tální sféry).

V průběhu šedesátých let se pozornost také začíná 
zaměřovat na krajinu jako prostorový systém integrující 
složky životního prostředí a jejich interakce. Roku 1962 
Československá akademie věd zakládá ÚTOK – Ústav 
pro tvorbu a ochranu krajiny, jehož vedením je pověřen 
významný lesnický entomolog Antonín Pfeff er. V roce 
1971 nový ředitel, geobotanik Emil Hadač ústav roz-

šířil, posílil jeho produktivitu a prestiž a přejmenoval 
na ÚKE – Ústav krajinné ekologie.

Emil Hadač se významně angažoval i v ochraně pří-
rody, zejména v Krkonošském národním parku. V roce 
1976 založil Ekologickou sekci Československé biolo-
gické společnosti při ČSAV. Sekce se nesmazatelně za-
psala do vývoje české environmentalistiky (v roce 1990 
na jejím základě Josef Vavroušek ustavil STUŽ – Společ-
nost pro trvale udržitelný život). Tajemníkem sekce byl 
geolog Bedřich Moldan, velmi aktivními členy právník 
Václav Mezřický, botanik Věroslav Samek, ekonom Jaro-
slav Stoklasa, zoolog Pavel Trpák a někteří další. V roce 
1983 vypracovali zprávu o špatném stavu životního pro-
středí v našem státě a doručili ji předsednictvu federální 
vlády ČSSR i Ústřednímu výboru Komunistické strany 
Československa. (Zprávě se dostalo značné pozornosti 
a publicity na Západě; jakýmsi zázrakem autoři doma 
unikli kádrovému postihu.) Její rozšířený obsah je já-
drem pozdější knižní publikace (MOLDAN et al. 1990). 
Zajímavosti z těch dob najdeme také v nové memoárové 
literatuře (HADAČ 2007, DLOUHÁ, DLOUHÝ & HÁK 
2010).

Mocným podnětem k rozvoji bádání prospěšného 
ochraně přírody byla Konference o biosféře, uspořádaná 
organizací UNESCO v Paříži v září roku 1968, a z ní vze-
šlý mezinárodní mezivládní program MAB (= Man and 
Biosphere) – Člověk a biosféra. (V roce 1972 nahradil 
od roku 1960 probíhající IBP – Mezinárodní biologický 
program – a prohloubil jeho zaměření na ochranu příro-
dy a krajiny.) U nás se řízení MAB ujala Československá 
akademie věd. Proběhla i řada projektů bezprostředně se 
dotýkajících oboru, často i s přímou účastí pracovníků 
státní ochrany přírody. Nejvýznamnějším bylo vytváře-
ní biosférických rezervací. U nás byly první vyhlášeny 
v roce 1977: mezi nimi významná Biosférická rezervace 
Třeboňsko, připravená z iniciativy třeboňského oddělení 
Botanického ústavu ČSAV: největší zásluhy zde měli jeho 
pracovníci Jan Jeník a Jan Květ. 

K vědeckým pracovištím zabývajícím se i otáz-
kami ochrany přírody a krajiny patřil i Geografický 
ústav ČSAV v Brně (z jeho pracovníků zejména Anto-
nín Buček a Jan Lacina), kde 1993 vzniká oddělení 
environmentální geografi e AV ČR. Rovněž v Brně byl 
na Agronomické fakultě dnešní Mendelovy zemědělské 
a lesnické univerzity z podnětu Vlastimila Vaníčka za-
ložen ústav věnující se kromě výuky i výzkumu udržitel-
ného využívání kulturní krajiny. Dlouhá léta jej řídil Jiří 
Pall, instituce pokračuje pod jménem Ústav aplikované 
krajinné ekologie AF MZLU. Roku 1992 vzniklo v Praze 
pod vedením Bedřicha Moldana Centrum pro otázky ži-
votního prostředí Univerzity Karlovy: zabývá se i vědec-
kými základy ochrany přírody (např. VAČKÁŘ 2006). 
Specializované útvary řady vysokých škol se dnes vedle 
výuky věnují i výzkumu prospěšnému ochraně přírody.
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Vědeckovýzkumné úkoly byly řešeny i v Státním 
ústavu památkové péče a ochrany přírody a jeho ná-
sledných organizacích Českém ústavu ochrany přírody 
a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Výzkumný 
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 
v Průhonicích (založen 1927) byl v roce 2007 transfor-
mován na výzkumnou instituci Ministerstva životního 
prostředí ČR; návrh změny jeho názvu na ústav biodi-
verzity a krajinné ekologie však přijat nebyl. 

Již Jan Svatopluk Procházka vyslovil názor, že ochra-
na přírody je věda. Jako obor lidské činnosti ochrana 
přírody sama o sobě samozřejmě vědou není, ale pro 
svůj zdárný vývoj vyžaduje vlastní vědecký základ, 
nejlépe v podobě multidisciplinární aplikované vědní 
discipliny. V druhé polovině 20. století se jej pokoušeli 
formulovat vědečtí pracovníci ve Střední a Východní Ev-
ropě: Polák Walery Goetel – 1966 – sozologie; Rus Lev 
K. Šapošnikov – 1969 – sosiekologie; Ukrajinec Stepan 
M. Stojko – 1973 – geosozologie; Slovák Mikuláš Li-
sický – 1983 – ekosozologie. U nás se pokoušel uvést 
a rozpracovat sosiekologii Jan Čeřovský (ČEŘOVSKÝ 
1978a, 1982); širšího uznání a přijetí se jí však nedostalo, 
podobně jako antropoekologii, v sedmdesátých letech 
prosazované kolektivem Hadačova ÚKE. Postačovala 
ekologie v podobě defi nované v třetí části klasického díla 
Američana Eugene P. Oduma (česky ODUM 1977). Byl 
to však zřejmě i jeden z důvodů, proč byla v očích širší 
veřejnosti jako „ekologie“ označena i praktická ochra-
nářská činnost. 

Naši ochránci přírody se současně přiklánějí k vě-
decké disciplíně, kterou roku 1998 vytvořil Američan 
Richard B. Primack pod názvem „Conservation Biology“. 
V češtině jeho základní dílo vyšlo poprvé roku 2001 
v překladu a úpravě dvou českých vědců pod názvem 
„Biologické principy ochrany přírody“ (PRIMACK, 
KINDLMANN & JERSÁKOVÁ 2001). Překlad názvu 
této vědy do češtiny představuje značné obtíže. V šir-
ším kontextu tato disciplina upřednostňuje biologii 
bez dostatečného propojení s řadou disciplin dalších. 
Ovšem v současné environmentalistice je obtížné vy-
mezit přesné hranice ochrany přírody a krajiny: možná 
ani neexistují.

5.2.3   Zákon a výkon –
základní nástroje pro realizaci 
ochrany přírody v praxi

V Rakousko-Uhersku jako zákonná norma na ochranu 
přírodních památek platil tzv. „Prügelpatent“ z roku 1854. 
Snahy o řádné uzákonění ochrany přírody – samozřejmě 
v tehdejším pojetí péče o přírodní památky – neuspěly. 
Bezúspěšně skončily návrhy, které předkládali poslanec 
Gustav Nowak se svými kolegy sněmovně ve Vídni roku 
1901, poslanec L. Jeřábek roku 1908 a znovu 1911 zem-

skému sněmu v Čechách. Ani návrhy podávané v první 
polovině 20. století (1922, 1924, 1933, 1938, 1945) v Čes-
koslovensku neuspěly (VESELÝ in VESELÝ et al. 1954). 

První český Zákon o  státní ochraně přírody 
(č. 40/1956 Sb.) byl schválen až roku 1956. (O necelý 
rok dříve přijala Slovenská národní rada identický Zá-
kon o štátnej ochrane prírody.) Hlavním prosazovatelem 
zákona byl Jaroslav Veselý, po právnické stránce znění 
připravoval právník státní ochrany přírody Ludvík Kuba. 
Zákon byl rozpracován na úseku zvlášť chráněných částí 
přírody, v tomto směru pak byly v následných letech 
vydávány prováděcí vyhlášky a výnosy. V širším zábě-
ru přírodních zdrojů a krajiny byl zákon velmi stručný 
a obecný – a tudíž málo účinný.

Ochrana přírody jako závazek a povinnost státu byla 
začleněna i do Ústavy ČSSR z roku 1960 (ústavní zákon 
č. 100/1960 Sb.). V článku 15(2) tam stojí: „Stát pečuje 
o zvelebování a všestrannou ochranu přírody a zacho-
vání krajinných krás vlasti, aby tím vytvářel stále bohatší 
zdroje blahobytu lidu a vhodné prostředí, které by pro-
spívalo zdraví pracujících a umožňovalo jejich zotavení“. 
Státní a stranické orgány minulého režimu toho využíva-
ly jako zástěrku skutečného stavu, ochránci přírody při 
argumentaci ve svém úsilí – bohužel, ne vždy úspěšném. 

Začátkem devadesátých let byl i do Ústavy České 
republiky z 16. prosince 1992 (ústavní zákon č. 1/1993 
Sb.) pojat článek 7: „Stát dbá o šetrné využívání přírod-
ních zdrojů a přírodního bohatství“. Již předtím Česká 
národní rada přijala Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, který v značné šíři i hloubce pojednává 
veškerou péči o přírodní prostředí: v době svého vydání 
patřil k nejlepším v celosvětovém měřítku. Přípravu řídil 
první český ministr životního prostředí Bedřich Moldan, 
významnou měrou se na něm podíleli právníci Václav 
Mezřický a Svatomír Mlčoch, návrh byl konzultován 
s mezinárodními specialisty z IUCN. Zákon platí do-
dnes, jednou byl novelizován (zákon č. 200/2004 Sb.), 
byla k němu vydána řada prováděcích norem, schváleny 
i další normy nové dotýkající se ochrany přírody: o nich 
je blíže pojednáno v kapitole 6.17 této knihy.

V polovině minulého století k nám obor „právo ži-
votního prostředí“ (včetně ochrany přírody) zavedl a ná-
sledně dále rozpracoval Zdeněk Madar, který se v tomto 
oboru významně podílel i na mezinárodní ochraně pří-
rody (biografi e ANONYMUS 2008). Nejvýznamnějším 
pracovištěm oboru dnes je Katedra práva životního pro-
středí Právnické fakulty UK v Praze. Řídí ji Milan Da-
mohorský (např. DAMOHORSKÝ et al. 2007), na právní 
úpravu ochrany přírody se specializuje Vojtěch Stejskal 
(STEJSKAL 2006). Právní služby v oboru v současné 
době nabízí i několik advokátů. V Brně od roku 1995 
funguje občanské sdružení Ekologický právní servis – 
„nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků 
hájící práva občanů a životního prostředí v ČR“. Roku 
2001 byla v Praze ustavena Česká společnost pro právo 
životního prostředí.
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Ve státní správě v Československu byl výkon ochrany 
přírody – vzhledem k tehdejšímu pojetí „péče o přírodní 
památky“ – začleněn do rezortu (ministerstev) řídícího 
oblast kultury a organizačně přiřazen k památkové péči. 
Tento stav trval až do roku 1989.

V tehdejším ministerstvu školství a národní osvěty 
začal již v listopadu 1918 Zdeněk Wirth řídit památko-
vou péči, do které zařadil i ochranu přírodních památek. 
Roku 1922 byl do ministerstva povolán Rudolf Maxi-
movič, zakladatel úřední ochrany přírody v našem státě 
a až do roku 1935 její jediný profesionální pracovník 
(blíže např. VESELÝ 1963, STEJSKAL 2006). Výkon-
nými orgány v terénu byly dva památkové úřady (pro 
Čechy v Praze, pro Moravu a Slezsko v Brně), zřízené 
již roku 1918; až do čtyřicátých let však nezaměstnávaly 
žádné specialisty v oboru ochrana přírody. Za Protek-
torátu byla státní ochrana přírody převedena do mi-
nisterstva zemědělství a lesnictví, v roce 1945 se opět 
vrátila do ministerstva školství a osvěty. Do roku 1948 
ji řídil Rudolf Maximovič, po jehož boku vyrůstala další 
velká osobnost české ochrany přírody – Jaroslav Veselý. 
Z památkových úřadů vznikly státní památkové ústavy – 
ústředí v Praze a pobočka v Brně – již s profesionálními 
ochranáři přírody. 

Po vydání prvního zákona o ochraně přírody vznikl 
v Praze roku 1958 SÚPPOP – Státní ústav památkové 
péče a ochrany přírody. Jeho malé oddělení (později 
obor) ochrany přírody (zprvu s 10 pracovníky) společně 
s rozvinutějším útvarem památkové péče užívalo admi-
nistrativní a technické služby. Prvním ředitelem ústavu 
byl Jaroslav Veselý, útvaru ochrany přírody stáli v čele 
postupně Jan Tříska, Zdenek Vulterin, František Skři-
vánek. SÚPPOP podléhal rezortu (bylo to ministerstvo 
s několikrát se měnícími názvy, naposledy ministerstvo 
kultury) řídícímu záležitosti kultury: ústřední výkonné 
pracoviště, které od jeho počátků vedl Rudolf Maximo-
vič, se postupně rozvinulo na samostatné malé oddělení: 
řídili je Antonín Vinš a po něm Karel Friedl. 

SÚPPOP byl jakýmsi hybridem ústavu s omezenými 
možnostmi výzkumné činnosti a úřadu bez výkonných 
pravomocí. Velkou část jeho pracovní náplně tvořilo 
zpracovávání odborných posudků pro ministerstvo 
a účast pracovníků na různých jednáních. Vedl také 
ústřední dokumentaci oboru. I samo ministerstvo mělo 
v kauzách dotýkajících se bezprostředně zájmů ochrany 
přírody hlas pouze poradní. V osmdesátých letech ještě 
přibyl „mezičlánek řízení“ mezi MK a SÚPPOP – Ústře-
dí státní památkové péče a ochrany přírody – ÚSSPOP, 
které posílilo již tak nemotornou byrokracii.

V krajích byly výkonnými orgány státní ochrany 
přírody krajské národní výbory – jejich odbory školství 
a kultury s pověřenými inspektory (zpravidla po jednom 
v každém kraji). Podobně tomu bylo v okresech, kde 
příslušní inspektoři zprvu mívali v pracovní náplni i jiné 
povinnosti (např. péče o romské spoluobčany nebo do-

zor nad církevními záležitostmi); až během doby pouze 
ochranu přírody. Počátkem šedesátých let si krajské ná-
rodní výbory (a NV hlavního města Prahy) postupně 
zřídily instituce pod názvem „krajské středisko státní 
památkové péče a ochrany přírody“ – KSSPPOP, v Pra-
ze Pražské SSPPOP. V rámci kraje měly funkci podob-
nou celorepublikovému SÚPPOPu, který je metodicky 
řídil. Jejich oddělení ochrany přírody zaměstnávala 
malý počet pracovníků (rekrutujících se, stejně jako 
na  SÚPPOPu, převážně z vysokoškoláků – přírodověd-
ců, lesníků i zemědělců). Stavy postupně zvolna narůsta-
ly, zvláště když byly do středisek začleňovány vznikající 
správy vyhlašovaných chráněných krajinných oblastí. 
Samostatná Správa Krkonošského národního parku 
kupodivu nepodléhala ministerstvu, ale KNV Výcho-
dočeského kraje.

Až do roku 1989 vlastní výkon ochrany přírody v te-
rénu do značné míry závisel na dobrovolnících: konzer-
vátorech, zpravodajích státní ochrany přírody a strážcích 
(blíže ČEŘOVSKÝ in PTÁČEK 2004). V některých okre-
sech zvlášť obětaví konzervátoři vytvořili výkonné dob-
rovolné pracovní skupiny – okresní aktivy státní ochrany 
přírody (např. V. Francl – Prachatice; J. Kříž – Praha 8; 
L. Lánský – Jablonec n. N.; J. Lorenc – Kladno; V. Tichý – 
Praha západ – a jiní). 

K  podstatným změnám dochází od  roku 1990. 
Vzniklo Ministerstvo životního prostředí (MŽP ČR), 
do něhož byla státní ochrana přírody logicky převede-
na. První ministr Bedřich Moldan v něm zřídil odbor 
ochrany přírody; jako jeho první ředitel byl z Jihočeské-
ho KSSPPOP povolán František Urban. Nový, výše již 
zmíněný zákon zajistil orgánům státní ochrany přírody 
skutečnou výkonnou moc. Do pádu vlády v roce 2009 
se v ministerském křesle MŽP vystřídalo 13 politiků. 
O rozvoj ochrany přírody se zasloužili zejména Bedřich 
Moldan (1990 – 1991), Ivan Dejmal (1991 – 1992, Mar-
tin Bursík (1998; 2007 – 2009), Miloš Kužvart (1998 – 
2002), Libor Ambrozek (2002 – 2006). 

Od památkové péče se také odloučil útvar státní 
ochrany přírody v SÚPPOPu: v roce 1990 z něj vzniká 
ČÚOP – Čeký ústav ochrany přírody, později přeměně-
ný na Agenturu ochrany přírody a krajiny České repub-
liky – AOPK ČR. Oddělení ochrany přírody bývalých 
KSSPPOP se stala jejími regionálními středisky. Para-
lelně působila centrální Správa chráněných krajinných 
oblastí ČR, která se v roce 2006 s Agenturou sloučila. 
Naopak téhož roku byla vyčleněna Správa jeskyní ČR 
jako samostatná státní příspěvková organizace. Snahy 
získat pro nyní silnou AOPK ČR s šesti stovkami za-
městnanců postavení správního úřadu však v roce 2009 
ztroskotaly. Ministerstvu jsou přímo podřízeny správy 
národních parků. V řízení ČÚOP a AOPK ČR se vy-
střídalo několik pracovníků: největší zásluhy si získali 
Jaroslav Hromas, Ivan Dejmal a současný ředitel Fran-
tišek Pelc.
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V průběhu devadesátých let byly zřízeny nové odbor-
né orgány Ministerstva životního prostředí ČR s širokým 
environmentálním působením – včetně ochrany příro-
dy a krajiny: 1991 Česká inspekce životního prostředí 
(ČIŽP) pro dozor nad dodržováním zákonných norem; 
rovněž 1991 Státní fond životního prostředí (SFŽP) jako 
fi nanční zdroj pro ochranu a zlepšování stavu životní-
ho prostředí v ČR. Ústřední Česká informační agentura 
životního prostředí CENIA byla v roce 2005 vytvořena 
z Českého ekologického ústavu (ČEÚ).

V  roce 1998 přijala vláda ČR svým usnesením 
č. 415/1998 Státní program ochrany přírody a krajiny 
České republiky, který se týká i povinností jiných zain-
teresovaných rezortů mimo vlastní ministerstvo životní-
ho prostředí. Strategie ochrany biodiverzity byla vládou 
schválena jejím usnesením č. 620/2005, celý obsáhlý pro-
gram pak novelizován 2009 (MŽP 2009).

Nenahraditelnou úlohu v ochraně přírody a krajiny, 
zejména v terénu a také v oblasti výchovy a komunikace 
hrají dobrovolné – občanské organizace.

V českých zemích od poloviny 19. do poloviny 
20. století působilo „okrašlovací hnutí“. První okrašlo-
vací spolek byl založen roku 1861 v Kutné Hoře. V roce 
1904 vznikl v Praze Svaz českých spolků okrašlova-
cích v království českém, který 1905 územně rozšířil 
své působení na Moravu a Slezsko. Roku 1923 vznikl 
v Brně Svaz na ochranu přírody a domoviny na Moravě 
a ve Slezsku. Začátkem padesátých let 20. století byly obě 
organizace donuceny k likvidaci. (O okrašlovacím hnutí 
viz PTÁČEK 2004; o dalších organizacích ČEŘOVSKÝ 
in PTÁČEK 2004.)

Na začátku druhé poloviny 20. století české ochra-
ně přírody citelně chyběla silná dobrovolná organizace, 
podobná těm, které úspěšně fungovaly v celé řadě ev-
ropských států – socialistické (Polsko, Ruská federace) 
nevyjímaje. Naše rozhodující státní a stranické orgány 
však takovým snahám nakloněny nebyly. Chybějící or-
ganizaci se spolu s několika přáteli od roku 1958 snažil 
vytvořit Otakar Leiský. Z jimi založeného Sboru ochrany 
přírody Společnosti Národního muzeu v Praze vznikl 
v roce 1969 „TIS – Svaz pro ochranu přírody a kraji-
ny“. Organizace vykonala mnoho užitečné práce, i když 
v období normalizace mohla pouze živořit (LEISKÝ in 
PTÁČEK 2004).

Současná nejsilnější dobrovolná organizace pro 
ochranu přírody a krajiny – ČSOP – Český svaz ochrán-
ců přírody byl založen v roce 1979. Dělo se tak pod ri-
gidní kontrolou státních a stranických orgánů, z níž se 
však během doby řadě základních organizací podařilo 
úspěšně vymanit; nejsilnější vznikaly z již výše zmíně-
ných okresních aktivů dobrovolných ochránců přírody. 
Prvním předsedou Svazu byl František Hron, ústřed-
ním tajemníkem Jiří Antoš. Podrobný historický přehled 
byl předložen konferenci k 25. výročí ČSOP (BARTÁK 
& MORAVEC in PTÁČEK 2004).

Ještě před ČSOP vznikla organizovaná mládež-
nická aktivita na ochranu přírody a životního pro-
středí – „Hnutí Brontosaurus“. Fungovalo v  rámci 
SSM – Socialistického svazu mládeže (jinak to ani ne-
šlo), nicméně dost nezávisle; v roce 1990 se přeměnilo 
v jednu samostatnou, v pozdějším vývoji dvě samostatné 
organizace (ČINČERA 2004; ČINČERA & FRAŇKOVÁ 
in PTÁČEK 2004). Hnutí inicioval roku 1972 Emil Ha-
dač, realizace se ujali mladí členové jím řízeného Ústavu 
krajinné ekologie ČSAV – Miroslav Martiš s dalšími ko-
legy pod odborným řízením tehdejší „první dámy čes-
ké ekologie“ Elišky Novákové. Jistě by bývalo zakrnělo, 
kdyby se jej jako protagonisté neujali publicista Josef 
Velek a výtvarník Vladimír Jiránek: pod záštitou šéfre-
daktorky Olgy Čermákové mu získali tribunu ve velmi 
populárním časopise „Mladý svět“. Hnutí spojovalo ak-
tivní ochranářskou činnost v terénu s výchovným pů-
sobením; vzešla z něho řada osobností naši současné 
environmentální scény. Záhy po jeho vzniku se zapojila 
i státní ochrana přírody. Pracovník SÚPPOPu Václav 
Petříček (PETŘÍČEK 1980) organizoval ochranářské tá-
bory na hradě Zvířetice u Bakova nad Jizerou, na jižní 
Moravě podobně působil Jan Baltus. 

V ochraně přírody a krajiny se také silně angažovaly 
velké dobrovolné organizace jiného hlavního zaměře-
ní, především Klub českých turistů (blíže ČEŘOVSKÝ 
1988), dále Českomoravská myslivecká jednota a Český 
rybářský svaz. Česká společnost ornitologická, založená 
1928, se v devadesátých letech 20. století velmi intenziv-
ně zaměřila na ochranu ptactva. Od svého vzniku v roce 
1912 se pro ochranu přírody silně angažuje Česká bo-
tanická společnost.

V průběhu uplynulých dvou desetiletí vznikla v ČR 
celá řada neziskových environmentálních organizací: 
ochrana přírody patří k hlavním zájmům více než 60 % 
z nich (RŮŽIČKA in PTÁČEK 2004). Hnutí Duha (za-
loženo 1988) se zaměřuje především na ochranu lesů. 
V roce 1989 vznikly Děti Země. Od nich se v roce 2001 
oddělila organizace Arnika s největším podílem ochrany 
přírody na své činnosti. Z regionálně zaměřených orga-
nizací v roce 1991 vzniklo na Moravě působící občanské 
sdružení Sagittaria, severočeská Nadace pro záchranu 
Jizerských hor podporuje obnovu jizerskohorských lesů. 
Statut nadace mají další dvě významné organizace: Na-
dace Partnerství, jejíž historie se datuje od roku 1991, 
a Nadace Veronica, založená 1992, obě se sídlem v Brně. 
Do historie obou se významně zapsal současný ředitel 
Nadace Miroslav Kundrata.

Se vznikem výše uvedených (a jiných podobných) 
organizací se místo činnosti dobrovolné hovoří o sféře 
nevládní. To také odpovídá skutečnosti, že se sdružení 
původně neplacených dobrovolníků profesionalizují, 
čerpajíce fi nanční zdroje z různých grantů (často za-
hraničních či mezinárodních), zaměstnávají početné 
štáby pracovníků a i širší účast v jejich projektech bývá 
honorována.
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5.2.4   Chráněné části přírody – 
vrchol ochranářské pyramidy

V padesátých letech minulého století se v Českosloven-
sku obor ochrany přírody členil na ochranu zvláštní 
(speciální) a všeobecnou. Druhá se zabývala celým kom-
plexem přírodního prostředí, první péčí o zvlášť chrá-
něné části přírody (území, výtvory, druhy) a až do roku 
1990 v státní ochraně přírody převládala. Důvody byly 
tři: 1. zákony (v ČR č. 40/1956 Sb.) omezené prakticky 
pouze na tuto sféru; 2. nízký počet profesionálních pra-
covníků státní ochrany přírody; 3. téměř nekontrolova-
telná zvůle státních a stranických orgánů při rušivých 
zásazích do přírody a krajiny.

V průběhu druhé poloviny 20. století se však pod 
vedením státní ochrany přírody podařilo vytvořit v ČR 
základní systém chráněných přírodních území na me-
zinárodně srovnatelné úrovni. To také nepochybně bylo 
jejím nejvýznamnějším úspěchem. Chráněná území 
i dnes zůstávají vrcholem ochranářské pyramidy (ČE-
ŘOVSKÝ 2007). 

Počátky územní ochrany přírody v Čechách patří 
k tomu, co Evropa „cítila jako své největší obdarování 
svěřené jí k univerzálnímu šíření dobra“ (HALÍK 2003). 
Od roku 1838 jsou nepřetržitě chráněny „Žofínský 
prales“ (viz též Případová studie: K historii Žofínské-
ho pralesa) a „Hojná voda“ v Novohradských horách, 
i když o nejstarší rezervace v Evropě (jak se občas myl-
ně traduje) nejde. Vyjmutí Boubínského pralesa z těžby 
roku 1858 nicméně Conwentzův pokračovatel Walter 
Schoenichen označil za „první velký čin ochrany přírody 
v evropském prostoru“ (SCHOENICHEN 1954). Větši-
na z 12 chráněných území, u nás vyhlášených postupně 
do roku 1918, byla právě rezervacemi věkovitých lesů – 
„pralesů“ (blíže např. BUČEK 2010).

Ve shodě s globálním vývojem systému chráněných 
území lze i u nás rozlišit tři etapy:
•  Zájem o přírodní výtvory a menší území, vynikají-

cí krásou, věkem, unikátní strukturou i hodnotami 
vědecko-výzkumými, a jejich vyloučení z ekonomic-
kého využívání (hlavně těžba nerostů a dřeva, ze-
mědělství). Ochranu realizují jejich majitelé, spolky, 
obce, později i stát.

•  Vývoj od určité nahodilosti přes systematický výběr 
k úsilí o reprezentativnost sítě; zřizování velkoploš-
ných chráněných území k ochraně přírody i krajiny. 

•  Nejnověji na základě poměrně důkladných průzku-
mů ochrana všeho z krajinné a biologické rozma-
nitosti, co se ještě v hodnotném stavu dochovalo, 
případně i nově vzniklo – a má nadějnou  perspektivu.

„Přehled reservací československých“ z roku 1924 uvá-
dí z Čech 20 maloplošných chráněných území: z toho 
10 jako „reservace totální, přísně chráněné“ a 10 „parciál-
ní částečně chráněné“ (ANONYMUS 1924). Po vyhlá-

šení první republiky byl souhlas soukromých vlastníků 
s vyhlašováním rezervací stimulován (ne-li dokonce mo-
tivován) výhodami při tzv. pozemkové reformě (zákony 
záborový a přídělový – č. 215/1919 Sb. a č. 81/1920 Sb.). 
Ze záboru mohla být vyloučena území, jejichž vlastník se 
zvláštní ochranou souhlasil. Všechny rezervace uváděné 
z Labských pískovců k roku 1933 (MAXIMOVIČ 1933) 
byly vyhlášeny po dohodě s místními velkostatky a zů-
stávaly v jejich majetku. I legendární lokalita kandíku 
psího zubu – rezervace „Medník na Sázavě“ o rozloze 
19,02 ha byla ponechána v majetku Královské kanonie 
Praemonstrátů na Strahově (MAXIMOVIČ 1939–1940). 
Zato „pralesová reservace vysokých poloh u Černého 
a Čertova jezera na Šumavě“, zřízená na základě přídě-
lového zákona 1922, se stala státním majetkem (ANO-
NYMUS 1924). 

Na seznamu legendárního „silvestrovského“ Výnosu 
ministerstva školství a národní osvěty z 31. 12. 1933, 
čj. 143.547 V o ochraně přírodních památek (MŠA-
NO 1934) je z dnešní České republiky 108 přírodních 
rezervací (+ 30 ze Slovenska a Podkarpatské Rusi): 
92 v 54 tehdejších politických okresech země České, 
16 v 13 okresech země Moravskoslezské. Převažovaly vě-
kovité lesy (55). Největší byla částečná rezervace „Teplic-
ké skály“ v okrese Broumov – 1 270 ha, nejmenší úplná 
rezervace lomu „Na vrších“ u Kutné Hory – 36 + 30 m2, 
největší počet rezervací – 9 – byl v okrese Děčín, největší 
rozlohu zaujímaly v okrese Broumov – kolem 1 500 ha. 
(Bližší údaje o některých z nich viz MAXIMOVIČ 1933.) 
Na konci první republiky v roce 1938 existovalo v Če-
chách 113, na Moravě a ve Slezsku 29 (na Slovensku 18) 
přírodních rezervací (VESELÝ in VESELÝ et al. 1954). 
Roku 1945 měla ČR 100 maloplošných chráněných úze-
mí o rozloze 7 538 ha (údaje AOPK ČR).

Některé rezervace byly i ve vlastnictví či pronájmu 
různých zájmových sdružení. Svaz na ochranu přírody 
a domoviny na Moravě a ve Slezsku si vytkl za cíl také 
„zakupování důležitých míst za účelem zřízení reserva-
cí“. Mohelenskou hadcovou step mohl zakoupit až v roce 
1944, kdy však již měl 46 jiných lokalit v nájmu (BU-
ČEK 1998). Klub českých turistů vlastnil 570 hektarů 
pozemků „za účelem péče o památky přírodní i histo-
rické“ (KETTNER 1938) včetně 8 ha lesů na Macoše 
a 28,20 ha v okolí Bezdězu. 

Zákon č. 40/1956 Sb. stanovil kategorie chráněných 
území: národní park, chráněná krajinná oblast, státní 
přírodní rezervace, chráněné naleziště, chráněný park 
a zahrada, chráněná studijní plocha, chráněný přírodní 
výtvor, chráněná přírodní památka. Kniha o nich z roku 
1977 (MARŠÁKOVÁ-NĚMEJCOVÁ M., MIHÁLIK Š. 
et al. 1977) z ČR uvádí celkem 518 území: 12 velko-
plošných (1 národní park, 11 chráněných krajinných 
oblastí) a 506 menší rozlohy (nejčastěji státní přírodní 
rezervace) – poměrně velký počet z nich uvnitř hranic 
chráněných území velkoplošných.
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Při počátečním, spíše nahodilém výběru území 
vhodných k ochraně základní iniciativa patřila okres-
ním konzervátorům státní ochrany přírody. Přednost 
tak mnohdy dostávaly lokality, k nimž navrhovatelé měli 
určitý zvláštní vztah, ať už odborný (podle jejich povo-
lání nebo záliby) či dokonce citový. Často bylo nutno jít 
i „cestou nejmenšího odporu“: v některých případech 
majitelé či uživatelé pozemků odmítali dát k zvláštní 
územní ochraně nutný souhlas.

Již v roce 1947 zpracoval brněnský botanik a ochrán-
ce přírody Jan Šmarda návrh sítě přírodních rezervací 
pro celou Moravu a Slezsko (ŠMARDA 1948): 97 rezer-
vací „úplných“ a 48 „částečných“. Na realizaci pak pra-
covaly nejméně dvě generace, uskutečněno bylo jen asi 
50 % návrhů: některé lokality byly mezitím zničeny, jiné 
opomenuty. Některé navržené „rezervace částečné“ jsou 
dnes velkoplošná chráněná území (BUČEK & SMEJKA-
LOVÁ 1987). Jiný čelný brněnský botanik Alois Zlatník 
předložil již v roce 1946 „ ministerstvu školství a osvěty 
souborný návrh sítě lesních rezervací země moravsko-
slezské“ (BUČEK 1998). Pracný projekt se však řádné 
realizace nedočkal.

K revizi a doplňování sítě docházelo při „prověrkách“ 
chráněných území. První probíhaly ve všech krajích pod 
vedením pracovníků státní ochrany přírody v letech 
1960–1963. Nadřízené orgány očekávaly spíše rušení: 
rezervace prý odnímají příliš mnoho půdy národnímu 
hospodářství. Závěry však byly zcela opačné. Napří-
klad jen ve Středočeském kraji bylo navrženo systém 
o 64 položkách a rozloze 10 393 ha rozvinout na 87 úze-
mí o 16 526 ha (ČEŘOVSKÝ & HOMOLÁČ 1963).

V průběhu sedmdesátých let 20. století přikročil ko-
lektiv pracovníků státní ochrany přírody pod vedením 
Zdenka Vulterina k výzkumu reprezentativnosti sítě 
chráněných území (VULTERIN et al. 1975, 1980). Její 
tvorba byla plánována dle sosiekoregionů, do nichž bylo 
území ČR rozděleno, v nich pak sledovány vytypované 
vegetační jednotky (např. KNÍŽETOVÁ & PETŘÍČEK 
1978; KUČERA & PETŘÍČEK 1981). „Rozvoj sítě chrá-
něných území kategorie rezervací a výtvorů patří mezi 
hlavní směry rozvoje státní ochrany přírody v 7. pětilet-
ce“ – tj. 1974–1978 (PETŘÍČEK 1982).

Ještě v polovině minulého století mnozí naši ochrán-
ci hlásali, že rezervace je třeba ponechat bez zásahů: 
„nejlépe si v nich hospodaří příroda sama“. Prohlubující 
se ekologický výzkum prokázal dynamiku ekosystémů 
i neudržitelnost mýtu přírody „původní“. I stále rostoucí 
rušivé vlivy z nechráněného okolí ukázaly nutnost ze-
jména v maloplošných chráněných územích zasahovat 
k udržení či dokonce obnově jejich žádoucího stavu. 
Už začátkem šedesátých let u nás významný teoretik 
i praktik územní ochrany Jan Tříska považoval za nejen 
přípustné, ale dokonce nezbytné „řízení rezervací“. Jím 
rozuměl „zásahy asanační“ (pomoc vývoji ekosystémů) 
a „regulační“ (udržení dochovaného stavu). Určovat je 

měl jeden ze dvou alternativních cílů územní ochrany 
přírody: a) samovolný vývoji; b) zachování jeho určité-
ho stadia. (TŘÍSKA 1962). Přímo klasickým případem 
kontroverze těchto cílů se tenkrát stala rezervace „No-
vozámecký rybník“: botanikům se líbil přirozený průběh 
sukcese, ornitologům vadilo postupující zazemňování 
vodní nádrže.

Poznání i reálná ohrožení u nás zavedla i jinde v Ev-
ropě už běžný „management“ (řízení vývoje) maloploš-
ných chráněných území. Dnes jej určují „plány péče“, 
podložené vesměs solidním výzkumem. K prvním lo-
kalitám s takovou aktivní péčí patří dnešní NPP Kleneč 
s výskytem kriticky ohroženého endemického hvozdíku 
písečného českého (např. BĚLOHOUBEK 2007). Nut-
nost managementu záhy vyvolala také degradace v ČR 
nejvýznamnějšího zbylého slanomilného ekosystému – 
NPR „Slanisko u Nesytu“ (DANIHELKA 2007). Záhy 
také probíhaly práce k návratu někdejšího tradičního 
obhospodařování luk v Bílých Karpatech, primárně k za-
chování i obnově jejich fl oristické diverzity (JONGEPI-
EROVÁ et al. 2008). 

Od druhé poloviny sedmdesátých let se konala 
celá řada konferencí, seminářů a pracovních porad 
ke konkrétním otázkám řízení vývoje maloplošných 
chráněných území. Zahájila je celostátní konference 
„Perspektivy maloplošných chráněných území v země-
dělské krajině“, kterou 18.–19. 5. 1976 uspořádalo v Kro-
měříži brněnské KSSPPOP a místní ONV. Tato tématika 
byla i součástí náplně pracovní konference Českoslo-
venské botanické společnosti „Mizející fl óra a vegetace“ 
v Praze ve dnech 4.–5. 12. 1976 (sborníky ŠTĚPÁN 1977, 
HOLUB 1981). Československá botanická společnost 
také v součinnosti se státní ochranou přírody uspořádala 
ve dnech 6.–9. 6. 1977 výjezdní pracovní seminář „Péče 
o rezervace řízením jejich vývoje“, který v terénu po-
suzoval situaci a další perspektivy deseti maloplošných 
chráněných území v Jihočeském a Jihomoravském kraji. 

Určujícím rysem hodnoty i ukazatelem změn chrá-
něných ekosystémů je vegetace. V té má vrcholové – jak 
z přírodovědeckého, tak i hospodářského hlediska – po-
stavení vegetace lesní. Pro chráněná území na lesní půdě 
byly zvažovány, zpracovávány a prosazovány směrnice 
řízení (např. KRIX, MOUCHA & REŠ 1978). Především 
tento, vegetační indikátor je hlavním i řadě pozdějších 
metodických příruček managementu, vycházejících ze 
zkušeností nabytých v průběhu předchozích tří dese-
tiletí: PETŘÍČEK 1999, MÍCHAL & PETŘÍČEK 1999, 
HÁKOVÁ, KLAUDISOVÁ & SÁDLO 2004, JERSÁKO-
VÁ & KINDLMANN 2004. 

Zákon č. 114/1992 Sb. nově a přesněji definoval 
kategorie zvlášť chráněných území, snížil jejich počet 
a názvy přizpůsobil mezinárodním zvyklostem. Uvádí 
6 kategorií: národní park, chráněná krajinná oblast, ná-
rodní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památka, přírodní památka. Neprošel návrh 
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změny názvu „chráněná krajinná oblast“ na „přírod-
ní park“. Přírodní park v zákoně sice je, ale jen jako 
„oblast vyhlašovaná k ochraně krajinného rázu“, mimo 
kategorie zvlášť chráněných území. Tím byl, bohužel, 
do systému vnesen určitý zmatek. K 31. 12. 2008 systém 
chráněných území podle zákona zahrnoval 4 národní 
parky, 25 chráněných krajinných oblastí, 112 národních 
přírodních rezervací, 785 přírodních rezervací, 106 ná-
rodních přírodních památek a 1 198 přírodních památek 
(PATZELT et al. 2008).

Jako i jinde v Evropě i v Československu se program 
národních parků prosadil později než v jiných částech 
světa. Snahy se rozvíjely už od dvacátých let 20. stole-
tí: kromě Vysokých Tater i v Čechách. Již 17. 12. 1920 
podala Okresní správní komise v Polici nad Metují 
Pozemkovému úřadu ČSR návrh, aby území Adršpaš-
sko-teplických skal se širším okolím bylo dle zákonů 
pozemkové reformy velkostatkům zabráno a vyhlášeno 
národním parkem (ANONYMUS 1922). Geobotanik 
Jaromír Klika zkoumal jádro Českého krasu na Karl-
štejnsku a uvažoval o jeho velkoplošné územní ochraně. 
Karel Domin, usilující o zřízení prvních českosloven-
ských národních parků (zejména ve Vysokých Tatrách) 
vešel ve známost i svým zápasem o záchranu přírody 
Brd: tam se však spíše snažil zabránit vojenské střelnici 
než prosazovat zřízení velkoplošného chráněného území 
(ČEŘOVSKÝ 1994). 

Propracovaný návrh „Národního parku krkonošské-
ho“ předložil, na výzvu ministerstva školství a národní 
osvěty, roku 1923 výtečný znalec krkonošského rostlin-
stva František Schustler: začlenil do něj i Jizerské hory 
a Rýchory. Návrhem přísných rezervací v „rámci částeč-
ného ochranného režimu s účelovým obhospodařová-
ním“ již naznačil systém zonace (FANTA & VULTERIN 
1969). Návrh však nepodpořily ani politické ani odborné 
kruhy. Národní park byl vyhlášen teprve roku 1963. Me-
zitím, bohužel, některé přírodní hodnoty vzaly zasvé, 
zejména v důsledku rozvoje letní i zimní rekreace (kte-
rý stále pokračuje a působí ochráncům přírody nemalé 
potíže). Tři další národní parky mohly být zřízeny až 
po roce 1990: NP Šumava a NP Podyjí 1991 po zrušení 
uzávěry hraničního pásma; NP České Švýcarsko po tu-
hém zápase s lesohospodářskou lobby až v roce 2000. 
Rozloha všech čtyř je 118 900 ha.

Od poloviny 20. století Evropa vede v rozvoji chrá-
něných krajinných oblastí (BIBELRIETHER, SYNGE, 
HEISS & ČEŘOVSKÝ 1992). První česká (i českosloven-
ská) chráněná krajinná oblast – CHKO Český ráj – byla 
vyhlášena 1955, ještě před vydáním prvního českého 
zákona na ochranu přírody. Velkoplošná ochrana kra-
jinného celku, považovaného obecně za vzor ryze české 
krajiny, byla navrhována již roku 1924. Roku 1947 vy-
pracoval turnovský konzervátor státní ochrany přírody 
Jiří Šolc pro oblast projekt národního parku. Přípravné 
práce k vyhlášení chráněné oblasti vedli Marie Maršá-

ková a Jan Tříska (MARŠÁKOVÁ 1980). Druhou CHKO 
se stal již roku 1956 Moravský kras. V roce 1963 bylo 
vyhlášeno i největší české chráněné území – CHKO Šu-
mava o rozloze 163 000 ha. Od roku 1967 (vyhlášení 
CHKO Jizerské hory) byla až do roku 1981 v rozme-
zí každých 1 – 2 let zřízena jedna nová CHKO, 1969 
a 1972 dvě a v roce 1976 dokonce čtyři, dalších 5 v letech 
1989–1991, poslední zatím vyhlášená 2005 (Český les).

Také chráněné krajinné oblasti prošly počátkem de-
vadesátých let náročnou „prověrkou“, jejímž cílem bylo 
„zhodnotit vývoj oblasti od doby jejího vyhlášení, stav 
přírodního prostředí a zpracovat návrh na opatření pro 
udržení či zlepšení tohoto stavu (SEIFERTOVÁ 1992). 
Současných 25 chráněných krajinných oblastí zaujímá 
celkovou výměru 1 041 612 ha.

Mezinárodní uznání povýšením na biosférické re-
zervace UNESCO získalo 6 velkoplošných chráněných 
území (JENÍK et al. 1996). První z nich – Křivoklátsko 
a Třeboňsko byly zřízeny roku 1977. Proti současným 
pravidlům v té době ještě nebyly vyhlášeny chráněnými 
krajinnými oblastmi a již přidělený statut biosférické 
rezervace jejich vyhlášení urychlil. 

Začátkem nového tisíciletí v souvislosti se vstupem 
do Evropské unie byla i v České republice byla dovršena 
třetí etapa vývoje územní ochrany přírody vymezením 
soustavy Natura 2000.

V letech 1999–2009 bylo vydáno celkem 14 mimo-
řádně významných, objemných dílů edice Chráněná 
území ČR, kterou redigovali Peter Mackovčin a Miroslav 
Sedláček. V dílech I–XII jsou podrobně popsána chrá-
něná území podle krajů, poslední díl XIV je věnován 
jeskyním.

I když hlavním předmětem územní ochrany jsou 
dnes celé ekosystémy, byla a zůstává v řadě případů 
jednou z hlavních motivací záchrana pozoruhodných 
druhů živočichů a rostlin, později i hub, nerostů a zka-
menělin. U prvotní ochrany „divokých“ – tj. volně ži-
jících živočichů a planých rostlin se výchozí hlediska 
poněkud liší. U živočichů jde o udržení populací lovné 
zvěře, zejména u ptactva jako pomocníků v biologickém 
boji proti škůdcům. Zvířata také jsou svým pohybem, 
gesty, případně i mimikou lidem blízká a jejich zraňo-
vání a vraždění vyvolává soucit (z něhož pramení i jiný 
typ ochrany zvířat, vlastní ochrany přírody se dotýkající 
pouze okrajově). Ochrana rostlinných druhů původně 
vycházela z ohrožení sběrem pro jejich léčivé a aroma-
tické účinky a také krásu – tedy i z hledisek esteticko-
etických. Roku 1870 byl vydán „Zákon zemský pro 
království České, daný o ochraně několika druhů zvířat 
zeměvzdělání užitečných“ (SEDLÁČEK et al. 1988). Pro 
Moravu byl takový zákon vydán až 1909, pro Slezsko 
1913 (VESELÝ in VESELÝ et al. 1954). Tehdejší zemské 
správy počátkem dvacátých let minulého století vydávají 
(pro Čechy 1921, Moravu a Slezsko 1922) oběžníky se 
seznamy chráněných rostlin (ČEŘOVSKÝ 1964). Během 
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dalších desetiletí vycházejí vyhlášky platné pro nižší 
správní jednotky (PROCHÁZKA F. 2001).

První moderní právní normy na ochranu rostlin-
ných a živočišných druhů platné pro celou Českou 
republiku vyšly až po vydání zákona o státní ochraně 
přírody z roku 1956 a na jeho základě. Pro rostliny to 
byla Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54 Ú. l. 
z 18. dubna 1958, pro živočichy Vyhláška ministerstva 
školství a kultury č.80/1965 Sb. z 13. července 1965. 
Přílohou obou vyhlášek byly seznamy chráněných dru-
hů: u rostlin výhradně cévnatých (100 taxonů – druhů, 
v některých případech celých rodů – úplně, 8 částečně 
chráněných); u živočichů převážně obratlovců (celkem 
156 taxonů, z toho 133 ptáků) a jen 18 bezobratlých 
(ponejvíce brouků a motýlů). Ochranu některých ži-
vočichů nařizovaly zákony č. 23/1962 Sb. o myslivosti 
a č. 102/1963 Sb. o rybářství.

Výběr druhů pro seznamy výše citovaných vyhlášek 
státní ochrany přírody byl prováděn nahodile i sub-
jektivně skupinami odborníků; u rostlin byla zvažová-
na i jejich atraktivita. Vyhláška o ochraně rostlin byla 
po deseti letech podrobena výstižné analytické kritice 
(PROCHÁZKA 1969). Vyšlo i několik obrazových atla-
sů chráněných druhů. Přispívaly k jejich znalosti, byly 
však i kritizovány, že mohou vést k nežádoucím sběrům. 
Zveřejňování údajů o vzácných a ohrožených druzích 
je vždy dvousečný počin: zdá se však, že zde klady pře-
výšily zápory. Účinnost vyhlášek se ostatně ukázala být 
omezená. Největším přínosem se nakonec stala skuteč-
nost, že výskyt ve vyhláškách uvedených druhů (jako 
druhů vlajkových) napomáhal identifi kaci a ochraně 
celých jejich lokalit.

K posílení druhové ochrany začaly od šedesátých 
let záchranné transfery druhů z ohrožených lokalit 
na stejnocenná nenarušená a perspektivní stanoviště 
a navracení (repatriace) již vymizelých druhů na mís-
ta a do oblastí někdejšího výskytu, případně posilování 
slábnoucích populací. Od sedmdesátých let vznikaly 
hlavně kvůli těmto účelům záchranné kultury ohro-
žených autochtonních rostlin například při Správě Kr-
konošského národního parku ve Vrchabí či oddělení 
Botanického ústavu ČSAV v Třeboni. Od roku 1977 
působí první záchranná stanice ohrožených živoči-
chů – stanice na záchranu dravců a sov v Bartošovicích 
u Nového Jičína, od roku 1980 byl prováděn umělý od-
chov ohrožených druhů dravců v Miloticích na Moravě. 
Činnost byla řízena státní ochranou přírody, od jeho za-
ložení se na těchto činnostech vydatně podílejí členové 
Českého svazu ochránců přírody.(O současných zaří-
zeních druhové ochrany „ex situ“ blíže kapitola 5.9.20). 
K ochraně ptačí fauny napomáhala už od předminulého 
století tradiční aktivní pomoc (ptačí budky i umělá hníz-
diště, zimní přikrmování). Vyšlo mnoho návodů, byly 
pořádány speciální akce, např. od roku 1959 „Den ptac-
tva“ Sboru ochrany přírody (LEISKÝ in PTÁČEK 2004).

V osmdesátých letech Československá akademie 
věd (akademici Vlastimil Baruš a Slavomil Hejný) vnu-
tili státní ochraně přírody pro druhové bohatství fl óry 
a fauny termín „genofond“. Objevil se i v názvu strate-
gie druhové ochrany, zpracované v rámci vědecko-vý-
zkumného rezortního úkolu v SÚPPOPu (ČEŘOVSKÝ 
& TRPÁK 1986–1987). Termín, odvozený zřejmě z an-
glického „gene pool“, později vystřídala dnes běžně 
používaná „biodiverzita“. (V druhové ochraně přírody 
jde o její taxonomickou, případně i genetickou úroveň; 
i někteří akademici termín chybně zaměňují s druhovou 
rozmanitostí.) Strategie navrhla i program celostátních 
červených knih. Pět dílů pak vyšlo v období 1988–1999 
(SEDLÁČEK et al. 1988 – ptáci; BARUŠ et al. 1989 – 
ostatní obratlovci; ŠKAPEC et al. 1992 – bezobratlí; 
KOTLABA et al. 1995 – nižší rostliny a houby; ČE-
ŘOVSKÝ, FERÁKOVÁ, HOLUB, MAGLOCKÝ & PRO-
CHÁZKA 1999 – vyšší rostliny). 

Ve  snaze o  objektivnější hodnocení druhů pro 
ochranu navrhl Jan Čeřovský „sosiekologický index“ 
(ČEŘOVSKÝ in HOLUB 1981). Byl použit v SÚPPOPu 
při zpracování sazebníků fi nanční ceny chráněných rost-
lin nebo výběru druhů k zařazení do 1. dílu celostátní 
červené knihy (SEDLÁČEK et al. 1988); trvaleji se však 
neujal. Základním podkladem pro druhovou ochranu 
se staly červené seznamy (viz též kap. 5.9.17). Od sedm-
desátých let minulého století jich u nás vyšly a vychá-
zejí desítky v rozsahu celostátním i regionálním. Jeden 
z prvních – červený seznam vyšších rostlin květeny ČR 
(HOLUB, PROCHÁZKA & ČEŘOVSKÝ 1979) se sna-
žil o maximální objektivitu použitím co nejexaktnějších 
kritérií pro výběr taxonů a jejich řazení do jednotlivých 
kategorií.

Po vydání nového zákona o ochraně přírody a kraji-
ny č. 114/1992 Sb. dochází k vydávání nových vyhlášek, 
aktualizovaných právě podle červených seznamů. Roz-
voj druhové ochrany v posledních dvou desetiletích je 
popsán v kapitole 5.9. 

Vedle pralesů a unikátních přírodních, zejména geo-
logických výtvorů, zajímaly rodící se ochranu přírody 
staré a památné stromy. I termín „přírodní památka“ 
vytvořil začátkem 19. století německý badatel Alexander 
von Humboldt při popisu pozoruhodného stromového 
jedince (nezávisle na něm, rovněž pro památný strom, 
i polský básník Adam Mickiewicz). František Doucha 
vydal v roce 1859 veršovanou knížku „Ochrana stro-
mů“ – dočkala se i dvou vydání v německém překladu 
(VESELÝ in VESELÝ et al. 1954). Staré a památné stro-
my byly předmětem zájmu a péče okrašlovacích spolků. 
Na začátku 20. století se v českých zemích jejich evidenci 
věnoval lesník Jan Evangelista Chadt-Ševětínský: vydal 
dva soupisy – první s popisy 165 jedinců a 30 obrazy 
(CHADT 1908), druhý s popisy 320 jedinců se 160 vyob-
razeními (CHADT 1913). Registrace památných stromů 
a péče o ně byla oblíbenou náplní činnosti konzervátorů 



74 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

státní ochrany přírody: k nejpilnějším patřili František 
Dušánek (Chrudim) a Antonín Hnízdo (Tábor); vy-
cházely i regionální seznamy, například z Orlických hor 
a jejich podhůří (HROBAŘ 1940; 1949). Další historické 
podrobnosti podává v kapitole 5.9.6 Bohumil Reš, kte-
rý se památnými stromy zabývá profesionálně v AOPK 
ČR od roku 1995 (před ním to byli Jiří Antoš a Dana 
Bílková). 

Zákon č. 40/1956 Sb. zařadil „významné stromy a je-
jich skupiny“ do kategorie chráněných přírodních pamá-
tek (§ 6), v zákoně č. 114/1992 Sb. dostaly „mimořádně 
významné stromy, jejich skupiny“ rozpracovanější § 46. 

5.2.5   Ochrana přírody a krajiny – péče 
o přírodní prostředí jako celek

Jako se v 19. století uskutečňují snahy o záchranu jednot-
livých „přírodních památek“, objevuje se i několik málo 
nabádavých hlasů vyzývajících k péči o širší přírodní 
prostředí. Jaroslav Veselý uvádí dva z nich: Článek geo-
grafa Jana Palackého „Okrášlení naší vlasti rostlinstvem“ 
v časopise Živa 1854; spis Františka Cyrila Kampelíka 
z roku 1865, nabádající k náležitým úpravám vodního 
hospodářství, který překvapuje „zcela novými a pokro-
kovými myšlenkami, jež až teprve dnes mohou být usku-
tečňovány“ (VESELÝ in VESELÝ et al. 1954). Již roku 
1837 bylo vydáno nařízení udržovat stromy a stromořadí 
při veřejných cestách. Také již zmíněný zákon o ochraně 
užitečného ptactva má záběr širší než pouhá druhová 
ochrana, jíž samozřejmě prospěl. 

Těsně před polovinou 20. století zveřejnil Jaroslav 
Veselý pozoruhodný program oboru. Načrtl v něm sku-
tečně moderní pojetí, v zásadě odpovídající dnešnímu 
trvale udržitelnému využívání přírodních zdrojů, bio-
diverzity na prvním místě (VESELÝ 1949). Autor, v té 
době přejímající řízení československé státní ochrany 
přírody, v rámci určité „budovatelské“ vlny nadšení 
po převratu 1948 věřil v naplnění tohoto programu. 
Budoucnost záhy ukázala, že tak jednoduché to není.

Od šedesátých let docházelo k zásadním proměnám 
našeho životního prostředí, které se citelně dotýkaly pří-
rody a krajiny i lidí. Vedle industrializace v jejím běž-
ném pojetí docházelo i ke „zprůmyslování“ zemědělství. 
Obojí je provázeno zvýšeným znečišťováním ovzduší, 
vod i půdy. Po již dříve oblíbených „melioracích“ odvod-
ňováním zemědělských pozemků, dochází k vytváření 
obřích lánů, jež v krajině likvidují rozptýlenou zeleň, 
ekologicky hodnotné menší biotopy a otvírají nechrá-
něné obří plochy erozi. Postupuje kanalizace vodních 
toků, případně jejich zatrubňování. Gigantické povrcho-
vé lomy a doly provázené rozlehlými výsypkami otvírají 
v krajině jizvy, komunikace a elektrovody fragmentují 
zbylé celky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. 
Na stakilometrové vzdálenosti působí znečišťování vod 

a zejména ovzduší se všemi jejich dopady. Šíří se zástav-
ba všeho druhu. Změny negativně působí na biodiverzi-
tu, v tom rámci i na fyzické a psychické zdraví lidí. Vývoj 
a stav životního prostředí v ČR do roku 1989 podrobil 
kritické analýze kolektiv 42 autorů pod vedením Bedři-
cha Moldana (MOLDAN et al. 1990).

Totalitní „socialistický“ politicko-ekonomický 
režim bezohledně prosazoval tyto změny, které mu 
vhod – ať už neuvědoměle či uvědoměle – jednotvárně 
uniformovaly krajinu stejně tak jako lidské duše. Bylo 
by však mylné považovat je za monopolní výdobytek 
onoho režimu: podobné proměny přírody a krajiny 
se v témže období děly i v západoevropských zemích 
(např. SHOARD 1980, BODY 1982), kde však nebyly 
tolik potlačovány kritické hlasy a občanské ekologické 
aktivity. Československou specialitou byl „krajinný mor“ 
individuálních rekreačních chat a jejich celých kolonií: 
pronikaly i do chráněných území. (Byly však v podstatě 
problémem sociálním, touhou úniku lidí právě z oné 
vnucované uniformity – srov. např. LIBROVÁ 1987.)

Příčiny, proč se státní ochrana přírody v té době 
soustředila hlavně jen na zvlášť chráněné části přírody, 
jsou stručně vysvětleny v prvním odstavci předchozího 
oddílu. V této sféře však přes všechny překážky dosáhla 
výsledků srovnatelných s mezinárodním standardem, 
což je jí třeba přičíst k dobru. Snažila se vést i zápas proti 
výše stručně načrtnuté deteriorizaci životního prostředí 
s jeho prosazovateli: byl velice těžký a často vyžadoval 
i hodně osobní statečnosti.

Rámec ochrany přírody „speciální“ přesahovala péče 
o rozptýlenou zeleň ve volné krajině i v sídlištích. „Oze-
leňování“ bylo blízké okrašlovacím spolkům, zabývali 
se jím četní přírodovědci angažovaní v ochraně přírody. 
Mezi ně patřil i Jaromír Klika: již koncem čtyřicátých 
let vydal příručku aktivního přístupu k ochraně přírody 
a krajiny „Plánujeme s přírodou“ s podtitulkem „Me-
todika biologického průzkumu při plánování“ (KLIKA 
1948). Zvláštní pozornost ochránci přírody věnovali 
zeleni provázející komunikace a vodní toky. Břehovým 
porostům se – navzdory velmi skrovnému vybavení – 
věnoval pracovník SÚPPOPu Ladislav Vlk.

Státní ochrana přírody i dobrovolní ochranáři se 
snažili všemožně napomáhat, někdy dokonce iniciovat 
úsilí jiných rezortů a organizací, směřujícímu k zlepše-
ní zbídačovaného stavu naší krajiny. Byly to například 
snahy o obnovu přirozenější skladby lesních porostů, 
pro něž mohutnými podněty byla zkáza smrkových mo-
nokultur v nižších polohách velkým suchem v létě 1947 
a o pár desítek let později kyselými dešti. Podporu získá-
valy snahy o rekultivaci krajiny ničené těžbou, zejména 
v Podkrušnohorské uhelné pánvi, boj za čisté ovzduší 
a vodní toky i ochranářsky racionální chování (žel jen 
části!) myslivců a rybářů. Ke konci minulého století za-
čaly vznikat nové podniky specializované na plánování 
a tvorbu krajiny, některé rezorty mimo životní prostředí 
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a dokonce i závody zaměstnávat jednotlivé pracovníky 
péče o životní prostředí – „ekology“ či dokonce vytvářet 
takto orientované malé útvary. 

I péče o zvlášť chráněná území poskytovala možnosti 
širšího záběru. Byla tu kategorie chráněných krajinných 
oblastí s jejich potenciálem určitých modelů „ekologic-
kého“, tedy trvale udržitelného využívání obhospoda-
řované kulturní krajiny. O realizaci principu „sladění 
ekonomiky s ekologií“ se snažily jejich správy – navzdo-
ry nedostatku pravomocí i personálu (k zásadní změně 
došlo až v devadesátých letech). Povzbuzovaly je však 
instituce, které se v souladu s již výše naznačeným tren-
dem šedesátých a sedmdesátých let zaměřovaly na širší 
„ochranu a tvorbu krajiny“ (srovnej např. MEZERA et 
al. 1979). 

Tehdejší Federální výbor pro technický a investiční 
rozvoj (odpovědný pracovník Miroslav Martiš) za vy-
datného spolupůsobení Československé akademie věd 
(zejména Botanický ústav – pracoviště Třeboň, garant 
Jan Jeník) nastartoval úkol státního plánu rozvoje vědy 
a techniky P-16.121.203/03 „Chráněná území v inten-
zívně využívané krajině“. Jako modelová území byly 
vybrány CHKO Český kras a CHKO a Biosférická re-
zervace Třeboňsko. Státní ochrana přírody se na řešení 
úkolu podílela, i když je třeba přiznat, že do něho byla 
Federálním výborem spíše natlačena. Zahájila jej kon-
ference „Harmonizace ekonomie a ekologie“ v Třeboni 
v lednu 1978 (JENÍK & PŘIBIL 1978) a „Poslání a další 
rozvoj CHKO Český kras“ v Berouně v červnu roku 1979 
(výběr materiálů byl publikován téhož roku v časopise 
Památky a příroda). Byly zpracovány obsáhlé elaboráty 
s návrhy „ekologické optimalizace“ ekonomického vyu-
žívání krajiny, zejména pro Třeboňsko (JENÍK, MARTIŠ 
& PŘIBIL 1980). Přinesly nesporně své dobré výsledky, 
i když optimální optimalizace dosaženo nebylo – a je 
otázkou, zda se to úplně podařilo dodnes.

Ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy reali-
zoval na části jejího území v letech 1985–1995 brněnský 
profesor Vlastimil Vaníček s kolektivem krajinotvorný 
projekt v povodí říčky Fryšávky. (např. TRNKA 2007). 
Jako člen Komise pro krajinné plánování IUCN (Mezi-
národní unie pro ochranu přírody) jej napojil i na me-
zinárodní program této organizace.

Státní ochrana přírody se také snažila o určitou kom-
plexní inventarizaci přírodních a krajinných hodnot 
celého státního území. Inspirován poznatky ze studijní 
cesty do NDR, navrhl Jan Tříska program „ochranář-
ského mapování“ (TŘÍSKA 1981). Měli se jím zabývat 
především dobrovolníci, data dodávat i profesionálové 
do mapových i textových podkladů, evidující všechny 
přírodní a krajinné složky zasluhující zvláštní pozornos-
ti. Mapování se v praxi zaměřovala převážně na výskyt 
ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů. 
Elaboráty zůstaly pouze ve fragmentech, protože úkol 
byl nad síly dobrovolníků a jednotlivých profesionálů 

či jejich malých skupin. Velkorysá evidence přírodních 
a krajinných hodnot mohla proběhnout a být uzavřena 
teprve na začátku jedenadvacátého století v rámci pří-
prav systému Natura 2000.

S Třískovým ochranářským mapováním není zcela 
totožné „ochranářské mapování krajiny“ podle metodik 
vyvinutých později (PELLANTOVÁ et al. 1994, VOND-
RUŠKOVÁ et al. 1994) k evidenci významných krajin-
ných prvků, jak je defi noval a právně kodifi koval nový 
zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Zákon 
nastartoval řadu krajinotvorných programů a projektů, 
jak je o nich pojednáváno v některých z dalších kapitol 
této knihy. Konečným cílem je usilovat o ekologickou 
stabilitu krajiny (MÍCHAL 1992). Převážně z iniciati-
vy institucí a pracovníků mimo státní ochranu přírody 
(Antonín Buček, Jiří Löw, Igor Míchal aj.) jsou s pomocí 
evidence významných krajinných prvků vymezovány zá-
kladní součásti „ekologické kostry krajiny“ a pro jejich 
zachování a posílení plánovány ekologické sítě územních 
systémů ekologické stability. Ty – i další nově zformulo-
vaná entita „krajinný ráz“ jsou také začleněny do zákona 
č. 114/1992 Sb. Podrobněji o nich pojednávají kapitoly 
5.5, 5.7.6 a 5.7.7.

Podle zahraničních vzorů dostává péče o životní pro-
středí (včetně ochrany přírody a krajiny) v roce 1992 
(zákon č. 244/1992 Sb.) nový účinný nástroj v podobě 
tzv. „EIA“ (= Environmental Impact Assessment) – po-
suzování vlivů na životní prostředí. U projektů přiná-
šejících závažné zásahy do životního prostředí (těžba 
a zpracování nerostných surovin, výstavba všeho druhu 
apod.) musí investor nejdříve pořídit studii o tom, jak 
realizace projektů ovlivní životní prostředí v celé jeho 
šíři. Projekt je předkládán k rozhodnutí Ministerstvu ži-
votního prostředí ČR: to také jmenuje odborníky, kteří 
jsou – po kvalifi kačních zkouškách – oprávněni studie 
EIA zpracovávat. Studii zadává a její náklady – odmě-
ny posuzovatelům – hradí příslušný investor. Určitým 
problémem celého procesu se jeví na jedné straně ne-
dostatečné přírodovědecké vzdělání a absence skutečně 
ekologického myšlení některých zpracovatelů, na druhé 
straně možnost jejich korumpování ze strany investorů.

V době omezených pravomocí státní ochrany příro-
dy za totalitního režimu byl oprávněně za nejmocnější 
realizační nástroj ochrany přírody a krajiny považován 
územní plán. Právě také v tehdejším Terplánu – Státním 
ústavu územního plánování – působila řada odborníků, 
kteří svým dílem významně prospěli teoretickému roz-
voji i praktické realizaci zásad námi sledovaného obo-
ru. Sluší být jmenováni alespoň Stanislav Muránský, Jan 
Štěpán a Igor Míchal (poslední z nich se i v závěrečné 
fázi svého působení stal profesionálním pracovníkem 
státní ochrany přírody). V počátcích jeho působení mělo 
územní plánování ve své kompetenci Ministerstva ži-
votního prostředí ČR. Později o ni pod vlivem různých 
tlaků, bohužel, přišlo. Dopad je přímo tragický: právě 
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svévolné změny územních plánů se v současné době 
staly jednou z nejzávažnějších příčin devastace našeho 
přírodního prostředí. 

5.2.6   Výchova, vzdělávání, 
komunikace – nezbytné nástroje 
k pozitivnímu přijímání
ochrany přírody

V průběhu druhé poloviny dvacátého století se rozví-
jí uvědomovací činnost:z prvotní „výchovy k ochraně 
přírody“ se stává výchova „ekologická“, která se na-
konec rozšíří na „environmentální“. Začínala ve sféře 
mimoškolní, odkud pronikala do školní výuky a ji obo-
hacovala. I když mnohý středoevropský vesnický učitel 
v 19. a na začátku 20. století běžně prováděl činnost, 
kterou bychom dnes – ovšem se zřetelem k dobovým 
podmínkám – mohli směle nazvat environmentální vý-
chovou. 

První cílovou skupinou byla mládež, zejména děti 
(ČEŘOVSKÝ 1950, 1952). Vládlo přesvědčení, že je 
třeba podchytit příští dospělou generaci: ta současná je 
už těžko „vychovatelná“ (priorita ostatně trvá dodnes). 
Od svého založení (1912) byl u nás nejvýznamnějším 
pěstitelem kladného poměru k přírodě skauting – Junák; 
mnoho příštích osobností ochrany přírody vzešlo právě 
z něj. Po zlikvidování Junáka v polovině 20. století se 
dařilo poznávání a ochranu přírody včleňovat do náplně 
Pionýrské organizace ČSM (PATOČKA 1968), někdy 
arci s obtížemi: mnozí političtí činitelé tehdy na tuto čin-
nost pohlíželi jako na nežádoucí „skauting“. Významnou 
úlohu hrál od roku 1957 časopis “ABC mladých techniků 
a přírodovědců“: mimo jiné organizoval a řídil čtenářské 
„hlídky na ochranu přírody“ (ČEŘOVSKÝ 1959): v re-
dakci se o ně zasloužil zejména Karel Dunda. 

Do výchovy k ochraně přírody se zapojily i domy 
pionýrů a mládeže (DPM) a stanice mladých přírodo-
vědců. Vynikající výsledky měly zejména DPM v Hradci 
Králové (Eva Nováková, Josef Sedláček a externě Fran-
tišek Procházka), Praze-Břevnově (Mirko Vosátka), 
Rakovníku (Věra Cífk ová) a Ostravě (Eva Olšanská). 
Roku 1963 vzešla z iniciativy ÚDPM JF v Praze (Jiřina 
Kalousová) a Přírodovědecké fakulty UK (Jan Stoklasa) 
Biologická olympiáda:„předmětová soutěž ve znalos-
tech z přírodopisu a biologie, určená žákům základních 
a středních škol“ (FARKAČ & BOŠKOVÁ 2006), od roku 
1990 rozšířená i mezinárodně. Obsahovala i úkoly 
z ochrany přírody: v průběhu uplynulých čtyř desetiletí 
se na jejím řízení podíleli jednotlivci i celé složky státní 
ochrany přírody. Prošla jí také řada současných ochra-
nářských profesionálů zvučných jmen.

Výchovnou práci rozvíjela i organizace TIS, úspěšně 
i přes určité limity v počtu členů a nepřízeň ofi ciálních 

kruhů (LEISKÝ in PTÁČEK 2004). Výchova mládeže 
se od jeho založení stala také jedním z hlavních progra-
mových bodů Českého svazu ochránců přírody. Hnutí 
Brontosaurus již bylo dříve zmíněno. K šíření myšlenek 
ochrany přírody významně prospěl jeho protagonista 
Josef Velek i svými knihami (VELEK 1980, 1986). 

První československou konferenci o  výchově 
k ochraně přírody (dokonce s mezinárodní účastí) uspo-
řádala česká státní ochrana přírody v chatovém kempu 
„Bílý Kámen“ u Doks v roce 1963. Volba místa nebyla 
náhodná. Odborářský letní dětský tábor v nedaleké pří-
rodní rezervaci „Břehyně-Pecopala“ byl zásluhou KSP-
POP v Ústí nad Labem v šedesátých letech využíván jako 
„škola ochrany přírody“ – první pokus o takovou insti-
tuci na našem státním území (ŠŤASTNÝ 1965).

Z velkoplošných chráněných území začal s výchov-
nou prací Krkonošský národní park. Jeho správa od roku 
1972 pro děti „pionýrského“ věku pořádala letní tématic-
ký tábor – „školu ochrany přírody“; vedli ji Václav Veselý 
ze správy a Eva Nováková z krajského DPM v Hradci 
Králové. Ředitel správy Jiří Svoboda záhy zřídil oddělení 
výchovy s Evou Novákovou jako vedoucí (po ní oddělení 
úspěšně vedla Iva Háková). V roce 1976 bylo otevřeno 
u nás první středisko ekologické výchovy v původně tu-
ristické chatě na Rýchorách (účelově přestavěné 1986). 
Správy CHKO výchovnou práci rozvíjely sporadicky 
a náhodně – jen ve Slavkovském lese se jí úspěšně vě-
noval Jan Harvánek. Intenzivně v tomto směru zača-
ly pracovat po svém vyhlášení nové tři národní parky 
Šumava, Podyjí a České Švýcarsko. V roce 1969 se Eva 
Olšanská (KSPPOP Ostrava) a Zdeněk Šeda (PřF uni-
verzity v Brně) bezúspěšně snažili otevřít „školu ochrany 
přírody“ v CHKO Jeseníky.

Nejoblíbenější formou výchovy a osvěty (interpretace 
přírodních, krajinných i kulturních hodnot) přímo v te-
rénu se staly naučné stezky. První vznikla v dnešní NPP 
Medník (ČEŘOVSKÝ & HOMOLÁČ 1965); záhy poté 
byla k jejich značení uzavřena dohoda mezi odborem 
turistiky ČSTV a státní ochranou přírody (KAMARÁD 
1968), Vyznačené trasy s vysvětlujícími panely, tištěný-
mi průvodci a někde i průvodcovskou (zpravidla v letní 
sezóně) službou si získaly značné obliby. (ČEŘOVSKÝ 
1978b) K 31. 1. 1988 evidoval obor ochrany přírody 
SÚPPOP v České republice celkem 117 naučných stezek: 
55 z nich výhradně, 32 částečně v chráněných územích; 
dnes jde jejich počet do stovek. Podle vzorů ze zahraničí 
začala být v chráněných územích budována návštěvnická 
střediska, první opět v Krkonošském národním parku 
koncem sedmdesátých let.

Naučné stezky a střediska se zaměřovaly na cílovou 
skupinu „návštěvníků“, poněkud opomíjena zůstáva-
la komunikace s místním obyvatelstvem. Začátkem 
osmdesátých let byl sice prováděn průzkum postojů 
stálých obyvatel CHKO Pálava, Křivoklátsko, Jesení-
ky (ČEŘOVSKÝ, BALTUS & DVOŘÁK 1983), aniž by 
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však byly dostatečně využity jeho výsledky. Moderní 
projekty komunikace s místními obyvateli na aktuál-
ní, vesměs kontroverzní témata proběhly až počátkem 
21. století ve spolupráci s IUCN ve třech našich velko-
plošných chráněných územích (CHKO Beskydy, Železné 
hory a NP České Švýcarsko). Řídila je Alena Bauerova 
(Reitschmiedová) z Českého ekologického ústavu, kde 
v letech 1994–2004 vedla oddělení ekologické výchovy.

V poslední čtvrtině 20. století proběhl rozsáhlý 
proces zavádění environmentální výuky a výchovy 
do škol – od mateřských až po střední, který vedla Da-
nuše Kvasničková (KVASNIČKOVÁ et al. 1975 – aj.) 
podle principu, že „východiskem environmentální výuky 
je vždy výchova k ochraně přírody, a to nejen z hledis-
ka časového, ale i koncepčního a obsahového“. V letech 
1975–2005 se podílela na přípravě školních osnov. Jako 
jediný autor, hlavní autor nebo spoluautor zpracovala 
19 učebnic biologie, přírodopisu a ekologie pro základní 
a střední školy (např. KVASNIČKOVÁ 1990 a další vydá-
ní i další tituly) a také řadu metodických příruček (např. 
KVASNIČKOVÁ 2005 a další). Roku 1995 založila pro-
fesní občanské sdružení KEV – Klub ekologické výcho-
vy. Státní pedagogické nakladatelství vydalo v průběhu 
osmdesátých let několik publikací věnovaných ochraně 
přírody: zejména GILSENBACH & ČEŘOVSKÝ 1971, 
STREJČEK, KUBÍKOVÁ & KŘÍŽ 1983, PIVNIČKA, 
HABĚTÍN & PIVNIČKOVÁ 1988, ČEŘOVSKÝ & ZÁ-
VESKÝ 1989. 

Nelze však opomenout již v šedesátých letech vel-
mi činného učitele Pedagogické fakulty brněnské uni-
verzity Karla Patočku. Autor několika velmi zdařilých 
knih o poznávání přírody pro děti se věnoval i teore-
ticko-metodickým otázkám výchovy k ochraně přírody 
na základních školách (PATOČKA 1965) a prosazoval 
i realizoval přípravu učitelů v tomto směru. K vzdělá-
vání v ochraně přírody v této cílové skupině přispívaly 
i krajské pedagogické ústavy, zejména v Praze (Jaroslav 
Šlampa), Hradci Králové (Petr Rybář) a Olomouci (Vla-
dimír Zicháček). 

V propojení mimoškolní výchovy a školní výuky 
vznikla v roce 1967 první československá školní přírodní 
rezervace, roku 1972 při ní Stanice mladých ochránců 
přírody ZDŠ Vodňanská, Prachatice. Obě zakládal je 
a až do své smrti roku 1995 řídil učitel Aleš Záveský, 
dnes už uznávaný klasik ekologické výchovy. Do znač-
né míry podnícena právě jeho příkladem, začala poz-
ději v ČR vznikat střediska ekologické výchovy, vedená 
vesměs bývalými pracovníky státní ochrany přírody: 
1991 Chaloupky u Třebíče (Květoslava Burešová); Lip-
ka a Rezekvítek v Brně (Aleš Máchal, Hana Korvasová); 
1994 Toulcův dvůr v Praze (Emilie Strejčková) a Sever 
v Krkonoších (Jiří Kulich) – a další. Roku 1996 se tato 
střediska spojila do sdružení Pavučina: v roce 2010 čítá 
již 48 členů. Obsah jejich činnosti nejlépe ozřejmí pří-
ručka Aleše Máchala (MÁCHAL 2000).

Již v roce 1919 Jan Svatopluk Procházka „dosáhl lek-
torátu pro literaturu a zákonodárství ochrany přírodních 
památek na Karlově univerzitě a posléze se habilitoval 
pro obor ochrany přírody na Českém vysokém učení 
technickém v Praze“ (VESELÝ 1973). Od roku 1950 
přednášel ochranu přírody na přírodovědecké, později 
i pedagogické fakultě v Praze Jaroslav Veselý. Z povinné 
výuky předmětu „ochrana přírody“ na Fakultě novinář-
ství a osvěty UK v Praze 1965/66 vzešel náš první vyso-
koškolský učební text (ČEŘOVSKÝ 1966). Na brněnské 
přírodovědecké fakultě přednášela v padesátých letech 
nepovinný předmět „ochrana přírody“ Anežka Hraběto-
vá, po ní se mu dlouhá léta věnoval Zdeněk Šeda, autor 
několika skript (ŠEDA 1975–1978; 1985, 1987). V Brně 
byly povinné přednášky z ochrany přírody i na Agrono-
mické fakultě tehdejší Vysoké školy zemědělské. 

Podle doporučení mezinárodních konferencí o bio-
sféře (Paříž 1968) a o životním prostředí (Stockholm 
1972) a s vyhlášením IEEP – Mezinárodního progra-
mu environmentální výchovy UNEP/UNESCO (Tbilisi 
1976) se rozvíjí environmentální výuka nejen v základ-
ních a středních, ale i na školách vysokých“ bývá v ní 
začleněna i ochrana přírody, někdy dokonce jako samo-
statný předmět. Na Českém vysokém učení technickém 
v Praze environmentální výuku zavedl stavař Josef Říha. 
V rámci prvního pětiletého programu výuky péči o ži-
votní prostředí Ministerstva školství ČR z roku 1977 
byla 1981 ustavena na PřF UK v Praze Katedra ochrany 
přírody a krajinné ekologie, z níž 1990 vznikl Ústav pro 
životní prostředí: prvním ředitelem se stal iniciátor en-
vironmentalistiky na fakultě, analytický chemik Jaroslav 
Čihalík. Speciálně ochranou přírody se dnes v ústavu 
zabývá Martin Čihař (např. ČIHAŘ 1998). Již o několik 
let dříve se jí věnuje Katedra ekologie a životního pro-
středí Univerzity Palackého v Olomouci: na ní zejména 
Otakar Štěrba a Vlastimil Kostkan. V průběhu dalších 
desetiletí se environmentalistika dostává do programu 
snad všech vysokých škol v ČR, a to nejen do řádného, 
ale i dálkového a postgraduálního studia.

Výuce ochraně přírody a krajiny na vysokých ško-
lách v ČR se externě v průběhu uplynulých čtyř dekád 
věnovala řada pracovníků státní ochrany přírody. Jan 
Čeřovský (1965–2005 – UK a VŠCHT Praha, VŠZ Brno, 
PřF UP Olomouc); Alice Háková (2005–2010 PřF UP 
Olomouc); Handrij Härtel (2005–2010 PřF UK Pra-
ha); Jaromíra Kuncová (1992–1994 FŽP, 2008–2010 
PedF UJEP Ústí nad Labem, 2004–2007 TU Ostrava, 
pracoviště Most); Václav Petříček (do r. 2005 PřF UK); 
Jan Plesník (2000–2009 PF a PřF UP Olomouc, FŽP 
ČZU Praha); Ludmila Rivolová (1997–2008 – ČVUT, 
Praha, Pražský technologický institut o. p. s,); Fran-
tišek Skřivánek (80. léta – PřF UK); František Urban 
 (1987–2009 – PF, BF, PřF, Th F JU České Budějovice, 
ČVUT Praha). Česká státní ochrana přírody v letech 
1985–1993 uspořádala tři běhy dálkového pomaturit-
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ního studia oboru pro své pracovníky se středoškolským 
vzděláním – a ve spolupráci s PřF UK i postgraduální 
kurz.

Záhy po druhé světové válce vyšlo o ochraně přírody 
několik knih určených širší veřejnosti: jedna od Jaromíra 
Kliky (KLIKA 1946) a dvě od Jaroslava Veselého (VESE-
LÝ 1952, 1954). Až do devadesátých let 20. století byla 
knižní produkce s touto tématikou skrovná. Knižně vy-
šly popisy všech tehdejších chráněných území přírody 
Československa (MARŠÁKOVÁ-NĚMEJCOVÁ, MIHÁ-
LIK et al, 1977) a v několika aktualizovaných vydáních 
jejich mapa. Významným počinem z roku 1979 byla 
kniha s pohledem tří přírodovědců na životní prostře-
dí (MOLDAN, ZÝKA & JENÍK 1979). Pro mládež psal 
Miroslav Vosátka (např. VOSÁTKA 1979). Z překladové 
literatury směla být již v roce 1974 vydána pod titulem 
Ohrožená příroda „globální ochranářská bible“ fran-
couzského profesora Jeana Dorsta ve výtečném překladu 
Márii Lexové (DORST 1974). O potřebě této vynikající 
knihy svědčí vysoký a záhy rozebraný náklad 30 000 vý-
tisků druhého vydání z roku 1985).

Bedřich Moldan přeložil u nás ofi ciálně vesměs odsu-
zovaný a zatajovaný dokument o perspektivě vyčerpání 
přírodních zdrojů „Th e Limits of Growth“ (Meze růstu), 
který z pověření Římského klubu roku 1972 vypracovala 
s týmem vědců Američanka Donella Meadows: poda-
řilo se mu téměř samizdatovou formou překlad vydat 
a v omezeném okruhu rozšířit. 

Pro ochránce přírody vydalo v letech 1985–1988 
Ministerstvo kultury ČR ve Státním zemědělském na-
kladatelství tři svazky „Rukověti ochránce přírody“, 
připravenéi pracovníky SÚPPOP pod vedením Václava 
Petříčka, v letech 1985–1988 vyšly tři svazky (ČEŘOV-
SKÝ & PETŘÍČEK 1985, PETŘÍČEK V. & ČEŘOVSKÝ 
1986, ČEŘOVSKÝ, PETŘÍČEK, TRPÁK & DAMOHOR-
SKÝ 1988). Po roce 1990 se rozvinula bohatá publikační 
činnost rezortu životního prostředí, nevládních „eko-
logických“ organizací i řady nakladatelství. Podat jejich 
přehled by znamenalo citace dalších desítek titulů.

K environmentální výchově a osvětě patří i hledis-
ko etické. Zamýšleli se nad ním Igor Míchal (MÍCHAL 
1988), Hana Librová (LIBROVÁ 1994 i další) a také 
Erazim Kohák (zejména. KOHÁK 1998). Etické názo-
ry prvního (a jediného) federálního ministra životního 
prostředí Josefa Vavrouška byly oceňovány na mezi-
národním fóru, zatímco doma je vehementně odmítal 
Václav Klaus.

V letech 1904–1951 vycházel časopis Svazu okrašlo-
vacích spolků „Krása našeho domova“. Založil jej histo-
rik a památkář Jan Emler, dlouhá léta řídil Jan Svatopluk 
Procházka; posledním vedoucím redaktorem byl Jaromír 
Klika (1945–1951 poslední starosta okrašlovacího sva-
zu). Časopis je nejbohatším zdrojem informací o dění 
v naší (ale i mezinárodní) ochraně přírody) první po-
loviny 20. století. K tradici se roku 2001 přihlásil Český 

svaz ochránců přírody: stejné jméno nese jeho členský 
časopis pod redakcí Jana Moravce. Časopis ČSOP „Naší 
přírodou“ (1981–1991, redigoval Petr Přívětivý) jménem 
zase chtěl připomínat vynikající časopis z let 1937–1941. 
Tématice ochrany přírody se průběžně poměrně inten-
zívně věnují časopisy Vesmír a Živa.

V roce 1946 založil Rudolf Maximovič časopis státní 
ochrany přírody „Ochrana přírody“, který vychází do-
dnes (v letech 1976 – 1991 byl přechodně sloučen s ča-
sopisem státní památkové péče pod titulem „Památky 
a příroda“). Po zakladateli se v jeho řízení vystřídali Ja-
roslav Veselý, Jan Čeřovský, Zdenek Vulterin, Jiří Antoš, 
Bohumil Kučera: od roku 2007 je vedoucí redaktorkou 
Jiřina Bulisová. V roce 1979 založil Ivan Makásek ekolo-
gický časopis „Nika“, který se odvážně věnoval i aktuál-
ním kontroverzním tématům ochrany přírody a péče 
o životní prostředí. V Brně roku 1986 založili významný 
ochranářský časopis „Veronica“. Rovněž v Brně vydává 
Hnutí Duha od roku 1991 „společensko-ekologický ča-
sopis“ Sedmá generace (do roku 1997 pod titulem „Po-
slední generace“); řídí jej „ekologický žurnalista“ Vít 
Kouřil. I slávy správy velkoplošných chráněných území 
mají svá periodika: nepochybně nejdokonalejší časopis 
„Krkonoše“ vychází od roku 1966.

Orgány státní ochrany přírody na všech úrovních 
vydávaly od šedesátých let různé tiskoviny s osvětovým 
zaměřením: plakáty představující chráněné rostliny a ži-
vočichy, chráněná – zejména velkoplošná přírodní území 
atd. V Žilině roku 1978 Ján Pagáč inicioval tematickou 
přehlídku „Ekoplagát“: dodnes pokračuje jako meziná-
rodní trienále. Náměty z ochrany přírody se objevily 
na emisích poštovních známek i zápalkových nálepek. 
Uskutečnila se i řada výstav: první z poněkud naivního 
počinu kroužku posluchačů PřF UK v Praze roku 1950 
převzala v několika následujících letech muzea v Děčíně, 
Chrudimi, Písku, Liberci, Brně a Opavě. Byly i základem 
regionálně motivovaných více méně stálých ochranář-
ských expozic vlastivědných muzeí. 

Od roku 1974 v ČR každoročně probíhá „Ekofi lm“, 
jeden z prvních evropských (i světových) fi lmových fes-
tivalů, kde má tématika ochrany přírody své neodmysli-
telné zastoupení. Již rok poté – 1975 – začali v Uherském 
Hradišti s pořádáním akci TSTTT – Týká se to také tebe, 
původně soutěží amatérských fi lmů o ochraně památek 
a přírody. Druhá část náplně postupně převážila a z akce 
se stal jakýsi neofi ciální celostátní sjezd ochránců pří-
rody. Tematická ozvučená pásma diapozitivů – diafo-
ny – zase byla předmětem celostátní soutěžní přehlídky 
„Na obranu přírody“, kterou ve spolupráci se SÚPPOP 
v letech 1985–1989 pořádalo Planetárium hl. m. Prahy. 

Z masmedií k šíření myšlenek ochrany přírody vý-
znamně přispíval jeden z nejoblíbenějších rozhlasových 
pořadů „Meteor“ v letech 1963–2005, kdy jej připravoval 
jeho zakladatel Oldřich Unger a po něm Josef Kleibel 
a Ivo Budil. V České televizi roku 1978 zahájil Pavel 
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Bezouška investigativní ekologické pořady „Nedej se“ 
a „Přidej se“; stále ještě s jeho účastí běží.

Ihned po zřízení Ministerstva životního prostředí 
ČR v něm začala pracovat i specialistka pro obor eko-
logické výchovy Marcela Křížová. Později vzniklo celé 
zvláštní oddělení (dlouho je vedla Marta Černá), jehož 
pozice i název se během let měnily. Počátkem roku 1999 
totéž ministerstvo podpořilo program „Národní síť envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“. 
V prosinci 1999 byla uzavřena mezirezortní dohoda 
o spolupráci v oblasti EVVO mezi ministerstvy život-
ního prostředí a školství, mládeže a tělovýchovy, která 
je vždy přibližně po čtyřech letech novelizována. Státní 
program ochrany přírody a krajiny ČR ve svém oddíle 
4.4 „Práce s veřejností“ také stanoví výchovně-osvětové 
cíle. O současném stavu environmentální výchovy po-
jednává kapitola 5.16.

5.2.7   Mezinárodní spolupráce –
dnes nezbytnost 
v globalizovaném světě

Potřeba mezinárodní spolupráce v ochraně přírody 
nevyplývá pouze z vzájemně prospěšné výměny zku-
šeností, běžné i v jiných odvětvích lidské činnosti. Její 
nezbytnost je dána existencí státních hranic a jiných 
politických a socioekonomických bariér, dělících svět 
a často i jednotné přírodní a krajinné celky. Nicméně 
přírodní zdroje hranice překračují, přenášejíce živo-
todárné substance či toxický odpad – například vod-
ní toky. Vzniká a sílí vědomí jednoty světové biosféry. 
Globální dosahy lidské činnosti nutnost mezinárodní 
spolupráce umocňují.

Již otcové české ochrany přírody se do zahraničí 
jezdili učit, navazovat kontakty a pomáhat v přípravách 
jejich příští institucionalizace. Jan Svatopluk Procházka 
cestoval ještě „větším dílem ze svých soukromých pro-
středků“ (RAŠEK 1933). Zahraničními zkušenostmi byl 
inspirován jeho referát na V. Sjezdu českých přírodo-
zpytců, lékařů a inženýrů (PROCHÁZKA 1914). I český 
okrašlovací svaz měl bohaté mezinárodní styky (PRO-
CHÁZKA 1920–1921). Rudolf Maximovič podnikl roku 
1935 zajímavou studijní cestu do SSSR (MAXIMOVIČ 
1936). 

Brzy po druhé světové válce se Rudolf Maximovič 
jako československý představitel zúčastnil ve Švýcarsku 
dvou mezinárodních konferencí k přípravě mezinárodní 
organizace na ochranu přírody: 1946 v Basileji (MA-
XIMOVIČ 1946; 1947), 1947 v Brunnen. Na ustavují-
cí konferenci IUPN – Mezinárodní unie pro ochranu 
přírody (Fontainebleau, Francie, podzim 1948) nebylo, 
vzhledem k politické situaci, československé delegaci do-
voleno vycestovat. I tak se tato organizace po celé další 

půlstoletí stala nejvýznamnějším prostředníkem české 
účasti v mezinárodním dění. 

Prvním československým členem Unie (s titulem již 
změněným na IUCN – International Union for Conser-
vation of Nature and Natural Resources = Mezinárodní 
unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů) se roku 
1958 stalo oddělení ochrany přírody SÚPPOP v Praze. 
Zasloužil se o to Jaroslav Veselý, v letech 1956–1966 
náš hlavní reprezentant oboru na mezinárodním poli. 
(ČEŘOVSKÝ 2006). Členství si podržely i ČÚOP a dále 
AOPK ČR. Později přistoupily Správa KRNAPu a ČSOP, 
pouze přechodně STUŽ a Hnutí Brontosaurus. V roce 
2000 se Česká republika stala státním členem IUCN – 
druhým z Východoevropského regionu. 

V Praze byl roku 1967 z československé iniciativy 
ustaven Východoevropský komitét Komise IUCN pro 
výchovu, první mezinárodní orgán ochrany přírody 
ve východoevropském bloku. Tři Češi působili jako 
zvolení členové v nejvyšším orgánu – Radě IUCN: Jiří 
Svoboda 1984–1988, Jan Čeřovský 1988–1994 (v letech 
1969–1973 vedl v sekretariátu IUCN ve Švýcarsku úsek 
výchovy), František Urban 1994–2000; oba posledně 
jmenovaní během druhého funkčního období i jako 
viceprezidenti Unie. Řada dalších českých odborníků 
byla členy odborných komisí IUCN: Alena Bauerová 
(Reitschmiedová), Martin Čihař, Zdeněk Madár, Jiří 
Pall, Petr Rybář, Zdeněk Veselovský, Zdeněk Vulterin. 
Z polské iniciativy vznikl v roce 1971 v rámci Komise 
IUCN pro krajinné plánování Komitét pro ekologický 
rozvoj kulturních krajin. Činnost, zaměřenou zejména 
na prostor střední a východní Evropy, v průběhu násle-
dujících dvou dekád řídil předseda Komitétu Vlastimil 
Vaníček, profesor VŠZ v Brně. Mnohým ze jmenovaných 
se za jejich zásluhy dostalo prestižních mezinárodních 
a zahraničních cen a vyznamenání. 

V roce 1988 IUCN zahájila Východoevropský pro-
gram k posílení spolupráce s naším regionem; ČR v něm 
hrála nejvýznamnější roli (ČEŘOVSKÝ 1990). V jeho 
rámci byla o tři roky později zřízena s podporou Fede-
rálního výboru pro životní prostředí a Českého ústavu 
ochrany přírody koordinační jednotka pro spolupráci 
ČR s IUCN: v období 1993–1997 při ČÚOP Český úřad 
IUCN a v něm jako výkonný pracovník Jan Plesník. 
Česká republika hostila pro IUCN několik důležitých 
konferencí (o emisním zatížení velkoplošných chráně-
ných území v Krkonošském národním parku 1990; první 
evropskou konferenci členských organizací IUCN v Prů-
honicích 1998 i jiné). V Praze byl v letech 1991–2002 
vydáván bulletin IUCN pro střední a východní Evropu – 
IUCN Newsletter Central and Eastern Europe (celkem 
45 čísel, vedoucí redaktor Jan Čeřovský).

Vedle světových kongresů ochrany přírody (jsou po-
řádány v čtyřletém odstupu od roku 1996, jejich součástí 
jsou generální shromáždění IUCN) je IUCN i hlavním 
pořadatelem Světových kongresů o chráněných územích, 
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konaných od roku 1962 každých deset let. Českosloven-
sko/Česko se zúčastnilo1972 (Yellowstone-Grand Teton, 
USA), 1992 (Caracas, Venezuela), 2003 (Durban, JAR).

Již roku 1956 byla při IUCN ustavena jako její mlá-
dežnická sekce IYF – International Youth Federation for 
Environmental Study and Conservation (Mezinárodní 
mládežnická federace pro poznávání a ochranu život-
ního prostředí). Československá státní ochrana přírody 
s ní záhy zahájila spolupráci, mj. v létě 1966 uspořádala 
na Čingově ve Slovenském ráji mezinárodní tábor mla-
dých ochránců přírody. V roce 1968 byla první organiza-
ce z Československa přijata za člena IYF. Slibné začátky 
přerušila normalizace. Později se kontakty zvolna ob-
novovaly zejména zásluhou Hnutí Brontosaurus. Roku 
1983 se evropská sekce IYF vyčlenila jako samostatná 
organizace YEE = Youth and Environment Europe. Češi 
v ní aktivně působili: v osmdesátých letech Šimona 
Bouzková, začátkem devadesátých let byl prezidentem 
YEE Jan Dusík a v roce 1998 ústřední sekretariát YEE 
přenesl své sídlo do pražského střediska ekologické vý-
chovy Toulcův Dvůr. 

V letech 1965–1969 se čeští ochránci přírody zú-
častňovali mezinárodních evropských konferencí 
o chráněných územích, pořádaných v rámci výročních 
shromáždění západoněmeckého spolku Verein Natur-
schutzpark. Z konferencí vyšla roku 1973 organizace 
 FNNPE – Federation of Nature and National Parks of 
Europe (Federace evropských přírodních a národních 
parků) – dnes EUROPARC. Správy velkoplošných 
chráněných území ČR se do ní od roku 1990 postupně 
zapojovaly, zasloužili se o to Petr Hůla, František Pelc, 
Tomáš Rotrekl, Jan Štursa, nejnověji Handrij Härtel. 
V roce 2007 bylo výroční shromáždění EUROPARC 
uspořádáno v ČR v Českém Krumlově.

Velkou pozornost a podporu ochraně přírody věno-
vala odborná agencie Spojených národů pro výchovu, 
vědu a kulturu – UNESCO. V září 1968 uspořádala 
ve svém ústředí v Paříži celosvětovou „mezivládní kon-
ferenci expertů o vědeckých základech racionálního 
využívání a ochrany zdrojů biosféry“, zkráceně „Kon-
ference o biosféře“. Zahájila první „World Conserva-
tion Wave“ – Světovou vlnu zájmu o ochranu životního 
prostředí. Navzdory nedávné okupaci našeho státu se 
konference zúčastnila československé vládní delegace, 
kterou vedl Antonín Pfeff er. Jan Čeřovský byl zvolen 
členem řídícího výboru konference; jako předseda její 
sekce pro výchovu a vzdělávání řídil první mezinárodní 
formulaci zásad environmentální výchovy. Z konference 
vzešel již zmíněný program MAB. Úspěšně se u nás roz-
víjely biosférické rezervace, pověřenou pracovní skupinu 
řadu let vedl pracovník státní ochrany přírody František 
Povolný. Jan Jeník, také člen naší delegace na Konferen-
ci o biosféře a poté dlouholetý předseda čs. národního 
komitétu pro program MAB, působil v záležitostech bi-
osférických rezervací i jako poradce generálního ředitele 

UNESCO (byl pak vyznamenán velmi prestižní Cenou 
sultána Quabose). 

Konference o biosféře také iniciovala Stockholmskou 
konferenci OSN o životním prostředí 1972. (Českoslo-
vensku v účasti zabránil politický bojkot konference 
Sovětským svazem a většinou jeho satelitů.) Podle zá-
věru Stockholmské konference vznikla jiř roku 1973 
nová agencie OSN – UNEP = United Nations Envi-
ronment Programme (Program Spojených národů pro 
životní prostředí). Do její činnosti se Československá 
republika záhy zapojila. Podílela se na řadě programů, 
například IEEP (= International Environmental Educa-
tion Programme – společná akce UNEP a UNESCO – 
Mezinárodní program environmentální výchovy). Čeští 
experti se účastnili i jeho vrcholných zasedání (seminář 
v Bělehradě 1975, konference v Tbilisi 1977, kongres 
v Moskvě 1987). 

Po pádu železné opony byly zjara roku 1990 otázky 
ochrany přírody také projednávány na prvním celoev-
ropském setkání ministrů životního prostředí (Bergen, 
Norsko). Čs. delegaci vedli Bedřich Moldan a Josef Va-
vroušek. Druhý, již jako federální ministr, taková pra-
covní zasedání v létě 1991 institucionalizoval svoláním 
Dobříšské konference: je označována jako první evrop-
ská konference ministrů životního prostředí (s projevem 
na ní vystoupil i prezident Václav Havel). Každé dva roky 
následovaly v různých evropských městech konference 
další, a to vždy s českou účastí. Ta nechyběla ani na svě-
tových summitech o životním prostředí: 1992 Rio de 
Janeiro; 2002 Johannesburg, JAR. 

Česká ochrana přírody také přijala několik meziná-
rodních strategií oboru; naši odborníci se podíleli již 
na jejich přípravách. Nejdůležitější byl dokument tří 
mezinárodních organizací (IUCN, UNEP, WWF 1991) 
„strategie trvale udržitelného žití“ Caring for the Earth – 
Pečujeme o Zemi. Vyhlášení v Bruselu se zúčastnil jako 
jeden z pětice světových kapacit Josef Vavroušek. V Čes-
ké republice bylo připraveno důstojné uvedení Strategie: 
její prezentace špičkovým politikům významně přispěla 
i k schválení nového zákona na ochranu přírody Českou 
národní radou v roce 1992. Pozitivně byl u nás přijat 
a naplňován také evropský akční program IUCN „Parky 
pro život“ (IUCN CNPPA 1994).

Mezinárodní uvolnění umožnilo od  roku 1990 
podstatné rozšíření mezinárodní spolupráce i ochraně 
přírody. Konečně došlo k dlouho marně požadované-
mu přístupu našeho státu k mezinárodním úmluvám 
na ochranu přírody a přírodního prostředí. Z těchto 
a dalších závazků vyplynula řada činností, o kterých 
pojednávají kapitoly 3 a 4 tohoto kompendia. 

Jen několik dalších příkladů: Roku 1993 bylo v Nizo-
zemsku zřízeno Evropské středisko pro ochranu příro-
dy – ECNC (European Centre for Nature Conservation), 
o pár roků později se AOPK ČR stala jeho partnerskou 
organizací. V roce 1994 vzniklo z iniciativy britské ne-
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vládní organizace Plantlife (dnes Plantlife International) 
mezinárodní sdružení na ochranu evropských rostlin – 
Planta Europa. Státní ochrana přírody ČR poskytla 
nové organizaci podporu; její pracovník Jan Čeřovský 
byl spoluzakladatelem a prvním prezidentem sdružení. 
Třetí mezinárodní konference Planta Europa 2001 v Prů-
honicích u Prahy připravila Evropskou strategii ochrany 
rostlin. Projektem s českou účastí byla též identifi kace 
IPA (= Important Plant Area) – botanicky významných 
území (ČEŘOVSKÝ, PODHAJSKÁ & TUROŇOVÁ 
2007).

O rozvinuté angažovanosti naší ochrany přírody 
na mezinárodním poli začátkem 21. století podávají dob-
ré přehledy příslušné zprávy (např. PLESNÍK 2003 aj.).

Od roku 1990 přijížděly ze západní Evropy a Severní 
Ameriky různé mise zahraničních specialistů do států 
za bývalou železnou oponou, v nichž Západ považoval 
ochranu přírody za zanedbanou. Vznikaly projekty, kte-
ré někdy přinesly vítanou fi nanční podporu, jindy pouze 
leckdy zbytečné „know-how“ a fi nanční prospěch jen 
zahraničním poradcům. Lze uvést „první projekt WWF 
za železnou oponou“: příprava národního parku na Šu-
mavě. Kanadský expert stejně musel potřebné odborné 
podklady načerpat (a to zdarma!) od českých odborní-
ků. První projekt to však nebyl. V této souvislosti stojí 
za zmínku menší fi nanční částka, věnovaná organiza-
cí WWF začátkem sedmdesátých let KSPPOP v Brně 
na ochranářské vodohospodářské korekce následků 
výstavby Novomlýnských nádrží. Projekt, výborně 
připravený pracovníky krajského střediska, měl naději 
na vysokou podporu; vedoucí oddělení ochrany přírody 
českého ministerstva kultury Antonín Vinš však váhal 
přijmout „peníze od kapitalistů“. Celkově jsme s WWF 
měli mezinárodní spolupráci téměř nulovou.

Změny 1989/1990 přinesly i rozvoj bilaterální pře-
shraniční spolupráce s německými sousedy. Zjara 1990 
bavorská ANL – Akademie ochrany přírody a péče 
o krajinu – iniciovala bavorsko-česká sympozia o ochra-
ně přírody: první uspořádala již na podzim téhož roku 
v obci St. Oswald na bavorské straně Šumavy, druhé se 
konalo 1991 v Mariánských Lázních, třetí 1992 opět 
v Německu. Dohoda mezi MŽP ČR a partnerským 
ministerstvem Svobodného státu Sasko o spolupráci 
v ochraně přírody v příhraničí byla uzavřena na podzim 
roku 1991, dohoda o spolupráci v oblasti ochrany život-
ního prostředí mezi vládami ČR a SRN na podzim 1996.

Krystalizačními body spolupráce byla příhraniční 
velkoplošná chráněná území. První náznaky v Sasko-
českém Švýcarsku z léta 1954, oficiální z konce roku 
1964, však navzdory politické spřízněnosti s NDR byly 
až do konce osmdesátých let velmi skrovné. K intenziv-
ní přeshraniční spolupráci došlo až po roce 1990 (např. 
HENTSCHEL & STEIN 1996). Přitom sasští sousedé 
byli vždy o notný krok napřed: LSG Sächsische Schweiz 
1956, CHKO Labské pískovce 1972; NP Sächsische 

Schweiz 1990/1991, NP České Švýcarsko 1999/2000. 
Vyhlašování územní ochrany v Německu bylo našim 
snahám povzbuzením a podporou.

Zajímavý byl vývoj na Šumavě. Západoněmecká 
ochrana přírody regionu věnovala zvýšenou pozornost 
od roku 1966: výroční zasedání spolku Verein Natur-
schutzpark s evropskou konferencí (VESELÝ 1966) se 
zaměřilo na Bavorský les (bavorská část Šumavy). Již 
tehdy byla naznačována možnost spolupráce s českou 
CHKO Šumava, jejíž vyhlášení roku 1963 nesporně ně-
mecký zájem posílilo. Hovořilo se o ní i na Německém 
sjezdu ochrany přírody (Deutscher Naturschutztag) 
na jaře 1968 v bavorském Straubingu, kam byla pozvána 
poměrně početná delegace z Čech. Další vývoj byl naší 
„normalizací“ zbrzděn až do roku 1990, i když první 
ředitel Národního parku Bayerischer Wald (vyhlášen 
1970) sporadické styky vřele podporoval (na druhé stra-
ně, bohužel, vnukl některým českým ochráncům přírody 
pro naši stranu Šumavy scestnou zásadu nezasahovat 
proti kůrovci). Od začátku devadesátých let (český Ná-
rodní park Šumava byl vyhlášen 1991) se v bilaterálním 
chráněném území přeshraniční spolupráce velmi inten-
zivně rozvíjí.

V roce 1932, kdy vznikly první příhraniční národní 
parky Kanada/USA, vzniklo i bilaterální česko-polské 
chráněné území v Pieninách – prvního svého druhu 
 Evropě. I proto jsme byli mezinárodně uznáváni: roku 
1992 nám bylo svěřeno řízení sekce o přeshraniční spo-
lupráci na IV. světovém kongresu o chráněných územích 
v Caracasu (Jan Čeřovský), 1997 týž český představi-
tel přednášel na světovém kongresu o přeshraničních 
chráněných územích, konaném poblíž Kapského města 
v JAR. Roku 1995 a 1996 se v ČR uspořádal dvě mezi-
národní pracovní zasedání na stejné téma.

Zbývá ještě dodat, že otevření hranic po roce 1990 
otevřelo i široké pole spolupráci ochranářských organi-
zací v nevládním sektoru. 

Závěrem

Autor kapitoly děkuje všem přátelům a dalším odborní-
kům, kteří mu laskavě poskytli konzultace k této kapi-
tole. Bohužel, vzhledem k jejímu vymezenému rozsahu, 
musel některé skutečnosti z historie naší ochrany příro-
dy zmínit jen velmi stručně či dokonce vynechat. V po-
pisu historického vývoje se tedy snažil naznačit celkové 
trendy a soustředil se převážně na činnost státní ochrany 
přírody s omezením informací o působení jiných rezortů 
a institucí a přesahu do širší oblasti péče o životní pro-
středí. Podobně musel být redukován i výčet pramenů, 
zejména literatury. Autor se za to omlouvá jak konzul-
tantům, tak zejména čtenářům.

Němečtí historici ochrany přírody soudí, že jednou 
ze základních motivací vzniku ochrany přírody i její-
ho rozvoje byl všude ve světě nacionalismus. Probíra-
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jí a přiznávají úzké sepjetí německé ochrany přírody 
s nacistickou ideologií a diktaturou – a podobné trendy 
přenášejí i na poměry za totalitního režimu v Německé 
demokratické republice (např. FROHN & SCHMOLL 
2006). Zatímco v Německu lze kořeny i služby ochrany 
přírody až do konce druhé světové války skutečně spo-
jovat s ideologií „Blut und Boden“, nemyslím, že by česká 
ochrana přírody někdy překročila hranice nerozpína-
vého ryzího vlastenectví. V období naší totality někteří 
z nás snad zprvu uvěřili, že socialismus a komunismus 
odstraní „vykořisťování přírody lidmi stejně jako vyko-
řisťování člověka člověkem“. Záhy však seznali svůj omyl 
a komunistickou frazeologii více méně používali – až 
s jistou demagogií – k úspěšnějšímu prosazování svých 
cílů. Ty se stále více dostávaly do rozporu s počínáním 
vládnoucího režimu; mnozí ochránci přírody se pak 
zařadili k disidentům: ostatně nespokojenost se stavem 
životního prostředí a pustošením přírody byla (a to 
i v jiných zemích východního bloku) jednou z pohnutek 
k „velkému třesku“ 1989/1990.
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Obr. 5:  Schematické znázornění vývoje ochrany přírody v ČR (© J. Čeřovský).

Obr. 6:  Rozvoj sítě maloplošných chráněných území (počet) v ČR 1900–2000 (© J. Čeřovský).
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Obr. 7:  Rozvoj sítě chráněných krajinných oblastí (počet) v ČR 1950–2000 (© J. Čeřovský).

Obr. 8:  Rozvoj sítě chráněných krajinných oblastí (rozloha) v ĆR 1950–2000 (© J. Čeřovský).
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Obr. 9:  Boubínský prales – stoletá laboratoř v přírodě: jeden z historických záznamů studijních ploch českého lesníka Josefa Johna, 
1847. – Pramen: Libor Hort: Historie výzkumu přirozených lesů, www.pralesy.cz

Obr. 10:  Návrh sítě „přírodních rezervací v zemi Moravskoslezské“, jak jej předložil Jan Šmarda roku 1947. – Pramen: Buček & Smej-
kalová v časopise Veronica 1/1: p. 4
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Obr. 11:  1. 8. 1956 – všichni tehdejší čeští profesionálové státní ochrany přírody před budovou Národního shromáždění po schválení 
našeho prvního zákona na ochranu přírody. Zleva doprava: Ludvík M. Kuba, Marta Jarošová, PhDr. Otakar John, RNDr. Jaroslav Veselý, 
RNDr. Marie Maršáková-Němejcová, PhDr. Pavel Nauman, JUDr. Vildová, RNDr. Ladislav Kamarád, Ing. Dr. Zdeněk Vulterin, Vojtěch 
Vlach, Otakar Leiský, RNDr. Viktor Pleva, Rudolf Maximovič (v té době již v důchodu), RNDr. Valentin Pospíšil. Ve skupině chybí 
RNDr. Jan Tříska – ten je totiž autorem snímku.

Obr. 12:  Pracovníci státní ochrany přírody při kontrole přírodní rezervace v Českém středohoří – 70. léta 20. století? Vlevo na snímku 
významný protagonista územní ochrany přírody RNDr. Jan Tříska (1912–1985) (© archiv redakce časopisu Ochrana přírody).
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Obr. 13:  První československý tábor ochránců přírody pro starší mládež ve Slovenském ráji, léto 1963. Výklad podává okresní konzer-
vátor štátnej ochrany prírody prof. Arnold Tóth (© Lubomír Huňa).

Obr. 14:  Při fyzické realizaci řízené péče o chráněné a pozoruhodné lokality – tzv. „managementu“ – od jeho samého počátku vydat-
ně pomáhali dobrovolníci. Na snímku při práci členové aktivu státní ochrany přírody okresu Prachatice, sedmdesátá léta 20. století. 
(©  archiv ekologické NGO Dřípatka, Prachatice).
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Obr. 15:  Výchova dětí k ochraně přírody: „vánoční stromek pro zvěř“ v první československé školní přírodní rezervaci „Pod Vyhlídkou“ 
u Prachatic, 70. léta 20. století. (© archiv ekologické NGO Dřípatka, Prachatice).
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Obr. 16:  Praha, 27. 9. 1967: Předsednictvo mezinárodní konference o výchově k ochraně přírody, kterou zahajuje místopředeseda Komise 
IUCN pro výchovu RNDr. Jan Čeřovský CSc. Závěrem konference byl při této komisi ustaven Východoevropský komitét, první orgán 
pro mezinárodní spolupráci v oboru v tehdejších „socialistických“ státech sovětského bloku (© Vojtěch Obereigner).

Obr. 17:  Zvolna se rozvíjela i přeshraniční spolupráce: společná exkurze českých a východoněmeckých ochránců přírody v Saském 
Švýcarsku při jedné z jejich pracovních porad, podzim 1987 (© Helena Seifertová).
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Tab. 6:
Výběr významných dat z historie ochrany přírody v ČR (© J. Čeřovský).

HISTORICKÝ VÝVOJ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V ČR 1800–2000

Výběr významných dat

1838  první chráněná území Žofínský prales a Hojná voda

1858  ochrana Boubínského pralesa na Šumavě

1861  založen první okrašlovací spolek v Kutné Hoře

1904  založen Svaz českých okrašlovacích spolků

1914  V. sjezd českých přírodozpytců, lékařů a inženýrů projednává ochranu přírody 

1922  Rudolf Maximovič – první profesionál státní ochrany přírody v MŠANO

1923  vznikl Svaz na ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku

1926–27  první významné knižní dílo J. S. Procházka „Ochrana přírody a přírodních památek“

1933  Výnos MŠANO uvádí seznam 138 přírodních rezervací v ČSR (108 v dnešní ČR)

1946  začal vycházet časopis „Ochrana přírody“ 

1955  první chráněná krajinná oblast v ČR – CHKO „Český ráj“ 

1956  schválen první český zákon na ochranu přírody

1958  založen Státní ústav památkové péče a ochrany přírody

1962  ČSAV zakládá Ústav pro tvorbu a a ochranu krajiny

1963  vyhlášen první národní park v ĆR – Krkonošský – a největší CHKO – Šumava

1969  ustaven TIS – Svaz pro ochranu přírody a krajiny

1974  vznik mládežnického „Hnutí Brontosaurus“ na ochranu životního prostředí

1977  vyhlášeny první 2 biosférické rezervace UNESCO v ČR – Křivoklátsko a Třeboňsko

1979  vznikl Český svaz ochránců přírody

1983  Ekologická sekce ČSAV (zal. 1976) vydává zprávu o stavu životního prostředí u nás

1988  vychází první díl (Ptáci) Červené knihy ČR a SR (pětidílná série ukončena 1999)

1990  státní ochranu přírody přebírá nově vzniklé Ministerstvo životního prostředí ČR

1991  vyhlášeny 2 nové národní parky: Podyjí a Šumava

1992  přijat nový (dosud platný) český zákon na ochranu přírody a krajiny

1996  ustaveno sdružení středisek ekologické výchovy „Pavučina“

1998  Vláda ČR přijala Státní program ochrany přírody a krajiny ČR

1999  vyšel první díl Edice „Chráněná území ČR“ (poslední, 14. díl vyšel 2009) 

2000  ČR státním členem IUCN; vyhlášen čtvrtý národní park v ČR – „České Švýcarsko“ 
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Obr. 18:  Přebal I. dílu dvoudílné přírodovědně-ochranářské čes-
koslovenské vlastivědy. Vznikla pod redakcí Jaroslava Veselého 
a roku 1954 oba díly vydalo Nakladatelství ČSAV v Praze.

Obr. 19:  První kompletní popis chráněných území v Českoslo-
vensku vyšel v pražském nakladatelství Academia roku 1977.

Obr. 20:  Zasvěcený globální pohled do problematiky ochrany 
přírody naší širší veřejnosti přinesl český překlad vynikající knihy 
„Avant que Nature meure“ francouzského profesora Jean Dorsta. 
Pod titulem „Ohrožená příroda“ vyšla ve výtečném překladu Márii 
Lexové dvě vydání 1974 a 1985 v záhy rozebraných nákladech 
několika desítek tisíc.

Obr. 21:  Koncem 20. století vyšla v 5 dílech Červená kniha ohro-
žených a vzácných druhů rostlin a živočichů v ĆR a SR, první díl 
„Ptáci“ roku 1988.
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Obr. 22:  Rudolf Maximovič (1886–1963) byl první český profe-
sionál a dlouhá léta (1922–1948) nejvyšší představitel českoslo-
venské státní ochrany přírody.

Obr. 23:  Doc. PhDr Jan Svatopluk Procházka (1881–1933) vydal 
(1926–1927) dodnes pozoruhodné knižní dílo o ochraně přírody; 
byl u nás také prvním pro obor habilitovaným vysokoškolským 
učitelem.

Obr. 24:  RNDr. Jaroslav Veselý (1906–1985) určil československé 
ochraně přírody po 2. světové válce její směr a po odchodu svého 
učitele Rudolfa Maximoviče do důchodu (1948) stál až do roku 
1964 v jejím čele. Byl také mezinárodně uznávanou autoritou: 
v roce 1969 mu univerzita v Bonnu udělila prestižní Van Tienho-
venovu cenu za zásluhy o evropskou ochranu přírody.

Obr. 25:  Univ. Prof. PhDr Jaromír Klika DrSc, člen-korespondent 
ČSAV (1888–1957), otec české fytocenologie, významně přispěl 
i k rozvoji české ochrany přírody.
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Obr. 26:  Doc. RNDr Jan Šmarda (1904–1968), významný mo-
ravský botanik, předložil roku 1947 návrh sítě chráněných území 
na Moravě a ve Slezsku. Jeho neohrožený, i když dost marný boj 
proti socialistickému „přetváření“ jihomoravské krajiny mu při-
nesl mnoho osobních potíží.

Obr. 27:  Univ. Prof. RNDr. Emil Hadač DrSc. (1914–2003), vý-
znamný český geobotanik, se v 70. a 80. letech 20. století v ČR 
zasloužil o prosazování vědecké ekologie i její seriózní aplikace 
v zájmu péče o životní prostředí včetně ochrany přírody. 

Obr. 28:  Ing. Igor Míchal CSc (1939–2002), původním povo-
láním lesník, se jako odborník v oblasti územního plánování 
věnoval ekologické stabilitě krajiny, vědeckým směrnicím pro 
management chráněných a ochrany zasluhujících ekosystémů 
a také environmentální etice.

Obr. 29:  Mgr. Aleš Záveský (1926–1995), učitel a dobrovolný 
spolupracovník státní ochrany přírody, byl jedním z nejzaslouži-
lejších průkopníků školní i mimoškolní environmentální výchovy 
založené primárně na poznávání a ochraně přírody. Mj. založil 
první československou školní přírodní rezervaci.
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Obr. 30:  Mgr. Emilie Strejčková (1939–2009), vysokoškolsky 
vzdělaná pedagožka a ekoložka, patří k nejvýznamnějším prů-
kopníkům environmentální výchovy založené na dobrém vztahu 
k přírodě. Známá je zejména jako zakladatelka pražského středis-
ka ekologické výchovy „Toulcův dvůr“.

Obr. 31:  Ing. Josef Velek (1939–1990), novinář a spisovatel, který 
od roku 1975 mediálně prosazoval Hnutí Brontosaurus, je právem 
pokládán za zakladatele české environmentální žurnalistiky. Je 
jedním z mála českých nositelů prestižní mezinárodní ceny OSN 
„Global 500“. 

Obr. 32:  Ing. Josef Vavroušek CSc. (1939–1990) byl krátce 
 (1990–1992) prvním a jediným československým federálním mi-
nistrem životního prostředí. Důsledně prosazoval princip trvalé 
udržitelnosti (zakladatel STUŽ – Společnosti pro trvale udržitelný 
život) a také formuloval mezinárodně vysoce hodnocené zásady 
environmentální etiky.
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5.3  Geodiverzita a paměť krajiny

Václav Cílek

„Geodiverzita zahrnuje celou šíři zemských rysů,  včetně 
geologických, geomorfologických, paleontologických, půd-
ních, hydrologických a atmosférických prvků, systémů 
a procesů“.

Australian Natural Heritage Charter, 1997

Geodiverzitu považujeme za substrátovou a morfologic-
kou rozmanitost určitého území. Australská defi nice je 
detailnější a zahrnuje hydrologické a mikroklimatické 
poměry území a bere do úvahy možnost existence cen-
ných paleontologických lokalit. Rovněž v sobě obsahuje 
předpoklad, že geodiverzita podléhá přirozeným pro-
cesům proměny. V dosavadních pracích týkajících se 
ochrany přírody je pojem geodiverzity víceméně obsa-
žen v řadě jiných, často obtížně uchopitelných pojmů, 
jako je stanoviště nebo krajina. V posledních letech se 
stále více začínají uplatňovat geologické aspekty ochra-
ny přírody – např. při tvorbě geologických parků. Do-
mníváme se, že právě geodiverzita se může či musí stát 
jedním ze základních pojmů ochrany přírody a krajiny.

Literatura venkovského realismu konce 19. a po-
čátku 20. století (dílo K. V. Raise, J. Holečka, K. Světlé 
a dalších) se opakovaně zmiňuje o odstraňování kame-
nů z polí, shlazování a zavážení erozních rýh, scelování 
kousků polí do větších celků, pracném ukrajování pas-
tvin a jejich přeměně na ornou půdu. V podhorských 
krajích byla dokonce vynášena na pole ornice z údolí. 
Hromady kamenů z polí na Českomoravské vysočině či 
v Českém středohoří, suché zídky v jižních Čechách, za-
rostlá terasovaná políčka na Kokořínsku jsou svědectvím 
staletí trvajícího zápasu o půdu. Tato kultivace krajiny 
byla doprovázena odstraňováním drobných přirozených 
útvarů – vyčnívajících skalisek, zavážením mokřadů 
a dalšími ztrátami geodiverzity. Terén byl však naopak 
členěn mezemi a rozrůzňován polními cestami, které se 
na svazích často měnily na hluboké erozní rýhy. Např. 
sprašová rokle v Zeměchách u Kralup, která dosahuje 
hloubky přes 15m pravděpodobně vznikla erozí polního 
úvozu. V některých, zejména kopcovitých krajích tak byl 
vytvořen nový, obvykle malebně členitý reliéf táhlých 
mezí, ale v rovinatých krajích musíme očekávat obro-
vitou, pomalou, soustavnou prací po staletí měněnou 
krajinu se značně sníženou geodiverzitou.

V některých oblastech měla značný negativní dopad 
dlouhodobá těžba surovin. Pálení vápna probíhá v Čes-
kém krasu a na mnoha dalších místech poměrně inten-
zivně již od 16. století. Pozorování z Maďarska (pohoří 
Bükk) i Slovenska (Zemplínské vrchy a jinde) ukazují, 
že těžba vápenců a výroba vápna probíhá nejprve sbírá-
ním volných škrapových balvanů a posléze olamováním 
přirozených výskytů. Vůbec se dnes nedá určit, kolik vol-

ných vápencových balvanů, škrapových polí a malých 
skalek leželo např. v Českém krasu a na dalších menších 
vápencových výskytech, ale původně se muselo jednat 
o množství, které je nesrovnatelné s dnešním stavem. 
Při podrobnější prohlídce zjistíme, že zejména u malých 
vápencových ostrovů, jsou olámány či zničeny všechny 
dosažitelné výchozy.

J. Velfl ík se ve své slavné monografi i „Nauka o sta-
vebních hmotách“ (1913–1917) zmiňuje, že „v Čechách 
nalézaly se druhdy hojně, nyní již jen pořídku ohromné 
osamocené balvany – zvláště žulové, z nichž mnohé průbě-
hem druhé poloviny předešlého století padly za oběť stav-
bám železnicovým, použity jako dočasné lomy k získání 
výborného stavebního kamene.“ Cituje příklad velkého, 
nádherného kamene Baba na Kralovicku o výšce 6 m, 
který byl v roce 1913 rozbit na stavební kámen a odvezen 
do Plzně na 110 železničních vagonech. Méně nápadný 
je sběr drobných kamenů použitých na stavbu vesnic 
nebo kamenných zídek. Při počtu několika tisíc vesnic 
existujících dejme tomu od roku 1250 se jedná o obrov-
ské přesuny kamenných hmot. K celkovému číslu je dále 
nutné přičíst hmotu železničních těles, říčních navigací 
a různých technických staveb. Je otázkou, zda si vůbec 
umíme představit vzhled některých českých a morav-
ských krajin před „velkým sběrem kamenů“.

Dnes si již neuvědomujeme, jakou obrovskou pro-
měnou prošly naše řeky. O mramorovém oltáři v kostele 
Panny Marie na Malé Straně se dochovala zpráva, že 
byl postaven z velkého kamene vytaženého z Beroun-
ky. Projdeme-li dnes vápencovým kaňonem Beroun-
ky, nenarazíme dnes na jediný větší vápencový blok 
nebo vyčnívající skalisko. Kameny z řeky Vltavy byly 
odstraňovány nejméně od roku 1547 nařízením císaře 
Ferdinanda I., který se snažil podpořit obchod. Po roce 
1640 přizval strahovský opat K. Fuka vojenské inžený-
ry ke splavňování Vltavy. Nechal odstřelovat skaliska 
vyčnívající z vody např. u Zbraslavi, ale teprve po roce 
1729 se podařilo „rozdrtit skaliska“ v řece a splavnit ji 
až ke Kamýku. Téměř půl tisíce let říčních úprav pro-
měnilo mnohé evropské řeky z malebně nebezpečného 
živlu v krotké, bahnité kanály. Uvažujeme-li o původním 
stavu Vltavy nad Prahou, nalezneme vhodnou analo-
gii ve střední Sázavě, která je sice podstatně menší, ale 
existují zde občasná skaliska, vyčnívající kameny a štěr-
kové výspy. V této souvislosti představuje kaňon Dyje 
v NP Podyjí zajímavý problém – dnes sice vypadá téměř 
nedotčeně, ale v pozdním středověku a v novověku se 
jednalo o krajinu, která byla více ovlivněna člověkem, 
než je tomu dnes.

Celé střední Polabí a mnoho jiných toků bylo zbave-
no systémů několika generací slepých ramen. Představa, 
že místa jako např. Pardubice nebo Most byla přístupná 
jen po dlouhých haťových mostech vedoucích mokřady 
a odstavenými tůněmi je dnes zcela fantastická. Rovněž 
zmizely kdysi tak četné říční ostrovy. Ze zemědělské 
krajiny se ztratily desítky pramenných mís a mokřadů.
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V euro-americké civilizaci dojde za rok k přesunům 
asi 20 t hornin a zemin na osobu. Jedná se zejména 
o stavební materiály, náspy dálnic, základové horniny, 
vápenec, asfalt a další suroviny. Na jedné straně je geo-
diverzita ničena, ale na druhou stranu je rovněž vytvá-
řena. Nakolik je tvorba nové geodiverzity žádoucí závisí 
na tom, zda podstatně proměňuje ráz krajiny anebo zda 
spíš zvýrazňuje a obohacuje její přirozené prvky. Mnoho, 
zejména malých a tvarově členitých lomů obohacuje kra-
jinu, ale lineární násep dálnice potlačuje její ráz. Obecně 
platí, že vytváření spíš menších vodních ploch a skalna-
tých odkryvů (tedy právě těch prvků, které postupně 
v minulých stoletích mizely) je žádoucí, ale větší změny 
jsou problematické a musí být posuzovány pro každý 
případ a pro každou krajinu zvlášť. Určitým paradoxem 
se stává, že železniční náspy, zářezy dálnic a podobné, 
ekonomicky jinak nevyužitelné plochy se stávají víta-
nými náhradními stanovišti. Britské železnice dokonce 
vydaly průvodce o přírodě železničních náspů. Ty jsou 
pro mnohé dojíždějící obyvatele velkých městských aglo-
merací jediným, běžným kontaktem s přírodou.

Ochrana přírody je tak všude v Evropě stavěna před 
úkol nikoliv jenom ochránce mizejících „přírodních 
rájů“, ale také aktivního manažera nového antropogen-
ního prostředí, které je směrováno do určitého cílového 
stavu – např. kombinace přirozené doubravy a geologic-
kého profi lu v hlubokém dálničním zářezu.

Změny ve hnízdění ptáků, kvalitě lučních porostů, 
stavu lesa a podobných jevů jsou patrné v měřítku něko-
lika let. Zalesněná, odlesněná a zase zalesněná Šumava se 
dá prožít během jedné generace. Většinou máme pocit, 
že musíme chránit to, co se mění před našima očima. 
Podobně jako je geologický čas nesrovnatelně pomalejší, 
než čas biologický, tak i změny geodiverzity byly v uply-
nulých stoletích spíš plíživě nenápadné, ale ve svém 
souhrnu vyústily v celkovou změnu charakteru krajiny. 
Proto považujeme za nutné, abychom si dobře rozmysleli 
úpravy, které v krajině provádíme – je technicky snadné 
zničit skalku překážející v dopravě, ale mějme přitom 
na paměti, že podobných skalek už bylo na daném území 
zničeno nejspíš několik a že již nebudou nikdy vráceny 
na místo. Krajina chudne kámen po kameni.

Dosavadní ochranářské praxe se ve většině případů 
zabývala geologickým podložím jako něčím, co sice patří 
zejména k vegetaci a již méně k živočišstvu, ale na co 
není nutné klást přímý důraz. Hlubší pohled opřený 
o historickou analýzu naopak ukazuje, že geodiverzita 
je podobně jako biodiverzita postihována změnami, po-
stupně ochuzována, ale i nově vytvářena. Pracuje s jiným 
časovým měřítkem a odehrává se v široké škále velikostí. 
Je nutné ji rozeznávat jako samostatnou, jakkoliv pro-
vázanou, kategorii ochrany přírody, která se postupně 
emancipuje od známější biodiverzity. V Evropě se tento 
proces projevuje například zakládáním geologických 
parků.

V konkrétní krajině je pak nutné si uvědomit, že ne-
jenom geologické odkryvy, ale také vlastnosti substrátu, 
výška údolního dna, existence volných kamenů a dalších 
rysů reliéfu je hodnotou sama o sobě, tj. i v případě, že 
nevytváří stanoviště nějakých hodnotných biologických 
systémů. Koncepce geodiverzity má vzhledem k obrov-
ským stavebním a těžebním přesunům hmot rovněž 
svoji cílenou futurologickou funkci – navrhovat takové 
úpravy terénu či půdního pokryvu, které jednou mohou 
vytvořit zajímavý přírodní kout.

Péče o paměť krajiny

V zásadě můžeme v paměti krajiny rozlišovat složku pří-
rodní a složku kulturní. Ta první jsou např. geologické 
profi ly, geomorfologické tvary a typy porostů. Do kul-
turní složky patří např. drobné sakrální památky, již 
výše zmíněné staré cesty, lidová architektura, industri-
ální stavby a celá šíře kulturní dědictví obecně včetně 
starých odrůd ovocných stromů. Paměť zakládá a shro-
mažďuje bohatství života. Zvláště u velkoplošných území 
je vždy inspirativní podívat se na ně z hlediska, kolik 
obsahují paměti. Hovořit dnes o krajině, jejím rázu a je-
jím působení znamená zejména hovořit o architektuře 
a urbanismu, protože ty z největší míry určují budoucí 
charakter naší země. Nejedná se přitom jen o domy, ale 
také o technické a liniové stavby, dálnice, vodní nádrže, 
sklady a parkoviště.

Jako hlavní prameny k této kapitole je možné dopo-
ručit několik webových stránek, na kterých nalezneme 
další odkazy:
www.geoconservation.com; www.naturalengland.org.uk; 
www.naturalnet.net; www.nsf.org a další.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Geopark Český Ráj

Lenka Šoltysová

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Význačné geologické útvary jako 
předmět zájmu ochrany přírody

Jan Vítek

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Paměť krajiny a kontinuální 
ekosystémy v severních Čechách

Pavel Trpák, Ivana Trpáková

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.4   Ochrana jeskyní 
a krasových útvarů v ČR

Jaroslav Hromas

Termínem jeskyně jsou obecně označovány podzemní 
dutiny (kaverny) přírodního charakteru. Pod termín 
jeskyně se zahrnují i dutiny, pro které z morfologického 
hlediska existují i přesnější označení, jako např. sluje, 
propasti aj. Pro právní ochranu jeskyní defi nuje § 10 
zákona č. 114/1992 Sb. jeskyně jako „podzemní prosto-
ry vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní 
a přírodních jevů v nich“.

Z genetického hlediska se rozlišují jeskyně krasové 
a pseudokrasové. Krasové vznikají kongruentním roz-
pouštěním hornin, tj. v horninách rozpustných, pře-
vážně karbonátových – v ČR jsou to zejména vápence 
a vápnité dolomity. Pseudokrasové jeskyně vznikají pře-
vážně procesy mechanickými (zvětráváním, erozí, říce-
ním, sesuvy apod.), které za určitých podmínek postihují 
všechny typy hornin. 

Oblasti karbonátových hornin postižených kraso-
věním jsou označovány termíny kras, krasová území. 
Charakteristický je pro ně specifi cký režim podzemního 
odvodňování a morfologie, která tento hydrologický vý-
voj odráží. Voda spolu s geologickou stavbou a vlastnost-
mi horniny diktuje charakter, průběh a rozsah jeskyní 
i povrchových krasových jevů. Soubor těchto jevů také 
vytváří specifi cké podmínky pro rostlinstvo a živočišstvo 
krasového ekosystému. Je odlišný od ekosystémů jiných 
krajin, má vzájemně plně provázané složky povrchové 
a podzemní a v přírodě má svůj mimořádný význam 
a postavení. Krasové jevy umožňují otevřenou a rychlou 
komunikaci mezi povrchem a podzemím, rychlý a in-
tenzívní přenos energie. Stav, vývoj a ochrana krasového 
povrchu je proto nekompromisní podmínkou pro stav, 
vývoj a ochranu podzemních systémů, a naopak. 

Pseudokrasové jeskyně a s nimi související pseudo-
krasové jevy (morfologicky podobné jevům krasovým) 
se vyskytují poměrně ojediněle nebo v lokálním sesku-
pení. V ČR jsou však i území, budovaná pískovcový-
mi horninami české křídové pánve a fl yšových Karpat, 
s koncentrací jeskyní (převážně slují, vrstevních, pukli-

nových, rozsedlinových či blokových jeskyní a propastí). 
Zde lze použít termín pseudokrasová území.

V České republice bylo k roku 2009 evidováno 
3988 jeskyní, z toho 2366 krasových a 1622 pseudo-
krasových. Krasové jeskyně jsou soustředěny převážně 
ve dvou nejvýznamnějších krasových oblastech – Mo-
ravském a Českém krasu. 

Moravský kras o rozloze cca 78 km2 tvoří nemeta-
morfované vápence středního a svrchního devonu a jako 
jediný u nás je typologicky označován jako kras úpl-
ný (holokras, holokarst), protože jsou v něm vyvinuty 
v podstatě všechny základní typy krasových jevů. Vedle 
jeskyní a jejich systémů protékaných volnými krasovými 
vodami jsou zde v reprezentativní formě vyvinuty i po-
vrchové krasové jevy, zejména krasové kaňony (žleby), 
slepá a poloslepá údolí, ponory a vývěry, závrty a závr-
tové deprese (úvaly), řícené závrty (propasti), škrapová 
pole a další. Jeho 1132 evidovaným jeskyním vévodí 
nejdelší jeskynní soustava ČR, t. č. cca 35 km dlouhá 
Amatérská jeskyně, která zahrnuje vzájemně propojené 
jeskynní systémy na podzemním toku Punkvy a jejích 
zdrojnic. Nejmohutnějším říceným závrtem ČR (propast 
typu light hole) je Macocha, k hladině krasových vod 
hluboká 139 m, k dosud dosaženému dnu podzemních 
vod okolo 190 m.

Český kras, i když rozlohou cca 144 km2 větší než 
Moravský, je vázán na karbonáty svrchního siluru 
a spodního devonu v jádře Barrandienské staropaleo-
zoické pánve. Pro značný obsah nerozpustných hornin 
a složitou tektonickou stavbu zde však nevznikly souvis-
lejší hydrologické systémy, a tím i větší systémy jeskyní. 
Evidováno je zde 679 jeskyní, z nichž nejdelší jsou Ko-
něpruské o celkové délce 2050 m a nejhlubší je jeskyně 
Na Javorce, hluboká 129 m. Z povrchových krasových 
jevů je reprezentativní krasový kaňon Berounky a něko-
lik krasových roklí, zato ostatní – vývěry, ponory, závrty 
a škrapová pole – jsou poměrně vzácné a omezeného 
vývoje. Český kras, stejně jako ostatní, menší krasová 
území Čech a Moravy, je typologicky kras neúplný (me-
rokras, merokarst).

I další významnější krasová území jsou vázána 
na souvrství devonských vápenců, nemetamorfovaných 
či slabě metamorfovaných v průběhu variského orogénu. 
Jsou to zejména Javoříčský a Mladečský kras, Hranický 
kras s nejhlubší propastí ČR Hranickou propastí (hlu-
boká k hladině podzemního jezera 69,5 m, sondou byla 
zatím ověřena hloubka 289,5 m).

Rozsahem mnohem menší jsou krasové jevy v os-
trůvcích a  izolovaných tělesech metamorfovaných 
(krystalických) vápenců, provázejících zejména série 
metamorfovaných hornin moldanubika, lugika, moravo-
silezika a brunovistulika Českého masivu. V jednotkách 
Karpatské soustavy je kras v bradlech druhohorních vá-
penců jury na Štrambersku a ve vápencích svrchní jury 
až křídy, budujících Pavlovské vrchy. Ojediněle jeskyně 
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a krasové jevy vznikly i v mladších karbonátech terciér-
ních a kvartérních.

Typologicky krasová území v ČR představují kras 
karbonátový, náležející ke středoevropskému polycyklic-
kému a polygenetickému typu krasu.

Pseudokrasové jeskyně a propasti se vyskytu-
jí ve všech typech hornin. Podmínkou jejich vzniku 
jsou lokální mechanické vlastnosti horniny v kontextu 
s morfologickou situací a erozními poměry. V ČR jsou 
nejčastější v obnažených masivech kvádrových pískovců 
Českého Švýcarska, Českého ráje, Broumovska (1065 m 
dlouhá bloková jeskyně Teplická je nejdelší pseudokra-
sovou jeskyní v ČR), na tektonických poruchách opuko-
vých kuest české křídové pánve (východní Čechy), méně 
se vyskytují v gravitačně postižených tělesech neovul-
kanitů (České Středohoří) či na obnažených výchozech 
žulových a rulových masivů moldanubika. Relativně 
rozsáhlé a hluboké krasové dutiny vznikly ve fl yšových 
souvrstvích Vnějších Západních Karpat. Provází hluboké 
tektonické rozsedliny v masivech Beskyd i rozsáhlé sva-
hové sesuvy v Javorníkách a Vizovické vrchovině.

Význam jeskyní není dosud zcela doceněn a o to 
méně je vnímán laickou veřejností. V jeskyních, v du-
tinách pod zemským povrchem, které nejsou vystave-
ny plošné erozi, jsou podmínky pro uchování širokého 
spektra dokladů o vzniku a vývoji přírody od chvíle, kdy 
se kaverny začaly vytvářet. Jsou zde uloženy doklady 
o geologické stavbě a jejím vývoji, o existenci a vývo-
ji živočichů a rostlin, o vzniku a vývoji člověka a jeho 
kultury. Ve svém komplexu jsou to základní informa-
ce o historii krajiny, jejího klimatu a ekosystému. Není 
urážkou nazývat proto jeskyně „přírodními konzerva-
mi“. Doklady v nich uchované byly na povrchu většinou 
již dávno zničeny nebo byly v procesu vývoje krajiny 
„přepsány“.

Již samy jeskynní prostory, procházející horninovými 
komplexy na vzdálenosti až desítek kilometrů a zasa-
hující do hloubek stovek metrů, jsou přirozenými vrty 
do nejvyšších struktur zemské kůry, volně přístupnými 
ke studiu. Průběh podzemních prostor a jejich hydro-
logické poměry zřetelně vyjadřují genetické závislosti 
na tektonické stavbě území, na strukturách, petrografi c-
kém složení hornin a jejich proměnách v procesu dlouhé 
geologické historie. 

Rozsah, průběh a tvary podzemních prostor přímo 
odráží také morfologický vývoj povrchu, vznik a vývoj 
říční sítě v krajině a do určité míry i vývoj a změny její 
živé přírody. Nejen sedimentární výplně dutin, ale celá 
stavba jeskynních systémů, jejich jednotlivé úrovně 
(patra), jejich rozměry, stopy po průtocích vod, tvary 
chodeb, síní, komínů či propastí pomáhají k poznání ge-
netických procesů v krajině od doby prvního rozpouš-
tění karbonátů po současnost. V některých krasových 
strukturách tak lze číst stopy vývoje už od variské oro-
geneze před cca 280 mil. let.

Geomorfologie krasových oblastí se svými specifi c-
kými tvary odráží dlouhodobou činnost vody v rozpust-
ných horninách i stav a průběh podzemních systémů 
a komunikaci s nimi. Jakékoli nevhodné zásahy se větši-
nou dříve nebo později projeví na stavu a dalším vývoji 
v podzemí i na hydrologických funkcích krasu. 

Při praktické ochraně je třeba zvláštní pozornost vě-
novat zejména velkým terénním zásahům – těžebním, 
stavebním a zemědělsko-technickým. Při povolování 
lomů nutno zohlednit vedle krajinářských aspektů ze-
jména vliv na podzemní oběh krasových vod a zamezit 
negativním účinkům trhacích prací na okolní jesky-
ně a podzemní kanály. Při stavebních pracích většího 
rozsahu nutno zamezit propadům do krasových dutin. 
Zemědělsko-technickými úpravami pozemků nesmí 
být pozměněny funkční krasové tvary (např. nesmí být 
zaváženy závrty a propady), meliorace (odvodňování) 
do krasu nepatří. Při jakékoli činnosti je nutno zabránit 
nadměrné erozi a splachům povrchových sedimentů 
do podzemí, což platí zejména i pro volbu vhodného 
obhospodařování zemědělských pozemků (omezit pěs-
tování širokořádkových plodin – např. kukuřice, omezit 
dlouhodobé ponechávání pozemků bez vegetace). V zá-
vrtech, uvalách a ponorových oblastech je nutno zacho-
vávat trvalé travní porosty. Při rekultivaci opuštěných 
lomů a jejich výsypek se doporučuje přiblížit úpravu zá-
věrečných stěn přírodním skalním tvarům. Přirozenému 
návratu vegetace do nich více vyhovuje zachování ka-
menité sutě rozdílných frakcí, než rekultivace jílovitými 
sedimenty ze skrývek a krasových kapes. Z hydrologicky 
aktivních zón krasu (ponorových oblastí, závrtů, hltačů, 
propadů) je nutno také zcela vyloučit jakékoliv skládky 
odpadu.

Voda v krasu hraje zcela zásadní roli. Kras má velmi 
aktivní a otevřený systém pohybu povrchových i pod-
zemních vod s jejich neustálou vzájemnou komunikací. 
Vysoká porózita hornin umožňuje vznik soustředěného 
podzemního odvodňování, což je nejen genetickou pod-
statou vzniku a vývoje jeskynních systémů, ale předurču-
je i všechny návazné „životní funkce“ krasu. Podzemní 
kolektory, soustřeďující vodu z krasových povrchů, mají 
z velké části charakter volných toků s omezenou fi ltra-
cí a samočisticí schopností, většinou s menší retenční 
schopností, a tudíž poměrně rychlou reakcí na meteoro-
logické výkyvy. Vzhledem k uvedeným vlastnostem jsou 
také velmi snadno kontaminovatelné. Takto koncentro-
vané vodní zdroje jsou přitažlivé pro vodohospodářské 
využití, ale velmi náročné na ochranu. Přitom jejich 
zdrojové povodí bývá často velmi rozlehlé a obtížně de-
fi novatelné. Nejen kvalita vody, ale i její vydatnost často 
značně kolísá. V praxi to znamená věnovat pozornost 
mimořádně náročnému hydrologickému průzkumu se 
speciálními stopovacími metodami a zajistit přísnou 
ochranu vod nejen ve zřetelných ponorových oblas-
tech, ale i na všech místech s výskytem hltačů, závrtů, 



995.4  Ochrana jeskyní a krasových útvarů v ČR

propadů a dalších míst hydrologické komunikace s pod-
zemními dutinami, byť jsou jejich funkce často skryté. 
Proto je nezbytné věnovat mimořádnou pozornost nejen 
vypouštění veškerých odpadních vod, ale také vhodné-
mu obhospodařování zemědělských pozemků. Zejména 
v ponorových oblastech je nutno velmi obezřetně při-
stupovat k úpravám vodních toků, vyloučit meliorační 
úpravy zrychlující toky, vyloučit skládkování odpadů 
a aplikaci chemických přípravků. Jak uvedeno výše, 
nežádoucí splach do podzemí vhodně omezují trvalé 
travní porosty. Zahlubování jámových lomů k úrovni 
krasových vod a trhací práce velkého rozsahu mohou 
velmi negativně ovlivnit přirozené hydrologické funk-
ce krasu a ohrozit vodní zdroje až v nečekaně velkých 
vzdálenostech.

Jeskynním výplním je již tradičně přikládán mi-
mořádný význam. Od 19. století jsou exploatovány 
a zkoumány zejména z hlediska jejich paleontologického 
(osteologického) a archeologického obsahu. V posled-
ních desetiletích, s vývojem nových výzkumných metod, 
stoupá význam i dříve zdánlivě bezcenných „sterilních“ 
sedimentů a vedle „estetických hodnot“ i vědecký vý-
znam chemických sedimentů sintrového charakteru, 
tj. krápníkových výplní. K jejich lepšímu poznání v po-
sledních letech přispěly moderní metody absolutního 
datování včetně datování lamin sintrů či „čtení“ paleo-
magnetických záznamů v sedimentech.

Jeskynní sedimenty v ČR dokládají proměny života 
a krajiny zejména od terciéru po recent. Jeskynní sedi-
menty mají poměrně složitou stratifi kaci. Vrstevní sledy 
v portálech a vstupních prostorách jeskyní se směrem 
do jeskyně a nižších pater vlivem druhotného vodního 
a gravitačního transportu proměňují a ztrácí vypovídací 
hodnotu. Nejcennější jsou proto v portálech, před portá-
ly (pod bývalými, „ustoupenými“ portály) a ve vstupních 
prostorách, zejména horizontálního průběhu. 

Paleontologický obsah jeskynních sedimentů, díky 
jejich vápnitému charakteru, představují zejména kos-
terní pozůstatky obratlovců a vápnité schránky mlžů. 
Přitom o pradávném stavu a vývoji ekosystémů nejvíce 
vypovídají ty nejmenší druhy (např. hlodavci, letouni, 
obojživelníci a z bezobratlých měkkýši), které se vlivem 
velké závislosti na charakteru prostředí vyznačují rych-
lejšími proměnami v místě i čase. K neviditelným, ale 
významným dokladům náleží i pylová zrna, prozrazující 
charakter a proměny rostlinstva.

Archeologie je v jeskyních již dávno zabydleným 
oborem. Člověka totiž provází jeskyně od jeho první-
ho vstupu na naše území až po současnost. Nejstarší 
archeologické nálezy z našich krasových dutin pochá-
zí ze staršího paleolitu před cca 750 tis. let ze Stránské 
skály, přitom existenci lovců a sběračů v terénu našich 
krasových území dokládají nálezy kamenných nástrojů 
z Berouna už z doby před cca 1,7–1,8 mil. let. Prokaza-
telně obývány byly jeskyně Českého i Moravského krasu 

od mladší fáze středního paleolitu asi před 130 tis. až 
40–35 tis. lety. Z těchto období také pochází i nejstarší 
lidské kosterní pozůstatky z jeskyní. Kosti neandertálce 
(Homo sapiens neanderthalensis) byly nalezeny v jeskyni 
Šipce u Štramberka a v jeskyních Švédův stůl a Kůlna 
v Moravském krasu. Již více antropologických nálezů 
z mnoha jeskyní patří lidem moderního typu (Homo 
sapiens sapiens). Za dosud nejstarší, a jedno z největších 
a nejsevernějších jejich sídlišť v Evropě jsou považovány 
Mladečské jeskyně (nálezy staré min. 31 tis. let). V kon-
trastu s četností nálezů je zatím známa pouze jediná 
prokázaná nástěnná prehistorická jeskynní kresba (ge-
ometrické obrazce uhlem na stěně v Býčí skále pochází 
z eneolitu před cca 5 tis. lety). 

Obecně lze konstatovat, že osteologicky i archeolo-
gicky hodnotné sedimenty se nachází ve většině přírod-
ních jeskynních portálů.

Jeskynní výplně mají vypovídací schopnost úměr-
nou svému zachování a úrovni vědeckých metod doby 
jejich studia. Jeskynní sedimenty zničené při výkopech 
v 19. století by dnešním badatelům přinesly poznatky ne-
vyčíslitelných hodnot a totéž platí pro budoucnost. Proto 
je nezbytné ochranu sedimentů v jeskynních portálech, 
před nimi a ve vstupních partiích jeskynních systémů 
zohlednit při záměru jakéhokoli zásahu. Ohroženy jsou 
již při speleologických průzkumech a objevných průko-
pech do jeskyní, při otvírkách a zpřístupňování jeskyní 
a při jakýchkoliv terénních či stavebních úpravách. Při 
všech těchto činnostech je nezbytná aktivní účast kvar-
térního geologa, paleontologa (osteologa) a archeologa, 
a to i v případě, že sedimenty neobsahují žádné viditelné 
paleontologické či archeologické nálezy. 

Při jakýchkoliv výkopech je nezbytné odebírat větší 
množství jeskynních sedimentů pro odborné plavení 
a studium. Je základní podmínkou ponechávání do-
statečně rozměrných kontrolních profi lů pro budoucí 
badatele, nikdy nepřipustit úplné vyklizení sedimentů 
z celého profi lu jeskynních chodeb. I v případech, kdy 
jsou výkopy provázeny detailním výzkumem, je žádou-
cí vyklizený materiál ukládat na soustředěné a tříděné 
deponie a uložení dokumentačně podchytit. I tento 
materiál může v budoucnu posloužit dalšímu výzkumu. 
Samozřejmou podmínkou každého výzkumu je odbor-
né zpracování, konzervace, uložení nálezů a publikace 
výsledků.

Poněkud více je veřejností vnímána potřeba ochra-
ny krápníkových útvarů, což vychází zejména z jejich 
nápadně estetických hodnot a vědomí hrozby jejich 
viditelného neobnovitelného poškození. Na důslednou 
ochranu krápníkových útvarů nutno pamatovat také již 
od samého počátku speleologického průzkumu, a o to 
více při zpřístupňování jeskyní a jejich prezentaci ve-
řejnosti. Nejsou ohroženy jen mechanickým poškozo-
váním. Jejich další existenci a vývoj, zejména drobných 
útvarů (brček, excentrických krápníků a krystalických 
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forem) a vodních útvarů (hrázek a „leknínových“ tvarů), 
ohrožují radikální změny hydrologických a mikroklima-
tických poměrů (ztráta vody, změny teploty a vlhkosti 
vzduchu), případně i nežádoucí vegetace, tzv. lampen-
fl ora. Ve zpřístupněných jeskyních je ochrana závislá 
také na organizačních opatřeních a systémech mecha-
nické i elektronické ochrany. Často je zde bohužel chrá-
něno už jen to, co zbylo po dřívějších neohleduplných 
průzkumech, zpřístupňovacích pracích či bezohledném 
chování návštěvníků po desítky až stovky let. Krápní-
kové útvary jsou však často značně poškozovány i při 
nekontrolovatelných „exkurzích“ do nezpřístupněných 
jeskynních systémů. Ve všech případech hrají základní 
ochrannou roli dokonalé uzávěry vchodů krápníkových 
jeskyní a disciplinovaná organizace jejich průzkumů 
a využívání. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně kráp-
níkových jeskyní v blízkosti dobývacích prostorů lomů. 
Podle výsledků opakovaných seismických měření vlivu 
trhacích prací velkého rozsahu na jeskynní útvary je ne-
zbytné upravit projekty a technologické postupy trhacích 
prací. Tyto požadavky se uplatňují v procesu projedná-
vání a schvalování dobývacích prostorů a schvalování 
plánů přípravy, otvírky a dobývání, které vedou a pra-
vomocně rozhodují Obvodní báňské úřady. 

Je nezbytné si stále uvědomovat, že na rozdíl od mno-
ha negativních zásahů do krasových vod či jeskynního 
mikroklima a bioty je poškození či zničení jeskynních 
výplní nevratné a nenahraditelné.

Jeskynní mikroklima bylo dlouho opomíjeným 
tématem zájmu o jeskyně. Přitom je spolu s vodou 
jednou ze základních podmínek pro zachování a další 
vývoj krápníkových útvarů i života v jeskyních. Ovzduší 
v podzemí má konstantní teplotu, vysokou relativní vlh-
kost, minimální obsah prachových částic, mírně zvýšený 
obsah oxidu uhličitého a dceřiných produktů radonu, 
zvýšený obsah iontů vápníku. I proto je ve vybraných 
jeskynních systémech úspěšně využíváno k pobytové 
léčbě nemocí dýchacích cest tzv. speleoterapií.

Nezbytnou stálost klimatických poměrů jeskyní 
narušují zejména otvírky jeskynních vchodů. Nejméně 
příznivá je existence více vchodů různých výškových 
úrovní, umožňující intenzívní větrání tzv. komínovým 
efektem. Podzemní prostory jsou přitom vzdušným 
proudem v létě ohřívány a vysoušeny, v zimě v nežá-
doucím rozsahu ochlazovány. Zvlášť pečlivě vážit je třeba 
každou novou otvírku do jeskyní s krápníkovými útvary, 
sintrovými jezírky a hrázkami, s jemnými minerálními 
a krystalickými útvary. Vstupy jeskyní je proto nezbytné 
uzavírat jen s ponecháním nutných vletových otvorů pro 
netopýry. Exponovanější vchody zpřístupněných jeskyní 
s častou frekvencí návštěvníků, jakož i průchody mezi 
původně samostatnými jeskynními systémy, je nutno 
opatřit tzv. větrnými uzávěrami. Tvoří dvojici dveří, 
z nichž při průchodu skupiny osob vždy jedny zůstávají 

uzavřeny. Zamezit však nelze mikroklimatickým výky-
vům způsobeným výjimečnými stavy podzemních vod-
ních toků (např. při povodních nebo tání). Ve veřejnosti 
zpřístupněných jeskyních jsou v zájmu jejich ochrany 
mikroklimatické poměry monitorovány s cílem zjišťovat 
případné vlivy návštěvního provozu a stanovit odpoví-
dající návštěvní režim (počet návštěvníků ve skupině, 
intervaly návštěv, příp. dobu uzavření jeskyně pro její 
„regeneraci“). 

Zachování mikroklimatických poměrů jeskyní je 
také podmínkou další existence jeskynní bioty a opti-
málního vývoje celého jeskynního ekosystému. Přesto-
že biospeleologický výzkum má v ČR dlouhou tradici, 
teprve v posledních desetiletích je k jeskyním přistupo-
váno jako k svébytnému ekosystému. Ve výjimečných 
podmínkách jeskynního prostředí přežívají druhy, které 
se v dnešních povrchových ekosystémech dané oblasti 
již zpravidla nevyskytují. Jsou to relikty, které po změně 
životních podmínek na povrchu (např. po klimatických 
změnách na konci glaciálu) „sestoupily“ do podzemí. 
Mnohé jeskyně se tak staly refugiem z hlediska biolo-
gického, geografi ckého i geologického a pomáhají jak 
ke sledování vývoje organismů a jejich přizpůsobení 
zvláštním podmínkám, tak k rekonstrukci vývoje krajiny 
a její bioty v průběhu mladé geologické minulosti. I když 
nejnápadnější jsou v jeskyních obratlovci, zejména le-
touni, těžiště života je v přehlédnutelných organismech, 
které zastupují mikroskopické houby a plísně, roztoči, 
pavouci, mnohonožky, měkkýši, chvostoskoci, brouci 
aj., ve vodách korýši, měkkýši, červi. 

Vzhledem k nízké hustotě osídlení jeskyní, malé di-
verzitě společenstev a zpomalenému životnímu cyklu 
jeskynních živočichů může každý zásah do ekosystému 
podzemí vést k nevratným škodám. Organismy jsou cit-
livé na každý zásah vyvolávající změny životních podmí-
nek, zejména znečištění. Opět jsou zde na místě zejména 
všechna výše uvedená opatření k omezení negativních 
vlivů na vodu a jeskynní mikroklima. 

Rostliny jsou v jeskyních vzácné, z fotosyntetizujících 
rostlin se vyskytují v okolí refl ektorů ve zpřístupněných 
jeskyních zejména mechorosty a kapradiny (tzv. lampen-
flora), které jsou však nežádoucí, protože poškozují 
minerální útvary. Vedle omezování doby svícení nebo 
užívání světel vybraného spektra je v praxi aplikován 
postřik chlornanem vápenatým nebo peroxidem vodíku. 

Základním právním nástrojem ochrany jeskyní 
a krasových útvarů je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Na jeskyně s archeologickými nále-
zy se vztahují také ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči.

I  když většina našich jeskyní je podle zákona 
č. 114/1992 Sb. chráněna v kategoriích chráněných úze-
mí (od přírodní památky až po národní park), je zájem 
o jeskyně zakotven v § 10 Ochrana jeskyní. Ten přísně 
chrání všechny jeskyně bez povinnosti jejich evidence 
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či vyhlašování, tj. chrání i jeskyně neevidované a dosud 
třeba neznámé. Výjimkou jsou jeskyně v dobývacích 
prostorech výhradních ložisek, kde lze jejich ochranu 
uplatnit jen v dohodě s oprávněným těžařem. Na tyto 
jeskyně se vztahuje alespoň ohlašovací povinnost a za-
jištění předepsané dokumentace podle vyhlášky MŽP 
č. 667/2004 Sb.

Podle § 10 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je „zaká-
záno ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo ji-
nak měnit jejich dochovaný stav“. Je důležité, že „stejné 
ochrany jako jeskyně požívají i přírodní jevy na povrchu 
(například krasové závrty, škrapy, ponory a vývěry kra-
sových vod), které s jeskyněmi souvisejí“ (§ 10 odst. 4). 
Podle § 61 odst. 3 „jeskyně nejsou součástí pozemku a ne-
jsou předmětem vlastnictví“, jsou proto plně v pravomoci 
státu. „Vlastníci pozemků souvisejících s jeskyněmi jsou 
povinni v případě jejich zamýšleného prodeje přednostně 
nabídnout tyto pozemky ke koupi orgánu ochrany příro-
dy“ (§ 61 odst. 1).

Výjimku ze zákazů v § 10 odst. 2 „může udělit or-
gán ochrany přírody pouze v případech, kdy je to v zájmu 
ochrany jeskyně nebo kdy jiný veřejný zájem chráněný 
tímto nebo jiným zákonem výrazně převažuje nad zá-
jmem na ochraně jeskyní“. „Pro průzkum, nebo výzkum 
jeskyně je třeba povolení orgánu ochrany přírody“ (s vý-
jimkami, § 10, odst. 3). Příslušnými orgány jsou Kraj-
ské úřady, Správy národních parků a Správy chráněných 
krajinných oblastí podle specifikace v § 77a zákona 
č. 114/1992 Sb. a vyhlášce MŽP č. 46/2010 Sb.

Zákonné ochrany požívají jeskyně i podle jiných 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Mohou být bioto-
pem zvláště chráněných živočichů (§ 50), na paleon-
tologické nálezy v jeskyních se vztahuje § 11, mnoho 
jeskyní je součástí evropsky významných lokalit, za-
členěných do soustavy Natura 2000 nařízením vlády 
č. 132/2005 Sb. Na soustavu Amatérské jeskyně se vzta-
hují také ochranné podmínky podle Úmluvy o mokřa-
dech, majících mezinárodní význam (tzv. Ramsarská 
úmluva evidovaná pod č. 1413). Zákon č. 114/1992 Sb. 
pamatuje i na sankce za „poškozování nebo ničení jeskyně 
nebo její součásti, nebo porušování jiné povinnosti stano-
vené k ochraně jeskyní podle § 10“.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči se 
vztahuje na jeskyně a krasové jevy, které jsou kultur-
ními památkami, zejména archeologickými nalezišti. 
Ukládá nálezci archeologických nálezů ohlašovací po-
vinnost Archeologickému ústavu a upravuje další postup 
k záchraně nálezu a výzkumu naleziště. Jeskyně s arche-
ologickými nálezy jsou kulturními památkami zapsa-
nými ve státním seznamu na pracovištích Národního 
památkového ústavu, krajských úřadech a obecních úřa-
dech s rozšířenou pravomocí. Zákon stanoví podmínky 
ochrany a užívání těchto památek a také sankce za jejich 
porušování. Vysoké pokuty stanoví za nepovolené výko-
py na území s archeologickými nálezy, za neoprávněný 

archeologický výzkum a neplnění dalších zákonných 
povinností. 

Základní přehled o výskytu jeskyní v ČR vede 
v rámci Informačního systému ochrany přírody formou 
elektronické databáze JESO – jednotné evidence spe-
leologických objektů – (www.jeso.nature.cz) Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR společně se Správou jes-
kyní ČR a ve spolupráci s Českou speleologickou společ-
ností. Přehled je k dispozici zejména pro účely ochrany 
jeskyní a k poskytování základních informací pro výkon 
státní správy, územní plánování a přípravu i posuzování 
záměrů zásahů do krajiny. 

Závěrem lze shrnout, že při praktické ochraně jesky-
ní a krasových útvarů, při hodnocení a posuzování jaké-
hokoliv zásahu do jejich dochovaného stavu a funkcí, je 
potřebné vždy vycházet ze čtyř následujících základních 
hledisek: geologie a geomorfologie (specifi cká stavba 
a tvary krasu a jeskyní), hydrologie (oběh a funkce kra-
sových vod), jeskynní výplně (sedimenty podzemních 
dutin se svým obsahem) a jeskynní mikroklima (vč. ži-
vota).

Při rozhodování o ochraně a využívání jeskyní je 
nutné mít stále na mysli, že na rozdíl od živých složek 
přírody jsou zásahy do anorganického prostředí jeskyní 
téměř vždy naprosto nevratné a nenapravitelné.
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PŘÍLOHY KE KAPITOLE 5.4

Obr. 33:  Přirozená „rekultivace“ vápencového kamenolomu bez zásahu člověka za desítky let přiblížila reliéf přírodnímu charakteru 
krasu. Lom Na Turoldu u Mikulova. (© Jiří Kolařík).

Obr. 34:  Řady závrtů na krasové plošině naznačují průběh podzemních prostor a svádí do nich atmosférickou vodu. Zachování této 
funkce je základní podmínkou ochrany krasového reliéfu, podzemí i hydrologických poměrů. Lažánecké závrty na Harbešské plošině 
v Moravském krasu. (© Libor Dvořák).
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Obr. 35:  Sedimenty přirozených jeskynních vchodů téměř vždy obsahují cenné doklady paleontologické i archeologické. Archeologický 
profi l v jeskyni Kůlna v Moravském krasu. (© Ivan Balák).

Obr. 36:  Schéma krasového prostředí (DOERFLIGER 1995). Grafi cké zpracování M. Přibil. Převzato z publikace Jeskyně (HROMAS 
et al. 2009).
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Obr. 37:  Schéma hydrologického stopovacího pokusu krasových vod na příkladu zdrojnic vodovodu Čerlinka z vod Javoříčského 
a Mladečského krasu (PANOŠ 1962). Zpracování Ondřej Zeman. Převzato z publikace Jeskyně (HROMAS et al. 2009).

Obr. 38:  Schematický profi l soustavy Amatérské jeskyně v Moravském krasu vyjadřuje morfologickou i funkční provázanost krasového 
povrchu a podzemních prostor. (BALÁK 2009). Převzato z publikace Jeskyně (HROMAS et al. 2009).

Obr. 39:  Společenstva organismů 
podzemních prostor:
E – společenstva eufotické zóny,
A – společenstva afotické zóny
(1. společenstva pevných jeskynních 
substrátů, 2. společenstva na povrchu 
jeskynních sedimentů, 3. společenstva 
podzemních vod).
Šipky označují možnost průniku 
organismů do podzemí; možnost průniku 
vodou není naznačena.
Podle VAŠÁTKA (1988).
Grafi cké zpracování Martin Přibil. 
Převzato z publikace Jeskyně
(HROMAS et al. 2009).
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BOX 13:  Správa jeskyní ČR

Správa jeskyní České republiky (dále jen SJ ČR) je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem životního 
prostředí podle § 79 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny za účelem „zajišťování ochrany, péče 
a provozu zpřístupněných jeskyní České republiky a s nimi bezprostředně souvisejících podzemních prostor 
a zpřístupňování, ochrany a péče o podzemní prostory, pokud v nich budou prováděny činnosti na základě 
rozhodnutí místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody nebo budou využívány k účelům podléhajícím 
dozoru státní báňské správy (dále jen ,zpřístupněné jeskyně‘)“. 

Hlavní činností SJ ČR je podle zřizovací listiny ochrana, zajišťování provozu a péče o zpřístupněné jeskyně 
včetně průvodcovských služeb v nich a provozování vodní plavby na řece Punkvě, zajišťování bezpečnosti ve zpří-
stupněných jeskyních, zajišťování a provádění průzkumu, výzkumu, monitoringu a dokumentace zpřístupněných 
i ostatních jeskyní a zajišťování a realizace opatření podle schválených plánů péče ve zpřístupněných jeskyních, 
v přilehlých areálech a na základě požadavků orgánů ochrany přírody i v ostatních jeskyních. Patří sem také 
správa ostatních jeskyní a s nimi souvisejících objektů, podzemních prostor a geologických objektů, významných 
z hlediska vědy, ochrany přírody nebo osvěty, na základě předchozího souhlasu zřizovatele a zajištění i provádění 
péče o ně. Hlavním úkolem SJ ČR je také spolupráce s orgány a organizacemi ochrany přírody, koordinace od-
borné činnosti a výměna zkušeností při ochraně, výzkumu a péči o jeskyně a při provozu zpřístupněných jeskyní 
a působení v profesních sdruženích, včetně mezinárodních.

V rámci „jiné činnosti“ SJ ČR zajišťuje další úkoly, navazující nebo přímo související s jejím hlavním poslá-
ním. Je to zejména provozování informačních, prezentačních a výchovných středisek, vydávání a veřejné šíření 
publikací, organizování odborných konferencí, sympozií, seminářů, ale i kulturních a vzdělávacích programů, 
vztahujících se k hlavní činnosti a k ochraně přírody, i poskytování návazných služeb návštěvníkům jeskyní, 
např. prodej upomínkových předmětů, občerstvení apod. 

Těžištěm poslání SJ ČR jsou činnosti vyžadující specifi cké kvalifi kace, vybavení a oprávnění. Nejedná se 
pouze o náročné kvalifi kace speleologické. Podle předpisů státní báňské správy (zákon č. 61/1988 Sb., o hor-
nické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě) se jedná převážně o tzv. „činnost prováděnou hornickým 
způsobem – práce na zpřístupňování a udržování jeskyní v bezpečném stavu“ a „práce na zpřístupnění starých 
důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu“, jakož i o „hor-
nickou činnost – důlně měřickou činnost“ a „zajišťování a likvidace starých důlních děl“. SJ ČR je držitelem 
oprávnění nejen k těmto činnostem, ale i k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí výše 
uvedených činností. Z těchto důvodů ji dozorují obvodní báňské úřady. Obdobná je i situace při monitorování 
ionizujícího záření ve vybraných jeskyních na základě oprávnění Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který 
tuto činnost také dozoruje.

SJ ČR má sídlo v Průhonicích u Prahy a prostřednictvím svých regionálních pracovišť spravuje celkem 15 jes-
kynních systémů, jejichž významné části jsou technicky upraveny a zpřístupněny veřejnosti (stav k roku 2010). 
Jedná se o Punkevní jeskyně s propastí Macochou, Kateřinskou jeskyni, Balcarku, Sloupsko-šošůvské jeskyně 
a Výpustek v Moravském krasu, Javoříčské a Mladečské jeskyně na Olomoucku, Zbrašovské aragonitové jeskyně 
v Hranickém krasu, jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku na Jesenicku, Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší, 
Jeskyni Na Turoldu na Pálavě, Chýnovskou jeskyni u Tábora a Jeskyně Pod Sněžníkem v opuštěném fl uoritovém 
dole Sněžník – Jílové na Děčínsku. Odborné zázemí celé organizaci tvoří oddělení péče o jeskyně, které zajišťuje 
předepsané činnosti vyplývající z obecně platných předpisů, jako je důlněměřická činnost, monitoring mikrokli-
matických poměrů a koncentrací radonu v jeskyních, báňsko-bezpečnostní opatření a dozor, odborná výchova, 
certifi kovaná oborová knihovna, příprava a vydávání publikací atd. Nad rámec jeskyní v přímé správě SJ ČR 
provádí oddělení dokumentace a hodnocení jeskyní pro potřeby výkonu státní správy a poradenskou činnost 
ve věcech ochrany a využívání jeskyní a krasových útvarů. Jednou ze stěžejních činností je systematický sběr, 
zpracovávání a uchovávání dokumentace jeskyní vč. historických materiálů, sběr bibliografi ckých údajů o krasu 
a jeskyních a sběr a zpracovávání údajů pro databázi JESO – jednotné evidence speleologických objektů, kterou 
buduje společně s garantem Informačního systému ochrany přírody Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
republiky. Svým specifi ckým posláním se SJ ČR podílí na odborných a výzkumných úkolech státní ochrany pří-
rody, např. monitoringu mikroklimatických a biospeleologických poměrů jeskynních ekosystémů, zpracovávání 
plánů péče, dokumentaci a ochranářském managementu jeskyní a krasových útvarů.

SJ ČR je sice samostatnou organizací, ale je nedílnou součástí aktivní struktury státní ochrany přírody. Není 
a nesmí být pouhým správcem a provozovatelem zpřístupněných jeskyní. Svým speciálním zaměřením se musí 
v prvé řadě podílet na společných úkolech ochrany přírody. 
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5.5  Ochrana krajinného rázu

Ivan Vorel

5.5.1   Krajinný ráz, charakter
a identita krajiny

Charakter a ráz krajiny

V ochraně krajiny hraje velký význam souhrn vlastnos-
tí určitých částí krajiny, které tu či onu krajinu odlišují 
od jiné, nebo které jsou naopak pro různé krajiny společ-
né. Jedná se o charakter krajiny, který je vnímán přede-
vším jako vizuální obraz krajiny. Jevy, které jsou v krajině 
vizuálně (resp. smyslově) vnímány, se projevují v obrazu 
krajiny – v krajinné scéně – jako soustava znaků. Zna-
ky a jejich vzájemné vztahy vyjadřují význam, cennost 
a hodnotu jednotlivých jevů a struktur krajiny. V cha-
rakteru krajiny můžeme proto hledat stránku vizuální 
(vizuální charakteristika krajiny) a významovou (přírod-
ní, kulturní a historická charakteristika krajiny). Charak-
ter krajiny je dán především georeliéfem, vodními toky 
a plochami, vegetačním krytem (především aktuálním), 
osídlením, technickou infrastrukturou a hospodářským 
využitím krajiny. Další jevy a vlastnosti, jakými je např. 
klima, klimatické jevy, specifi cká fauna (např. avifauna), 
proměnlivost hospodářského využití krajiny (střídání 
plodin, pastva) jsou velmi specifi cké a někdy dočasné. 
Přesto mohou charakter krajiny ovlivnit. 

Charakter krajiny je možno vyjádřit také slovním 
spojením krajinný ráz. Slovo „ráz“ má poněkud odlišný 
význam, který cítíme z odvozených slov „rázovitý“, „své-
rázný“. Ráz krajiny vyjadřuje její odlišnost, zvláštnost. 
Pojem krajinný ráz je zakotven v odborné terminologii 
díky §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a kra-
jiny (dále jen „zákon“). Přes jeho specifi cké zabarvení 
odpovídá termínu charakter krajiny tak, jak se tento ter-
mín používá v terminologii cizojazyčné. Krajinný ráz 
je dle zákona dán přírodní charakteristikou, kulturní 
a historickou charakteristikou a jejich vizuálním proje-
vem v krajinné scéně. Je chráněn před důsledky stavební 
a jiné činnosti, která by mohla snížit hodnoty krajinného 
rázu nebo změnit cenný ráz krajiny. 

Ráz městské krajiny

Ochrana krajinného rázu se dle zákona vztahuje na veš-
kerou krajinu bez rozdílu, a to i na krajinu urbanizo-
vanou nebo městskou. V městské krajině jsou přírodní 
složky součástí urbanistické struktury a nelze je posuzo-
vat izolovaně od této struktury. Vnímání prostředí města 
jako krajiny je dáno především přítomností a čitelností 
přírodních atributů – výrazného terénu, vodních toků, 
nezastavěných svahů a zelených horizontů, přítomností 

celků parkové a krajinné zeleně. V některých částech 
území města jsou přírodní celky a plochy zeleně určující 
jak pro funkční, sociální a prostorovou strukturu (funk-
ce ekostabilizační, rekreační, prostorotvorná a estetická), 
tak i pro obraz města a obraz krajiny – krajinný ráz. 
V takových případech je ochrana krajinného rázu zcela 
nezbytná ve všech svých aspektech, které platí i ve volné 
krajině. Dle zákona se krajinný ráz neposuzuje v zastavě-
ném území a v zastavitelných plochách, pro které je územ-
ním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné 
a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného 
rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. Pozornost 
je proto třeba věnovat posouzení navrhovaných změn 
hranic zastavěného území, změn v rozsahu zastavěné-
ho území, změn ve funkčním využití území z hlediska 
předpokládaných typů staveb odpovídajících navrhova-
ným funkcím, intenzitě zástavby a formám a dimenzím 
jednotlivých staveb.

Identita krajiny 

Krajinný ráz či charakter krajiny souvisí i s další vlast-
ností, kterou je identita krajiny. Některá místa a oblasti 
krajiny mají určité specifi cké vlastnosti, které způsobují, 
že je nám tato krajina bližší, než jiná místa a oblasti, že 
máme k této krajině zvláštní vztah. Je to na jedné stra-
ně zřejmě obecná vlastnost, kterou lze vycítit z umě-
leckého zobrazení v literatuře, výtvarném umění nebo 
hudbě. Na druhé straně je to zcela osobně hodnocená 
a vnímaná vlastnost, vyvolávající skryté významy, vzpo-
mínky a asociace. Taková krajina se bude vyznačovat 
výrazností a nezaměnitelností krajinné scény (zejmé-
na přírodními podmínkami terénu, vody a vegetace) 
a přítomností viditelných a charakteristických, pro lo-
kalitu typických, stop kulturního vývoje krajiny, jejího 
osidlování a kultivace. Identita krajiny je též vytvářena 
nehmotnými vlastnostmi určitých míst – duchovním 
významem, symbolickým významem nebo významem 
historickým. Oproti pojmu krajinného rázu, ve kterém 
převládá vizuální aspekt a estetické hodnoty, nabývá 
v pojmu identita na důležitosti kulturní význam a od-
lišnost určitého místa nebo oblasti, výrazná rozlišitel-
nost obrazu krajiny a přítomnost výrazných a rázovitých 
stop kulturního a historického vývoje krajiny. Je možno 
nalézt typické znaky identity pro určité regiony, které 
jsou závislé na přírodních podmínkách (znaky přírodní 
charakteristiky), na způsobech hospodářského využití 
krajiny a na stavební činnosti v krajině. Jsou to neje-
nom dominantní stavby, které mohou ovlivnit široký 
okruh krajiny a dát mu specifi cký znak, ale také typická 
struktura osídlení, vzájemná poloha a vzdálenost vesnic 
a struktura jednotlivých venkovských sídel. V krajinné 
scéně se ve větší či menší míře projevuje tradiční archi-
tektonický výraz lidových staveb. 
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Znaky přírodní charakteristiky

Charakter přírodních složek nejsilněji určuje charakter 
a ráz krajiny. Je to zejména georeliéf, který vytváří zá-
kladní prostorovou skladbu krajiny, způsoby vymezení 
prostorů a krajinné předěly. Ráz krajiny je výrazně ovliv-
něn charakterem přírodních složek a jejich vizuálním 
projevem v krajinné scéně. Přírodní hodnota krajinného 
rázu je tvořena hodnotou přírodovědnou a jejím vnějším 
projevem v krajinné scéně – hodnotou vizuální. Zatím-
co přírodovědná hodnota je dána součtem měr vzác-
nosti (ojedinělosti), dochovalosti a ohroženosti daného 
přírodního či kulturně-přírodního prvku, složky nebo 
celého ekosystému, vizuální či senzuální hodnota prv-
ku nebo složky spočívá v podílu na utváření celkového 
působení krajiny na smysly člověka a velikosti ovlivně-
ného území. Podle CULKA (2003) můžeme přírodní 
podmínky tvořící charakter krajiny rozdělit na pět složek 
a to na složku topografi ckou (georeliéf), petrologicko-
-pedologickou, hydrologickou, atmosférickou a biotic-
kou. Přírodovědná hodnota se nemusí výrazněji projevit 
v krajinné scéně a ovlivní krajinný ráz pouze omezeně. 
Přesto je ve smyslu § 12 zákona míra zásahu do přírod-
ních (tedy i přírodovědných) hodnot jedním z kriterií 
ochrany krajinného rázu. Je to proto, že krajinný ráz 
je sice především kategorií vizuální, ale význam místa 
a cennost jednotlivých znaků se na výraznosti a zvlášt-
nosti krajinného rázu podílí. 

Často se při hodnocení krajinného rázu objevuje 
otázka, zdali lze hodnoty, které jsou chráněny podle 
jiných částí zákona č. 114/1992 Sb., než je § 12, pova-
žovat za přírodní hodnoty ve smyslu tohoto paragrafu. 
Přírodní hodnoty krajiny, spočívající např. v přítomnosti 
cenných biotopů a přirozených ekosystémů mohou být 
do určité míry viditelné a spoluvytvářejí scénu a dílčí 
scenérie. Tyto přírodní hodnoty jsou již velmi často 
chráněny existující legislativou jako významné krajinné 
prvky, součásti ÚSES, zvláště chráněná území, památné 
stromy a plochy soustavy NATURA 2000. Přítomnost 
lokalit chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. lze při 
identifi kaci znaků krajinného rázu považovat za indiká-
tory přítomnosti přírodních hodnot. Hodnotou je cen-
nost vlastní lokality a její vizuální projev, tvořící spolu 
znak přírodní charakteristiky. Zásah navrhované stavby 
do ZCHÚ je však tzv. kritériem ochrany krajinného rázu 
dle § 12 zákona. 

Znaky kulturní a historické charakteristiky

Krajina v sobě skrývá stopy kulturního a historického 
vývoje. Tyto stopy dokládají odlišnosti a specifi cké rysy 
vývoje krajiny v závislosti na přírodních podmínkách 
krajiny, na kulturních tradicích i na významných impul-
sech vývoje krajiny, jakými byly politické události nebo 
vliv významných osobností. Všechny tyto skutečnosti 

jsou významné pro ráz krajiny, neboť rázovitost a cha-
rakter krajiny, vyjádřené především působivostí vizuál ní 
scény, se skrývá též ve vlastnostech nehmotných, v kul-
turních a historických hodnotách a v symbolických vý-
znamech.

Základními stopami kulturního a historického vývo-
je krajiny, které tvoří základ krajinné struktury, je histo-
rická cestní síť a struktura osídlení. Dnešní komunikace 
nezřídka sledují trasy historických cest a naopak někte-
ré stopy v krajině připomínají zaniklé historické trasy. 
Vedle struktury osídlení je významným znakem také 
struktura jednotlivých sídel, která dokládá dobu a pod-
mínky svého vzniku. Dochovanost historické struktury 
osídlení a historické urbanistické struktury jednotlivých 
sídel přináší do krajinného rázu specifi ckou hodnotu – 
kulturní identitu krajiny, která se projevuje i ve vizuálně 
vnímané krajinné scéně. To se týká též dochovanosti tra-
diční venkovské zástavby. Venkovské osídlení, rozvíjející 
se na historicky vzniklé struktuře a nevybočující z tra-
dičních měřítek a forem, dotvořilo harmonický obraz 
venkovské krajiny. Právě urbanistická struktura ven-
kovských sídel – drobných městeček a vesnic ve vazbě 
na zemědělskou půdu a architektonický výraz (hmoty, 
měřítko, formy a tvary střech, materiály a barevnost) 
výrazným způsobem dotvářejí rázovitost krajiny a její 
re gionální charakter. Mezi nejvýznamnější ze znaků 
kulturní a historické charakteristiky, které jsou zároveň 
tzv. zákonnými kritérii ochrany krajinného rázu, patří 
kulturní dominanty. Kulturní dominanta je prvek s kul-
turním, historickým či symbolickým významem, který 
se výrazně uplatňuje v krajinné scéně – jeho vizuální vý-
znam je v krajině dominantní (převládající svým význa-
mem). Nejčastějšími příklady jsou dominantní objekty 
hradů, zřícenin, zámků a poutních kostelů. Kulturní 
dominanta však může mít podobu významného místa 
bez výrazné stavby (místo prehistorické svatyně nebo 
hradiště, místo historické události) a její význam v kra-
jinné scéně je podpořen dominantní polohou v krajině. 
Vizuální scéna může být však také ovládána výrazným 
rysem krajiny, který je tvořen civilizačními prvky. Je to 
např. doposud viditelný způsob členění původní pluži-
ny, geometrizace krajiny pravidelným rastrem ovocných 
sadů nebo geometrie komponovaných krajinných úprav. 
Jedná se o dominantní rysy vizuální scény, které před-
stavují kulturní dominantu.

Mnohé ze znaků kulturní a historické charakteris-
tiky krajinného rázu jsou takovými hodnotami, které 
jsou chráněny památkovou péčí. Skutečnost, že některý 
prvek krajiny je kulturní památkou, že určitý segment 
krajiny je krajinnou památkovou zónou nebo že někte-
ré venkovské sídlo je památkovou rezervací nebo zó-
nou, představuje z hlediska krajinného rázu indikátor 
přítomnosti kulturních a historických hodnot (tkvících 
v cennosti a významu nebo ve vizuálním projevu), které 
mohu významně spoluvytvářet rázovitost krajiny. 
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Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky

Pod pojmem estetická hodnota, uváděným v zákoně 
jako předmět ochrany krajinného rázu chápeme vizu-
ální atraktivnost krajinné scény a jednotlivých scenérií. 
Vizuální atraktivnost vzniká vizuálně vnímaným pro-
jevem krajinné struktury. Struktura krajinných složek, 
jejich rozdílný význam, vztah a podíl v krajině, jejich 
harmonie nebo naopak nesoulad či konfl ikt, se nave-
nek projevují v krajinném obraze. Krajinný obraz je 
obecným pojmem pro obraz prostorové skladby hmot 
a forem jednotlivých krajinných složek. Uspořádání pro-
storových forem – hřbetů a návrší, vodotečí a vodních 
ploch, lesních masivů, rozptýlené zeleně, alejí, zástavby, 
jednotlivých staveb, silnic atd. – je podstatou vizuálně 
vnímaného charakteru krajiny. Charakter krajiny v jejích 
dílčích prostorech vnímáme ze staticky nebo dynamicky 
(jako sled pohledů z různých míst) pozorovaného obra-
zu krajinné scény.

Krajinná scéna se vyznačuje určitými, tzv. scénický-
mi hodnotami, které jsou závislé na prostorové konfi gu-
raci (vzájemném uspořádání) hmotných složek krajiny. 
Při pohledu z určitého místa může uspořádání (kon-
fi gurace) hmot (terénu, zeleně, staveb atd.) navozovat 
pocit fádnosti nebo dramatičnosti pozorované scény, 
harmonie, kontrastu, dynamičnosti nebo statického vý-
razu, výraznosti nebo nevýraznosti, jedinečnosti nebo 
neurčitosti.

V naprosté většině případů, kdy navrhovaná stav-
ba nebo změna využití území se dostává do konfl iktu 
s krajinným rázem, se nejedná o bezprostřední fyzický 
zásah do přítomných hodnot přírodní a kulturně-his-
torické charakteristiky, nýbrž o zásah do vizuálně vní-
matelných prostorových vztahů, do estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajině. Celá řada 
přírodních a kulturně-historických hodnot je chráněno 
jiným způsobem (ZCHÚ, kulturní památky a ochranná 
pásma), zatímco estetické a další hodnoty krajinného 
rázu nikoliv.

Zákonitosti v prostorovém uspořádání a výrazu kra-
jinné scény se spolupodílejí na harmonii smyslově vní-
maných vztahů v krajině. Narušení zřetelného vymezení 
prostoru, zásah do pohledového horizontu, narušení sy-
metrie, harmonické nerovnováhy či rytmu určité části 
scény se může nepříznivě projevit v narušení estetických 
hodnot krajiny a harmonických vztahů v krajině.

Struktura krajinných složek, jejich rozdílný význam, 
vztah a podíl v krajině, jejich harmonie nebo naopak 
nesoulad či konfl ikt, se navenek projevují v krajinném 
obraze. Krajinný obraz je obecným pojmem pro obraz 
prostorové skladby hmot a forem jednotlivých krajin-
ných složek. Uspořádání prostorových forem – hřbe-
tů a návrší, vodotečí a vodních ploch, lesních masivů, 
rozptýlené zeleně, alejí, zástavby, jednotlivých staveb, 
silnic atd. – je podstatou vizuálně vnímaného charakte-
ru krajiny. Charakter krajiny v jejích dílčích prostorech 

vnímáme ze staticky nebo dynamicky (jako sled pohledů 
z různých míst) pozorovaného obrazu krajinné scény.

V krajině je možno popsat vzájemný vztah bodových 
prvků (bodová struktura) – terénní vrcholy, přírodní 
výtvory, věže kostelů a jiné architektonické dominanty, 
stožáry, rozhledny, místa výhledů, místa konfl iktů, vstu-
py do území, křížení cest a jiné uzly. Podobně je možno 
popsat vztahy liniových prvků (liniová struktura), kte-
rými jsou vodní linie (toky, jezy), terénní linie (hřbety, 
pohledové horizonty, břehy, srázy, zlomy), linie zeleně 
(aleje, doprovodná zeleň, okraje masivů vysoké zeleně), 
dopravní a technické linie (silnice, železnice, elektrické 
vedení, okraje zástavby). Vztahy plošných prvků vy-
tvářejí plošnou strukturu a jejich povrch pak texturu 
krajiny (lesní masivy, scelené plochy zemědělské půdy, 
pastviny, chmelnice, sady, vinice, plochy zástavby, země-
dělské areály atd. S plochami a texturou souvisí i barevná 
struktura krajiny.

Vedle konfi gurace prvků krajiny jsou významným 
předpokladem harmonického působení krajiny, harmo-
nického měřítka a harmonických vztahů určité rysy pro-
storového uspořádání krajiny. Jedná se o rozlišitelnost 
jednotlivých prostorů, jejich význačnost, která může 
být dána neobvyklou, resp. neopakovatelnou formou 
prostoru, jedinečnou konfi gurací hmot – reliéfu, zeleně 
a staveb, neopakovatelnými širšími prostorovými a vi-
zuálními vazbami (průhledy), kulturně-historickým či 
přírodovědným významem. Základním atributem vý-
raznosti a čitelnosti prostorové skladby je prostorové 
vymezení krajinné scény, formy, rozměry, proporce 
a měřítko prostorů 

5.5.2   Ochrana krajinného rázu
dle zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny

Ochrana krajinného rázu je zakotvena v § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz 
je chráněn na celém území ČR. Ochrana krajinného rázu 
je nejčastěji využívána ve venkovském prostoru, v pří-
padě výstavby ve venkovských sídlech, na okrajích měst 
a v městské krajině velkých měst. Jedná se o typy krajin, 
ve kterých struktura a silueta sídla a charakter zástavby 
vytváří spolu se specifi ckými přírodními podmínkami 
výrazný ráz krajiny.

Ochrana krajinného rázu se uplatňuje zejména 
v územních řízeních a v procesu pořizování územních 
plánů a jejich změn. Aspekty krajinného rázu jsou za-
hrnuty v posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní 
prostředí dle Zák. č. 100/2001 Sb., v územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci dle Zák. 
č. 183/2006 Sb. Nejčastějšími předměty rozhodování 
dle § 12 jsou stavby objektů, které zasahují do siluety 
zástavby vesnice nebo města, které mění přechod zá-
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stavby obce do krajiny, vymykají se z dimenzí a měřítka 
zástavby, přinášejí cizorodé formy, hmoty a barevnost 
do zástavby a které snižují význam cenných znaků spolu-
určujících krajinný ráz. Častým předmětem hodnocení 
vlivu na krajinný ráz jsou stavby technické a dopravní 
infrastruktury, které krajinu ovlivňují svým technicist-
ním výrazem, dimenzemi a měřítkem. Jedná se o te-
lekomunikační stožáry, vzdušná vedení VVN, větrné 
a fotovoltaické elektrárny, silniční a dálniční stavby, 
mosty, železniční tratě apod. 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní 
a historická charakteristika určitého místa či oblasti je 
v systému ochrany přírody a krajiny chráněn před čin-
nostmi přinášejícími změny a snižující jeho estetickou 
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných 
prvků, zvláště chráněných území, estetických hodnot, kul-
turních dominant krajiny, harmonického měřítka a har-
monických vztahů v krajině. 

Každá krajina má svůj ráz ve smyslu § 12 zákona. Kaž-
dou krajinu je možno popsat pomocí přírodní, kulturní 
a historické charakteristiky. Krajinný ráz je však v růz-
ných oblastech a lokalitách (místech krajinného rázu) 
různě výrazný, různě čitelný. V určitých situacích jsou 
znaky jednotlivých charakteristik krajinného rázu dobře 
zřetelné a spoluvytvářejí jedinečnost a nezaměnitelnost 
krajinné scény – vizuálně vnímaného obrazu krajiny. 
V jiných typech krajiny jsou znaky krajinného rázu 
nezřetelné, ty výraznější nejsou příliš četné a celkově 
vzniká krajina, která zdánlivě není ničím specifi cká ani 
zajímavá. 

Krajinný ráz je chráněn před snížením jeho estetic-
kých a přírodních hodnot. Ochrana krajinného rázu tak 
bere v úvahu skutečnost, že v krajině s cennými hod-
notami, vyjádřenými výraznými a jedinečnými znaky 
a hodnotami KR, bude umisťování staveb a záměrů vy-
užití území narážet na požadavky ochrany KR dle § 12 
mnohem více než v krajině, kde takové znaky a hodnoty 
nejsou. Stavba nebo záměr se bude muset v cenné kra-
jině více přizpůsobovat zachování znaků a hodnot KR 
nebo ji v daném rozsahu, objemu a architektonickém 
řešení nebude možné realizovat vůbec. V ostatních ty-
pech krajiny budou omezení z hlediska ochrany KR slab-
ší nebo vzhledem k absenci zákonných znaků a hodnot 
nebudou stanovena žádná omezení.

Chápání estetických a přírodních hodnot krajiny 
závisí na okolnostech, které se proměňují velmi pomalu 
a mají velkou setrvačnost. Jsou to obecné kulturní aspek-
ty morálky, úcty k hodnotám, úcty k přírodě, ke kultuře 
a tradicím, potřeby krásy a harmonie v krajině i v životě. 
Je zřejmé, že mnoho postojů se mění a vyvíjí a navzdory 
morálním a kulturním deformacím minulosti i součas-
nosti vznikají významné nové kulturní hodnoty. V ar-

chitektuře, která se krajinného rázu týká velmi silně, je 
to dnes snahy, které přinášejí nesporné hodnoty i ne-
jistoty a problémy – např. snaha o hledání nových úhlů 
pohledů na tvorbu, využití kontextu v nových souvis-
lostech, hledání nových inspiračních zdrojů, materiálů 
a technologií, vytváření kontrastu, nebo naopak maxi-
málního souladu jako výrazového principu. Zákon při-
náší omezení otevřenosti různých pohledů na hodnoty 
krajinného rázu tím, že zaměřuje pozornost k zákonným 
kritériím ochrany krajinného rázu – zásahy do krajinné-
ho rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou 
být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, estetických 
hodnot, kulturních dominant krajiny, harmonického mě-
řítka a harmonických vztahů v krajině.

Výsledek posouzení otázky únosnosti vlivu zámě-
ru nebo změny ve využití území na krajinný ráz bude 
v první řadě záviset na výraznosti a čitelnosti krajinného 
rázu (rázovitá, osobitá krajina), na přítomnosti charak-
teristických, typických znaků. Pokud se jedná o krajinu, 
jejíž ráz je dán soustavou takových znaků a hodnot, mezi 
kterými dominují znaky hodnoty zásadní pro ráz místa 
či oblasti a znaky jedinečné svou hodnotou v rámci re-
gionu nebo státu, nelze připustit takový zásah do těchto 
hodnot, který je klasifi kován jako silný nebo velmi silný 
(devastující). Takovým zásahem by došlo k výraznému 
snížení přírodních a estetických hodnot. Druhým hle-
diskem bude kontext s významnými znaky a hodnotami 
přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinné-
ho rázu. Bude se jednat o to, jestli se navrhovaný záměr 
bude představovat zásah do krajinné scény a potlačení 
vizuálního významu některého znaku (např. potlačení 
významu kulturních dominant nebo harmonie vztahů, 
potlačení významu charakteristické urbanistické struk-
tury v krajinné scéně nebo narušení harmonického 
vztahu zástavby a krajinného rámce, snížení významu 
přírodních hodnot, které výrazně spoluvytvářejí kra-
jinnou scénu). Třetím hlediskem je pak vizuální expo-
novanost lokality navrhované stavby, viditelnost stavby 
z důležitých míst vnímání krajiny. 

5.5.3   Preventivní a případová ochrana 
krajinného rázu

Preventivní hodnocení krajinného rázu 

Orgán ochrany přírody ve své činnosti často rozhoduje 
podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny. Z roviny exaktních a jasně defi novaných hod-
not přírodovědných se dostává do rovin neměřitelných, 
těžko uchopitelných a zdůvodnitelných hodnot krajin-
ného obrazu a estetického působení. V takové rovině 
se pohybuje hodnocení krajinného rázu, které pracuje 
s pojmy přírodních a estetických hodnot, harmonic-
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kým měřítkem a vztahy, s pojmem kulturní dominanty. 
Zkušenosti ukazují výhody vyhodnocení celého území 
(CHKO, NP, přírodní park, ORP) z hlediska krajinného 
rázu metodou, která zužuje prostor subjektivního přístu-
pu a použitím kritérií uplatňovaných i v jiných územích 
dosahuje srovnatelného přístupu k identifi kaci a oceňo-
vání hodnot krajinného rázu.

Činnost orgánů ochrany přírody se při hodnocení 
vlivu záměrů na krajinný ráz může opřít o odborný pod-
klad, kterým je vyhodnocení území z hlediska krajinné-
ho rázu. Takové vyhodnocení nejenom vymezuje oblasti 
a místa krajinného rázu, ale identifi kuje znaky a hodnoty 
krajinného rázu a navrhuje opatření k ochraně krajin-
ného rázu. Preventivní hodnocení se V České republice 
zpracovává systematicky pro území velkoplošných zvláš-
tě chráněných území a takové hodnocení se pravidelně 
aktualizují. Výsledky hodnocení území CHKO z hledis-
ka krajinného rázu mohou být zapracovány do Plánu 
péče o CHKO. Jsou také podkladem pro zpracovatele 
územně plánovacích podkladů a územně plánovací do-
kumentace, ve které jsou požadavky na ochranu krajin-
ného rázu a dalších hodnot krajiny zakotveny v obsahu 
urbanistické koncepce a koncepce krajiny i ve funkčních 
a prostorových regulativech. Preventivní hodnocení se 
zpracovává i pro správní území obcí s rozšířenou působ-
ností, kde jeho výsledky slouží nejenom pro rozhodovací 
činnost orgánu ochrany přírody, ale také jsou promítnu-
ty do územně analytických podkladů obce. Preventivní 
hodnocení je odborným podkladem – neprojednává se 
a není závazným materiálem, pokud jeho výsledky ne-
jsou promítnuty do Plánu péče o ZCHÚ nebo do územ-
ně plánovací dokumentace.

Nejčastěji užívaný metodický postup preventivního 
hodnocení, používaný např. pro chráněné krajinné ob-
lasti, vychází z prací I. Vorla, R. Bukáčka a P. Matějky a je 
založen na tzv. charakterové a prostorové diferenciaci 
krajiny. Spočívá v rozdělení hodnoceného území na pro-
storově ohraničené a charakterově defi novatelné části, 
které obecně představuje rozdělení celkového problému 
na problémy dílčí. V tomto smyslu jsou v území nalezeny 
dvě (měřítkově odlišné) úrovně částí krajiny – krajinné 
celky, které odpovídají pojmu zákona oblasti krajinného 
rázu a krajinné prostory které odpovídají pojmu zákona 
místo krajinného rázu, resp. představují skupiny tako-
vých míst. Krajinné celky reprezentují určitý charakter 
utváření krajiny z hlediska geomorfologie a vegetačního 
krytu, z hlediska charakteru a forem osídlení a hospo-
dářského využití. Krajinné prostory jsou buď vizuálně 
vnímatelnými a zřetelně vymezenými prostory v krajině 
nebo částmi území (třeba i méně přehlednými), které 
mají výrazně stejnorodý charakter. 

Ve specifi ckých typech krajiny, kde je třeba se zamě-
řit na určitý problém ochrany krajinného rázu, je možno 
do tohoto členění vnést ještě další členění na úrovni míst 
krajinného rázu. Mohou to být esteticky nejhodnotnější 

segmenty hodnocené krajiny („esteticky atraktivní seg-
menty krajiny“ – EaSK), segmenty zcela reprezentativní 
pro hodnocené území („charakteristické krajinné pro-
story – ChaKP), segmenty krajiny významné z hlediska 
souladu zástavby a krajinného rámce („lokality se zá-
stavbou“ – LOsZ), segmenty bezlesí v hodnocení lesnaté 
krajiny („vizuálně otevřené segmenty krajiny“ – VOSK) 
a podobně. 

Po diferenciaci hodnoceného území na celky a pro-
story, eventuelně na další charakterové a prostorové 
jednotky je provedena identifikace znaků a hodnot 
krajinného rázu v jednotlivých celcích a prostorech. 
Důležitým krokem postupu je klasifi kace znaků z hle-
diska významu pro ráz krajiny a z hlediska jedinečnos-
ti v rámci státu či regionu. Po identifi kaci a klasifi kaci 
znaků krajinného rázu, je posledním krokem postupu 
delimitace hranic pásem odstupňované ochrany kra-
jinného rázu, která jsou vymezena podle soustředění 
a cennosti identifikovaných znaků krajinného rázu. 
Vzniknou tak pásma s nejvyšším, vysokým a zvýšeným 
stupněm ochrany krajinného rázu. Pro jednotlivá pásma 
se stanoví obecná ochranná opatření a pro jednotlivé 
krajinné celky pak specifi cká ochranná opatření. Postup 
preventivního hodnocení území je možno vyjádřit v ná-
sledujících bodech:
A Diferenciace hodnoceného území na krajinné celky 

(na úrovni oblasti krajinného rázu)
B Vymezení krajinných prostorů (na úrovni míst kra-

jinného rázu)
C Identifi kace a klasifi kace znaků krajinného rázu
D Delimitace pásem odstupňované ochrany (dle pří-

tomnosti a soustředěnosti nejcennějších a pro kra-
jinný ráz nejdůležitějších znaků)

E Stanovení ochranných opatření (regulativů) z hledis-
ka ochrany krajinného rázu

Případové hodnocení

Rozhodování o jednotlivých případech, ve kterých by 
navrhovaný záměr mohl změnit cenný krajinný ráz nebo 
snížit jeho hodnoty estetické a přírodní se opírá o pří-
padové hodnocení. Nejčastěji se jedná o záměry ve fázi 
dokumentace pro územní řízení. Formou případového 
hodnocení orgán ochrany přírody posoudí navrhovaný 
záměr a poté vydá stanovisko. Je možno pořídit přípa-
dové hodnocení formou nezávislého posudku. Často se 
případové hodnocení zpracovává jako samostatná přílo-
ha dokumentace pro územní řízení (povinnost zpraco-
vat takovou dokumentaci ale stavební zákon neukládá), 
ve které se dokládá soulad dokumentace se zákonnými 
předpisy – v tomto případě s ochranou krajinného rázu. 
V případě posouzení dle Zák. č. 100/1996 Sb. se přípa-
dové hodnocení zpracovává formou samostatné přílohy. 
Pro případové hodnocení není stanovena závazná ani 
doporučená metodika, často se provádí podle Metodic-
kého postupu (VOREL et al. 2004).
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Postup je členěn do tří fází:
A  Vymezení hodnoceného území
1.  Popis navrhovaného záměru (stavby nebo využití 

území)
 Popis z hlediska možného rozsahu a síly ovlivnění 

krajinného rázu navrhovanou stavbou nebo navr-
hovaným využitím území, konfl iktů, defi nování cíle 
a klíčových otázek hodnocení na základě obecné 
charakteristiky území a očekávaného vlivu navrho-
vané stavby nebo využití území

2.  Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru 
(PDoKP)

 Vymezení dotčeného krajinného prostoru pomocí 
okruhu potenciální viditelnosti a pomocí vizuálních 
barier jakožto území skutečně nebo potenciálně za-
saženého vlivem navrhované stavby nebo využití 
území. Vymezuje se pomocí barier očekávané vi-
ditelnosti stavby (terénní horizonty, okraje lesních 
porostů, hmoty nelesní zeleně, horizonty a okraje 
zástavby) a pomocí empiricky zjištěných okruhů vi-
ditelnosti.

B  Hodnocení
1.  Vymezení oblastí a míst krajinného rázu
 Vymezení jednotlivých míst KR v PDoKP – obec-

ná charakteristika širšího území (oblasti krajinného 
rázu) a jeho zařazení do krajinných souvislostí (bio-

Obr. 40:  CHKO Broumovsko – prostorová a charakterová diferenciace území a vymezení pásem odstupňované ochrany, kategorizace 
obcí (lokalit se zástavbou – LOsZ) (VOREL et al. 2010).

geografi e, geomorfologie, vegetační kryt, osídlení, 
kultura, historie).

2.  Identifi kace a klasifi kace znaků a hodnot přírodní, 
kulturní a historické charakteristiky

 Identifi kace znaků a hodnot krajinného rázu v oblas-
tech a místech krajinného rázu a klasifi kace identi-
fi kovaných znaků z hlediska významu jednotlivých 
znaků v souboru typických znaků krajinného rázu 
dané oblasti nebo místa a z hlediska jejich cennosti.

C  Posouzení zásahu
1.  Posouzení míry vlivu záměru na identifi kované a kla-

sifi kované znaky a hodnoty
 Posouzení očekávané míry vlivů na znaky a hodnoty 

krajinného rázu, které byly identifi kovány v rámci 
potenciálně dotčeného krajinného prostoru a posléze 
klasifi kovány z hlediska významu pro krajinný ráz 
a z hlediska jejich cennosti.

2.  Určení únosnosti zjištěné míry vlivu
 Shrnutí výsledků předchozího hodnocení, zvážení 

míry zásahů do jednotlivých hodnot, zvážení význa-
mu a cennosti jednotlivých rysů a hodnot (význam-
né, určující, jedinečné), vyslovení závěru (přijatelný, 
nepřijatelný, na hranici přijatelnosti), eventuálně 
podmínek pro minimalizaci zásahu do krajinného 
rázu.
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Obr. 41:  Václavická spojka – schéma potenciálně dotčených krajinných prostorů (PDoKP) u liniové stavby (VOREL et al. 2007).

PŘÍLOHY KE KAPITOLE 5.5

Obr. 42:  Pohled přes Dlouhou Ves na Sušici s dominantou Svatoboru představuje jedinečné panorama široce otevřeného krajinného 
prostoru s výrazností terénních dominant a prostorových akcentů, s bohatou krajinnou strukturou vegetačního krytu a harmonickým 
zapojením zástavby do krajinného rámce (© I. Vorel).
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Obr. 43:  Sušicko – pohled do údolí Otavy vyniká členitostí georeliéfu, řazením horizontů a výrazností vegetačního krytu. Lesnaté 
horizonty, členité okraje lesních porostů a zejména struktura nelesní zeleně vytvářejí působivost a vizuální atraktivnost krajinné scény 
(© I. Vorel).

Obr. 44:  Voticko – zástavba obce Arnoštovice leží na terénním horizontu a kostel Sv. Šimona Judy vytváří jemnou, avšak výraznou 
kulturní dominantu. Zapojení zástavby do krajinného rámce je harmonické a harmonické jsou i vztahy v krajině bez rušivých prvků 
(© I. Vorel).
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Obr. 45:  Žďárské vrchy – pohled z Buchtova kopce na Blatiny ukazuje krajinu velkého měřítka s lesnatým horizontem centrálního 
hřbetu Žďárských na obzoru. Krajinná scéna je naplněna jemnou a malebnou strukturou obhospodařované krajiny. Rozptýlená zástav-
ba obce Blatiny je prolnuta liniemi a soliterními prvky nelesní zeleně. Krajina vyniká rozmanitostí a bohatostí prvků krajinné scény, 
harmonickým měřítkem a harmonií prostorových vztahů (© I. Vorel).

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Přírodní parky v Praze

Jan Moravec

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.6   Význam památkové péče 
pro ochranu přírody 
a kulturní krajiny

Pavel Trpák, Ivana Trpáková

Ochrana přírody a památková péče vycházejí z obdob-
ného vědomí odpovědnosti za stvoření a stvořený svět 
kultury člověkem, a to většinou až v čase, kdy jsou tyto 
hodnoty ohroženy, nebo dokonce mizí a stávají se tak 
vzácnými. Opoziční vztah mezi přírodou a kulturou vy-
tvořil v průběhu staletí nový fenomén kulturní krajinu, 
v níž se dnes s postupující technizací prostředí a s po-
stupující globalizací dokonce se stává samotná kultura 
ve své duchovní části ohroženou (ŠMAJZ 1997). A tak 

se hmotné či nehmotné produkty kultury, byť sice s ur-
čitým zpožděním, dostávají do stejné pozice jako části 
původní divoké přírody.

Zatímco historie ochrany přírody je spjatá s osvíce-
nými panovníky, kteří svými nařízeními chránili ohrože-
nou přírodu ať již z důvodů pochopení její funkce (císař 
Karel IV. a ochrana lesa v Majestas Carolina – 1355), či 
z důvodů ochrany lovné zvěře (císař Zikmund – 1436), 
nebo z důvodů hospodářských jako patenty císařovny 
Marie Terezie a císaře Josefa II.(důležitý patent pro dřevo 
a les – 1751, dekret o ochraně ptactva – 1787), které byly 
většinou ojedinělými akty ochrany přírody.

Tak počátky péče o kulturní dědictví u nás jsou vede-
ny buď religiosními hledisky, nebo jsou vizitkou dobové-
ho společenského postavení, či jsou výrazem národního 
cítění, také přežívají jako artefakty, či architektonické 
články v dobové architektuře. Tato hlediska až do doby 
osvícenectví určovala osud památek spolu se socioeko-
nomickými faktory dané doby.

Skutečný zlom v obecném myšlení z hlediska fi lo-
sofi ckého je spjat až s učením J. J. Roussea (1712–1778) 
požadujícího návrat člověka k přírodě (1752), neboť pří-
roda, přirozenost a přírodnost představující v jeho díle 
hodnoty vysoce pozitivní (OTTO 1904). Svým dílem byl 
předchůdcem romantismu, který z něho ideově vychá-
zel a bohatě rozvinul jeho úctu k přírodě a přirozenosti 
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jako obdiv k velebnosti přírody a jejím výtvorům. Při-
pomeňme myšlenky botanika F. A. Valdštejna Warten-
berga z Duchcova, jenž napsal dne 12. 6. 1796. ve svém 
deníku o lesích na Ipelu Lučence: „…Vy prefekti, rychtáři 
a všichni ostatní! Starejte se o to, aby vražedná sekyra ni-
kdy nezpustošila výtvor dobrotivé přírody, na němž tvořila 
300 let, aby nás mohla podarovat nádhernou upomínku 
na svou dobrotivost…“ (VESELÝ et al. 1954). Odsud je 
již krok k defi nici pojmu přírodní památky Monument 
de la nature, který prvně použil v roce 1807 v publikaci 
Ansichten der Natur přírodovědec a cestovatel Alexandr 
von Humbolt. Opět pak v letech 1811–1829 o přírodě 
Jižní Ameriky v knize Tour d’Amerika. Oproti tomu 
polský básník šlechtic Adam Mickiewicz použil termín 
přírodní památka, pomnik przyrody, v roce 1834 jakožto 
romantické rozvinutí myšlenek J. J. Roussea (LISICKY 
1983). Proto přírodní památky představovaly na počátku 
výtvory přírody vyznačující se pozoruhodností, které 
vznikly bez zásahu člověka a tím i pochopitelně znač-
ným stářím. Připomeňme důvody vyhlášení ochrany 
pralesů, když v roce 1838 nařizuje svému inspektoru Že-
leznému hrabě J. A. Langueval – Buquoy zajistit ochranu 
Žofínského pralesa a pralesa na Hojné Vodě z důvodu 
„zachování památníků dob minulých názornému požitku 
pravých přátel přírody…“ (VESELÝ et al. 1954). Právě 
tady se poprvé setkávají hodnotící estetická a fi losofi c-
ká kriteria ochrany movitých památek přírodních a kul-
turních, která představují skutečné prolnutí duchovních 
a přírodních částí ochrany kulturního dědictví. Je nutné 
připomenout skutečnost, že termín přírodní památka je 
dodnes ofi cielní kategorii současného zákona o ochraně 
přírody. Spolu s tímto novým společenským klimatem 
se začíná prosazovat ochrana památných stromů. V roce 
1854 byl vydán tzv. Prügelpatent, podle něhož úřady ře-
šily ochranu přírodních památek. 

Oproti tomu tereziánské reformy znamenají výraz-
ný posun z hlediska státního zájmu o zachování pamá-
tek. Dvorský dekret z 24. 2. 1776, doplněný dekretem 
z 5. 3. 1812 upravují povinnosti nálezců a stanovuje 
přednostní právo odkupu státu, zatímco dekret dvor-
ské kanceláře 28. 12. 1612 upravoval vývoz a obchod 
s nimi. Zakazoval vyvážet takové předměty umění a li-
teratury, které přispívají ke slávě státu a jejichž prode-
jem by vznikla těžko nahraditelná a podstatná ztráta 
(MINISTERSTVO KULTURY 2009). V roce 1846 za-
čal pracovník Muzea království českého Krolmus pátrat 
na účet muzea po starožitnostech (historických památ-
kách) a začaly výzkumné cesty v oboru bádání středo-
věkých památek (OTTO 1902). V roce 1850 byla zřízena 
Ústřední komise pro zjišťování a zachování stavebních 
památek. Pro Čechy, Moravu a Slezsko byla jmenována 
až v roce 1853. V roce 1894 byl schválen první zákon 
na ochranu uměleckých a historických památek (NÁ-
PRSTEK & SKŘIVÁNEK 1983). Ke komisi příslušel sbor 
120 konzervátorů a dopisovatelů a od roku1872 byla její 

působnost rozšířena na movité památky. Takto bychom 
mohli pokračovat v chronologii významných dat jak 
z ochrany přírody, tak i památkové péče až do součas-
nosti. 

Postupně vznikala společná platforma obou oborů, 
a tak od roku 1918 byly ochranou přírody pověřeny 
památkové úřady v Praze a Brně. V roce 1919 vznikají 
funkce konzervátorů a zpravodajů pro celé území státu. 
Vše je koncipováno v rámci ministerstva školství a ná-
rodní osvěty, které mělo od téhož roku Poradní sbor pa-
mátkový, který tvořilo 7 odborníků z řad přírodovědců, 
historiků a architektů. (VESELÝ et al. 1954). Tato vše-
obecně prospěšná společná historie obou oborů končí 
až vznikem ministerstva životního prostředí v roce 1989 
a rozdělením tehdejšího Státního ústavu památkové péče 
a ochrany přírody a odpovídajících krajských středisek 
na Český ústav ochranu přírody, dnes Agentura ochrany 
přírody, a dnešní Národní památkový ústav, který zůstal 
v gesci ministerstva kultury.

Jádro současné spolupráce je především v ochraně 
historické kulturní krajiny a historických parků a his-
torické zeleně vůbec. Tyto důležité plochy společného 
národního kulturního dědictví jsou současně biotopy 
výskytu chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. 
Protože jsou dokladem dobového krajinného mana-
gementu tvořícího dnešní tvář historické krajiny, kte-
rý umožnil existenci chráněných přírodních entit, a to 
právě tradičním způsobem hospodářského využití. 
Současně jejich duchovní rozměr, jenž využitím starých 
paměťových struktur vysoce zhodnocuje právě stupeň 
přirozenosti a přírodní zachovalosti daných krajin 
(TRPÁK & TRPÁKOVÁ 2007). A to nejen z hlediska 
duchovní odpovědnosti a udržení druhového bohatství 
rostlin a živočichů (DROZENOVÁ 2005). Tento úkol 
bývá mnohdy pro současnou společnost až nadlidský, 
neboť to znamená se dělit o prostředí s dalším stvořením 
(TRPÁK 1991). Znamená to též nepromarnit společný 
duchovní odkaz řady význačných konzervátorů a zpra-
vodajů ochrany přírody a památkové péče. 

Oba obory, ač zdánlivě rozdělovány a někdy an-
tagonisté mají společný zájem, tj. zachování druhové 
diverzity jak kulturního bohatství, tak bohatství přírod-
ního, udržení kulturní i přírodní paměti – společného 
 dědictví.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Historická krajina –
Kladruby nad Labem

Pavel Trpák, Ivana Trpáková

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Hrady jako biotopy měkkýšů

Lucie Juřičková

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.7   Biologická diverzita 
na úrovni krajiny

5.7.1   Krajina v ČR v rámci 
Evropské úmluvy o krajině

Alena Salašová

Cíle Evropské úmluvy o krajině

Evropská úmluva o krajině jako významný evropský 
dokument byla podepsána na konferenci Výboru mi-
nistrů ve Florencii 20. října 2000 (European Landscape 
Convention) zástupci osmnácti členských států Evropské 
Unie. V roce 2004 byla ratifi kována Parlamentem České 
republiky a stala se tak závazným dokumentem. Úmluva 
vznikla z iniciativy Kongresu místních a regionálních 
samospráv Rady Evropy, který reprezentuje zájmy těch, 
kterých se vývoj území bezprostředně dotýká – jeho 
obyvatel. Cílem této úmluvy se stalo „podpořit ochra-
nu, správu a plánování krajiny a organizovat evropskou 
spolupráci v této oblasti“ (kap. 1, článek 3).

Úmluva vychází z poznání, že krajina, jako součást 
kulturní identity jejích obyvatel, je předmětem veřejné-
ho zájmu. Úmluva požaduje, aby péče o krajinu měla 
charakter udržitelného rozvoje, zahrnujícího pravidel-
nou péči o krajinu a harmonizaci hospodářských, envi-
ronmentálních a sociálních zájmů. Úmluva klade důraz 
na zavedení krajinného plánování, defi nujícího cílené 
kroky v ochraně a péči o krajinu, do budoucna sledu-
jícího obnovu či zvýšení rozmanitosti přírody a krajiny 
a hodnoty krajinných celků. Efektivní krajinné plánová-
ní musí dle úmluvy respektovat charakter území a jeho 
hodnoty, stanovovat plánovací cíle, navrhovat optimál-
ní nástroje ochrany krajiny, sledovat realizaci opatření 
a dopad změn území.

Evropská úmluva o krajině přinesla významnou 
změnu do dosavadního systému plánování a mana-
gementu krajiny. Zdůraznila významné postavení ve-
řejnosti a nutnost jejího zapojování do rozhodovacích 
procesů. Plánování území se tak podle této úmluvy stává 
dialogem mezi experty, obyvateli, orgány státní sprá-
vy a obecné samosprávy. Všechny signatářské státy se 

svým podpisem zavázaly implementovat znění Úmluvy 
do svých právních nástrojů a předpisů.

Evropská úmluva o krajině propojila dosud segre-
gované zájmy klasické ochrany přírody s ochranou 
kulturních hodnot území a systémem památkové péče, 
rozvinula systém plánování a managementu území 
o nové aspekty, v péči o krajinu překročila národní rám-
ce a otevřela disputaci o národní a evropské kulturní 
identitě, jejíž je krajina nedílnou součástí.

Evropská úmluva o krajině přinesla do většiny ná-
rodních legislativních a plánovacích nástrojů zcela nové 
prvky. K nejvýznamnějším patří již samotná defi nice 
krajiny: „Krajina znamená část území, tak jak je vnímá-
na obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem činnosti 
a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských fak-
torů“. (kap. I, článek 1)

Pojetí krajiny v úmluvě se tedy značně liší od pojetí, 
jaké lze nalézt v některých dokumentech a klasickém 
expertním přístupu ke studiu kvality krajiny, jež v kra-
jině vidí pouze „statek“ (pojetí krajiny jako památky) 
a hodnotí ji jako součást fyzického prostoru (geografi cké 
a krajinně ekologické přístupy). Krajina má být dle fi lo-
zofi e úmluvy zkoumána ne (respektive ne jenom) tako-
vá, jaká objektivně (materiálně) je, ale jak se její realita 
odráží ve vnímání člověka. Toto nové pojetí vyjadřuje 
přání komplexně posoudit kvalitu krajinného prostoru, 
v němž žije obyvatelstvo, a to ve fyzickém, fyziologic-
kém, psychologickém a intelektuálním smyslu.

„Smyslové (zrakové, sluchové, čichové, hmatové, chu-
ťové) a emoční vnímání prostředí lidmi, kteří v něm žijí, 
a uvědomování si rozmanitosti a zvláštních historických 
a kulturních charakteristik tohoto prostředí je nezbytné 
pro respektování a zajištění identity lidí samotných a pro 
individuální obohacení a identity společnosti jako celku. 
Nese to s sebou uznání práv a odpovědnosti lidí hrát 
aktivní roli v procesech získávání znalostí, rozhodová-
ní a řízení kvality míst, ve kterých žijí. Účast veřejnosti 
na rozhodování, jaké provádět činnosti, a na realizaci 
a řízení takovýchto rozhodnutí v čase není považována 
za formální akt, ale za integrální součást procesů sprá-
vy, ochrany a plánování“. (Doporučení CM/Rec(2008)3 
Výboru ministrů členským státům o pokynech pro im-
plementaci Evropské úmluvy o krajině 2008)

Tento nový požadavek na studium a hodnocení 
kvality krajiny prokázal často kritizovanou asymetrii 
v analýzách a metodách zkoumání mezi přírodovědný-
mi a socio-ekonomickými disciplínami. Dá se říci, že 
zatímco známe relativně dobře „anatomii“ krajiny urče-
nou zejména přírodními procesy, víme poměrně málo 
o „duši“ krajiny – o tom, co danou konkrétní krajinu 
dělá prostřednictvím mentální vazby místního obyva-
telstva svéráznou, identickou (SALAŠOVÁ 2007).

Právě díky základní definici krajiny v Evropské 
úmluvě o krajině se otevřela potřeba vývoje a ověřová-
ní nových (většinou sociologických) metod zacílených 
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na poznání a pokud možno objektivní vyhodnocení vní-
mání krajiny obyvatelstvem. Za všechny lze zmínit na-
příklad metodiku ECOVAST (KLÁPŠŤOVÁ, KLÁPŠTĚ 
& POLÁČKOVÁ 2010) nebo speciální dotazníkové šet-
ření s použitím krajinářské fotografi e (ZELENKA 2008; 
FLEKALOVÁ & SALAŠOVÁ 2009; TOMSOVÁ 2009).

Dalším významným aspektem je, že se Evropská 
úmluva o krajině soustředí na území jako celek, aniž by 
se rozlišovalo mezi jeho městskými, příměstskými, ven-
kovskými a přírodními částmi nebo mezi částmi, které 
mohou být považovány za pozoruhodné, běžné či naru-
šené; neomezuje se na kulturní, umělé a přírodní prvky: 
krajina tvoří celek, jehož základní složky jsou ve svých 
vzájemných vztazích brány v úvahu současně. (Doporu-
čení CM/Rec(2008)3 Výboru ministrů členským státům 
o pokynech pro implementaci Evropské úmluvy o kraji-
ně 2008) Svým přístupem tak potvrdila význam obecné 
ochrany krajiny, která je od roku 1992 rovněž nedílnou 
součástí českého práva (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny) a která na rozdíl od zvláštní ochra-
ny zabezpečuje ochranu a péči o krajinu jako takovou. 
Nový přístup k defi nici krajiny a cíle Evropské úmluvy 
o krajině již byly zapracovány do nového znění zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Péče o krajinu
ve smyslu Evropské úmluvy o krajině

Evropská úmluva o krajině vnesla do odborného slov-
níku relevantních disciplin a slovníku právních norem 
nové pojmy (kapitola I, článek 1), se kterými se musí 
každá signatářská země v rámci implementace úmluvy 
vyrovnat (v České republice zejména zákon o územním 
plánování a stavebním řádu):
„Krajinná politika“ – znamená vyjádření všeobecných 
zásad, strategií a orientací kompetentními veřejnými 
orgány, které umožňuje přijetí specifi ckých opatření, 
zaměřených na ochranu, správu a plánování krajiny.

Z operativního hlediska Úmluva předpokládá: 
•  vypracování konkrétních krajinných politik a součas-

ně systematické zahrnutí krajinné dimenze do všech 
odvětvových politik, které mají přímý nebo nepřímý 
vliv na změny území. Krajina tudíž není jakýmsi pří-
davkem k ostatním tématům, ale je jejich integrální 
součástí; 

•  přechod od politiky založené pouze na ochraně tako-
vých charakteristik a částí území, které jsou považo-
vány za pozoruhodné, k politice založené na kvalitě 
veškerého prostředí, ve kterém lidé žijí, ať už je po-
zoruhodné, běžné nebo narušené; 

•  defi nování nových forem spolupráce mezi různými 
orgány a různými úrovněmi státní správy a získání 
zkušeností s nimi; 

•  nový přístup k pozorování a interpretování krajiny, 
podle něhož od nynějška: 

 – území by se mělo vnímat jako celek (a neměla by 
se již pouze určovat místa, která mají být chráně-
na); 

 – mělo by být současně použito a zkombinováno 
několik přístupů a měl by se tak propojit ekolo-
gický, archeologický, historický, kulturní, vjemo-
vý a ekonomický přístup; 

 – mělo by dojít k zahrnutí sociálních a ekonomic-
kých hledisek. 

V této chvíli nemá Česká republika zpracovanou krajin-
nou politiku. Ve smyslu výše uvedeného výkladu Do-
poručení Výboru ministrů problematiku neřeší zmínka 
o potřebě udržitelného rozvoje krajiny tak, je například 
uvedená v Politice územního rozvoje 2008.

Účast veřejnosti by měla být znakem všech fází v pro-
cesech vypracovávání a realizace krajinných politik, ze-
jména těch fází, ve kterých se provádí determinování 
hodnot krajiny, defi nování cílových charakteristik kra-
jiny, rozhodování a realizace činností v průběhu času. 
Účast veřejnosti by měla být rovněž považována za sys-
tém pro vzájemné informování relevantních zaintereso-
vaných stran. Je obzvláště důležité, aby účast veřejnosti 
probíhala ve všech stádiích implementace, od počáteční 
fáze získávání znalostí až po realizaci odsouhlasených 
činností. Nelze zastírat, že zapojení veřejnosti do zpraco-
vání krajinných politik, strategií a plánů je testem demo-
kracie společnosti a kultury politické a odborné diskuse. 

„Cílová charakteristika krajiny“ – znamená přání a po-
žadavky obyvatel týkající se charakteristických rysů 
krajiny, v níž žijí, formulované pro danou krajinu kom-
petentními veřejnými orgány.

Pojem cílová charakteristika není v českém jazy-
kovém prostředí příliš jasně vymezený. Původní výraz 
„landscape planning objectives“ lze srozumitelněji vylo-
žit opisně jako přání obyvatel: obyvatelé spolu s orgány 
místní samosprávy a veřejné správy nadefi nují, v jaké 
krajině chtějí žít. Defi nice cílových charakteristik krajiny 
by měla vycházet ze znalosti specifi ckých charakteris-
tických rysů a kvality míst, o která se jedná, a z iden-
tifi kace jejich dynamiky a potenciálu a rovněž z toho, 
jak krajinu vnímá veřejnost. V jazyku české legislativy 
odkazuje pojem „charakteristické rysy“ na institut kra-
jinného rázu (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny) a pojem charakter krajiny zakotvený v záko-
ně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu). Je tedy výsledkem dialogu mezi obyvatelstvem, 
politickou reprezentací a odborníky. 

Cílové charakteristiky krajiny představují konečný 
výsledek procesu navrhovaných operací, které se mají 
provádět v krajině. Součástmi tohoto procesu je získá-
vání znalostí o krajině, konzultace s veřejností, formulo-
vání politiky a strategie činností a monitorování. Cílové 
charakteristiky krajiny by měly tvořit předběžné vodít-
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ko pro vypracování opatření, která mají být prováděna 
v rámci ochrany, správy a plánování krajiny a její sprá-
vy v průběhu času. Při jejich vypracování by měly být 
vzájemně provázány společenské požadavky a hodnoty, 
které krajině připisuje veřejnost, s vybranými politický-
mi rozhodnutími týkajícími se podstaty složek krajiny. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována spektru spole-
čenského vnímání krajiny, které je odrazem rozmanitosti 
obyvatel. 

Cílové charakteristiky krajiny by měly být pro jed-
notlivé úrovně (celostátní, regionální, místní atd.) defi -
novány pomocí všeobecných nástrojů krajinné politiky 
a měly by být formálně implementovány v dokumen-
tech územního plánování a rozvoje území, jakož i v od-
větvových nástrojích. Tyto dokumenty mohou naopak 
konkrétně přispět k formulování cílových charakteristik 
krajiny. V současné české plánovací praxi je otázka de-
fi nice cílových charakteristik krajiny řešená ve stěžejní 
územně plánovací dokumentaci kraje, tzv. Zásadách 
územního rozvoje (Vyhláška č. 500/2006 Sb.). Cílové 
charakteristiky jsou zde ale výsledkem konsensu mezi 
politickou reprezentací kraje a odborníky a zpravidla 
nejsou podepřeny širším dialogem s veřejností.

„Ochrana krajiny“ – znamená činnosti směřující k zacho-
vání a udržení význačných nebo charakteristických rysů 
krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající 
z její přírodní konfi gurace a/nebo z lidské činnosti.

Pojem ochrany nelze v intencích Evropské úmluvy 
o krajině chápat jako konzervaci stávajícího nebo do-
konce rekonstrukci historického stavu. Krajina, zejména 
pak kulturní krajina, je dynamická v čase a prostoru. Její 
uspořádání se mění v závislosti na změnách přírodních 
i socio-ekonomických procesů. Krajina je odrazem živo-
ta společnosti. Je proto logické, že tak, jak se mění lidská 
společnost, mění se i krajina, ve které společnost žije 
a rozvíjí své aktivity. Ochranná opatření, jejichž rozsáhlé 
zkoušení v současné době probíhá, by neměla být vy-
tvořena tak, aby zastavila čas nebo obnovovala přírodní 
či lidmi nedotčené charakteristiky krajiny tam, kde již 
neexistují. Tato opatření mohou vést ke změnám míst 
tak, aby byly jejich specifi cké materiální a nemateriální 
hodnoty předány budoucím generacím. Charakteristiky 
krajiny jsou závislé na ekonomických, sociálních, eko-
logických, kulturních a historických faktorech, jejichž 
původ často leží mimo dané místo. Ochrana krajiny by 
měla najít cesty a způsoby jak působit na vhodné úrov-
ni, nejen na charakteristiky příslušných míst, ale rovněž 
na externí faktory.

Klíčovým slovem v otázce ochrany krajiny dle úmlu-
vy je termín „hodnota“. Postupná ztráta identity krajiny 
a člověka v ní jako důsledek globalizace společnosti vy-
volala na přelomu milénia rozsáhlou celospolečenskou 
diskusi o potřebě ochrany hodnot kultury a krajiny států, 
Evropy, světa. Jedním z výsledků této diskuse je právě 

Evropská úmluva o krajině, která od jednání 8. work-
shopu Rady Evropy pro implementaci úmluvy v Malmö 
roku 2009 postupně přerůstá do snahy o celosvětovou 
úmluvu o krajině. 

Předpokladem ochrany hodnot je vždy jejich iden-
tifi kace, která v zásadě může být provedena expertním 
posouzením nebo participativně, ve spolupráci s oby-
vateli tak, jak to předpokládá Evropská úmluva o kra-
jině. Otázkám hodnot krajiny věnuje pozornost i české 
právo v relevantních zákonech (Stavební zákon, zákon 
o ochraně přírody a krajiny, Památkový zákon). Přesto, 
že ochrana hodnot krajiny je z hlediska legislativního sa-
mozřejmá, jedná se o poměrně komplikovaný problém. 
V současnosti chybí dva základní předpoklady jedno-
značného vymezování přírodních, kulturních a estetic-
kých hodnot krajiny: a) celospolečenská shoda na tom, 
co hodnota je a není, b) metody na stanovování hodnot 
krajiny včetně jejich objektivizace.

Hodnota je axiologická kategorie, pomocí které 
přiznáváme objektům, jevům, bytostem či prostorům 
vyšší společenský význam než jiným. Člověk nemůže 
žít v území jen jako nezúčastněný pozorovatel, nýbrž 
si musí, podobně jako ostatní živočichové, vybírat, vo-
lit, a tedy i hodnotit. Tato nutnost se odvíjí od základní 
potřeby přežít. Tak smyslová výbava slouží živočichům 
i člověku především k praktickým účelům, k tomu, aby si 
hájili svůj život – a to znamená, volili a hodnotili (AXIO-
LOGIE 2009).

Přiznávání vyššího významu – hodnoty – závisí vždy 
od kvality hodnoceného jevu a od hodnotové (význa-
mové) preference hodnotitele/lů. Je tedy vždy založené 
na komparaci skutečností. Z povahy věcí, jež nás obklo-
pují, můžeme mluvit o hodnotách přírodních a/nebo 
kulturních. K tomu, abychom pokud možno objektivně 
srovnali srovnávané, musíme být schopni defi novat re-
levantní měřitelné indikátory charakterizující srovnáva-
né jevy a jejich konkrétní významy. Zájem o hodnocení 
jako porovnávání a oceňování rozvinuli především teo-
retičtí ekonomové 18. století (Adam Smith, Jean- Baptiste 
Say) kteří studovali, jak si člověk vybírá, čemu a kdy dává 
přednost, co za co je ochoten vyměnit, jakou čemu při-
suzuje cenu atd. Univerzálním prostředkem ekonomic-
kého oceňování jsou peníze. Jenže člověk vybírá, volí 
a hodnotí daleko častěji tam, kde se volby nehodnotí 
penězi, z čehož pramení obtížnost hledání srovnávacích 
ukazatelů.

Člověk vnímá hodnoty – významy komplementárně, 
a to vždy ve dvou rovinách: individuálně a společensky. 
V posuzování hodnot krajiny, jako společného obytného 
prostoru lidské komunity, sehrává zvláštní úlohu právě 
hledání společenské shody ve vnímání významů. Pro po-
suzování hodnot je proto nezbytné určit, podle jakých 
kritérií společnost přiznává jevům hodnotu, tj. zvýšený 
význam. Většina autorů se shoduje na tom, že hodnota 
může být v obecné rovině daná: jedinečností, autentici-
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tou, užitkovostí, trváním v čase, krásou, ideou, bezpe-
čím. Při posuzování krajiny a jejich hodnot se objevují 
další kriteria: pestrost, integrita, řemeslná dovednost, 
asociativnost, symbolika.

Hodnotu krajiny a v krajině lze v zásadě identifi kovat 
třemi různými způsoby:
– formálním převzetím – jev má vyšší význam přizna-

ný právním aktem (v managementu území nejčastě-
ji uplatňovaná identifi kace, typické např. pro zvlášť 
chráněná území)

– expertním posouzením – expertíza se opírá o měři-
telné indikátory

– společenskou shodou – dá se určit např. sociologic-
kým šetřením nebo participativními metodami.

Dlužno říct, že v české plánovací praxi se nejvíce uplat-
ňují první dvě formy, hledání společenské shody se za-
pojením veřejnosti se pak pracuje v rozporu s požadavky 
Evropské úmluvy minimálně.

„Správa krajiny“ – znamená činnost, která má, z hledis-
ka udržitelného rozvoje, zajistit pravidelné udržování 
krajiny s cílem řízení a harmonizace změn, které jsou 
způsobeny sociálními, hospodářskými a environmen-
tálními procesy.

Správa krajiny je trvalá činnost, která má za cíl 
ovlivňovat aktivity, jež mohou měnit krajinu. Může být 
považována za formu adaptivního plánování, které se 
samotné vyvíjí, jak se mění způsob života společnosti, 
její vývoj a prostředí. Správa krajiny v tomto kontextu 
se blíží k tomu, co je v České republice zahrnuto pod 
procesy územního plánování a výkon orgánů územního 
plánování. Přesně v uvedeném duchu je správa krajiny 
řešena i novým Stavebním zákonem.

„Krajinné plánování“ – znamená činnosti s výhledem 
do budoucna, které mají za cíl zvýšení hodnoty, obnovu 
nebo vytvoření krajin.

V českém prostředí dochází velmi často k záměně 
termínu krajinné plánování a plánování krajiny. Zatímco 
plánování krajiny je zastřešujícím termínem označujícím 
tak souborně všechny plánovací procesy v krajině (viz 
SKLENIČKA 2003), termín krajinné plánování (v origi-
nálním textu úmluvy landscape planning) se v zahraničí 
používá pro velmi specifi cké plánovací postupy akcentu-
jící krajinně ekologické a humánně ekologické aspekty 
rozvoje území. Pro jeho hlubší pochopení a poznání je 
nezbytné studium závěrů Světového summitu v Rio de 
Janeiro 1992, kde bylo defi nováno jako nezbytný nástroj 
udržitelného rozvoje území, tak následných teoretických 
úvah a studií, které krajinné plánování dále specifi kovali 
a rozpracovali. Za všechny lze zmínit například díla pro-
fesorů Milana RUŽIČKY a Ladislava MIKLÓSA (1982), 
NDUBISIHO (2002), KOZOVÉ et al. (2007), SALAŠO-
VÉ & ŠTĚPÁNA (2007) a dalších.

Plánování krajiny lze stejným způsobem považovat 
za územní projekt v obecném slova smyslu a týká se fo-
rem změn, které mohou a mají vycházet vstříc novým 
sociálním potřebám. Toto plánování by mělo být rovněž 
v souladu s udržitelným rozvojem a umožňovat průběh 
ekologických a ekonomických procesů, ke kterým může 
dojít ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Kra-
jinné plánování se má rovněž zabývat problematikou 
revitalizace narušených ploch (dolů, lomů, skládek, 
brownfi elds atd.) tak, aby dosáhly určených cílových 
charakteristik krajiny a tvorbou, respektive novou or-
ganizací krajinného prostoru.

Činnosti ve vztahu ke krajině jsou ve svém výsledku 
tedy kombinací ochrany, správy a krajinného plánová-
ní, prováděných na jednom území: některé části a cha-
rakteristiky krajiny mohou být chráněny, jiné, zejména 
procesy, by měly být spravovány a ještě jiné části a cha-
rakteristiky by měly být úmyslně měněny. 

V souhrnu lze konstatovat, že Evropská úmluva po-
žaduje od svých signatářů (kapitola II, článek 5):
– právně uznat krajinu jako základní složku prostředí, 

v němž obyvatelé žijí, jako výraz rozmanitosti jejich 
společného kulturního a přírodního dědictví a zá-
klad jejich identity; 

– zavést a provádět krajinné politiky, zaměřené na 
ochranu, správu a plánování krajiny, prostřednictvím 
přijetí specifi ckých opatření (viz níže); 

– zavést postupy pro účast veřejnosti, místních a regi-
onálních orgánů a jiných stran, které jsou zaintere-
sovány na defi nování a provádění krajinných politik; 

– začlenit krajinu do svých politik územního a urbán-
ního plánování, do své kulturní, environmentální, 
zemědělské, sociální a hospodářské politiky, jakož 
i do ostatních politik s možným přímým či nepří-
mým dopadem na krajinu. 

Krajinný plán
v kontextu Evropské úmluvy o krajině

Jedním ze základních plánovacích nástrojů, kterým lze 
ověřit možnosti ekologicky i socio-ekonomicky optimál-
ní prostorové organizace krajiny, je krajinný (v zahraničí 
někdy označovaný jako krajinně ekologický) plán. Ten 
dosud v české legislativě chybí a díky tomu lze někdy 
velmi obtížně stanovit do budoucna bezpečný, tj. udrži-
telný způsob využití krajinného prostoru.

Krajinné plánování je plánováním prostorovým, 
které akcentuje krajinně-ekologické i socio-ekonomické 
přístupy ke krajině a hledá cesty celkové kultivace pro-
storu – pro člověka, ale i ostatní organismy. Jeho výsled-
kem je krajinný plán, který stanovuje principy a zásady 
dlouhodobého (a udržitelného) managementu krajiny. 
Má odlišný charakter než územní plán, tak jak jej známe 
dnes, který sleduje především konsensuálně (politicky) 
možný návrh funkčního využití krajiny (v reálu často 
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vzdálený od optima) a splnění víceméně pouze územně 
technických a legislativních požadavků na rozvoj území. 
Oba přístupy jsou nutné, nezastupitelné a je nutné je 
vzájemně provázat. 

Krajinný plán může výrazně ulehčit práci při zpraco-
vávání územního plánu nebo pozemkové úpravy a pod-
statně je zkvalitnit (projektant by pak neměl udělat dnes 
tak běžné chyby vyplývající z neznalosti fungování kra-
jinného systému). Státní správa na druhé straně může 
získat kvalitní argumentační materiál pro kompetentní 
územní rozhodnutí. Z uvedeného plyne, že krajinný plán 
je:
a) nástrojem preventivní (koncepčně pojímané) ochra-

ny krajiny (měl by být tedy zásadním plánovacím 
nástrojem MŽP a významným územně plánovacím 
podkladem),

b) expertním podkladem (s prvky účasti veřejnosti) pro 
všechna případová územní rozhodnutí (např. EIA, 
dotační programy, plánování velkých investic v kra-
jině apod.),

c) podkladem pro management území (návrh opatření 
je doplněný plánem péče o krajinu včetně zabezpe-
čení fi nančních zdrojů).

Krajinný plán by se tak měl stát novým nástrojem plá-
nování krajinného prostoru, který by doplnil stávající 
plánovací systém s cílem podpořit komplexní a kon-
cepční přístup k obecné ochraně krajiny a péči o ni. 
Obsahová náplň krajinného plánu vychází z požadavků 
Evropské úmluvy o krajině a úzce souvisí s novými cíly 
a úkoly územního plánování (dle Zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Jeho cí-
lem je zejména vyhodnotit stávající kvalitu krajinného 
prostoru, ve spolupráci s veřejností defi novat kvalitu 
cílovou a navrhnout způsob jejího dosažení. Metodika 
krajinného plánu pod názvem Strategický plán krajiny 
byla zpracovaná v roce 2008 a je dosud k dispozici pou-
ze v pracovní verzi (SALAŠOVÁ 2009). Je souborem 
doporučení, jak proces krajinného plánování provádět 
na místní úrovni (území jedné nebo více obcí). Stanoví 
základní standardy pro vyhodnocování jevů v krajině, 
jejich diagnostiku a navrhuje potřebná řešení. Integruje 
vzájemně expertní posuzování území a aktivní spoluprá-
ci veřejnosti. Jejím cílem je vytvořit kvalitní a komplexní 
podklad pro rozhodování v území. Výstupy strategic-
kého plánu krajiny (krajinného plánu) lze využít pro 
všechny plánovací procesy a rozvojové projekty týkající 
se složek životního prostředí.

Krajinný plán zejména:
•  vymezuje hodnoty krajiny, specifi kuje jejich stav, 

úlohu v systému krajiny a podmínky pro jejich kva-
litativní změny; v součinnosti se zainteresovanými 
občany a ostatními uživateli krajiny stanoví prioritní 
hodnoty krajiny, stanoví typologii krajiny obce,

•  vymezuje možné ohrožení hodnot krajiny předpo-
kládanými vlivy přírodními a antropickými,

•  navrhuje cílový stav krajiny a předkládá možné scé-
náře rozvoje území,

•  navrhuje změny způsobu využívání krajiny v zájmu 
ochrany a posilování hodnot krajiny včetně způsobu 
jejich ochrany před vlivy potenciálních klimatických 
změn; změny využívání krajiny navrhuje s přihléd-
nutí k zájmům občanů a ostatních uživatelů krajiny,

•  navrhuje limity využívání krajiny, které zohlední 
zájem na zachování hodnot krajiny; limity využívá-
ní krajiny navrhuje s přihlédnutí k zájmům občanů 
a ostatních uživatelů krajiny,

•  odůvodňuje navrhované změny a specifi kuje dů-
sledky jejich neprovedení,

•  navrhuje postupy, způsoby a pořadí realizace na-
vrhovaných změn využívání krajiny a doporučuje 
realizátory změn;

•  navrhuje indikátory pro sledování efektů navrho-
vaných změn využívání krajiny a následný systém 
monitoringu stavu krajiny.

Krajinný plán (respektive Strategický plán krajiny) sta-
novuje současně celkovou strategii obce (resp. regionu) 
v přístupu péče o krajinu. Z uvedeného důvodu jsou při 
jeho zpracování použity relevantní metody participativ-
ního (komunitního) plánování. Do zpracování krajinné-
ho plánu krajiny vstupují aktivně: obec (reprezentovaná 
zastupiteli), veřejnost (obyvatelé dotčeného území), 
dotčené orgány státní správy (zejména orgány ochrany 
přírody a krajiny), případně další účastníci (zejména 
nevládní organizace). Strategický plán krajiny má být 
materiálem, na jehož přípravě se významným způsobem 
aktivně podílí obyvatelé dotčeného území. Ti, v souladu 
se zněním Evropské úmluvy o krajině, mají nepominu-
telné právo vyslovit své představy o budoucnosti území, 
které obývají, využívají a pečují o něj. Jejich participace 
je významná z hlediska prohloubení vztahu k území, 
které obývají a konečně i z hlediska podpory celkové 
vzdělanosti obyvatel v oblasti ochrany kulturní krajiny 
a péči o ni. Aktivní účast veřejnosti v plánování a ma-
nagementu území není v ČR s ohledem na dosavadní 
společenský a politický vývoj běžná a obecně přijímaná. 
Krajinný plán je jedním z nástrojů, který má zapojení 
veřejnosti do péče o krajinu významně podpořit od sa-
mého počátku plánovacího procesu. Součástí metodiky 
Strategického plánu krajiny je proto i základní instrukce 
k sestavení tzv. participativního plánu.

Krajinný plán nemá být složitým a nesrozumitelným 
expertním materiálem, byť je jeho odborná úroveň vel-
mi důležitá. Jeho cílem je pomoci obyvatelům a územ-
ní správě porozumět všem zásadním krajinotvorným 
faktorům, které ovlivňují způsob „fungování“ krajinné-
ho prostoru a možnosti jeho dlouhodobého šetrného 
využívání. Je podkladem, který má současně napomoci 
orgánům životního prostředí poskytnout argumenty pro 
správné rozhodování v území.
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Navrhovaný obsah dokumentace
(SALAŠOVÁ 2008)

1. Rozborová (interpretační) část
 Stanovuje, které vlastnosti krajiny jsou pro pláno-

vání rozvoje území důležité. Defi nuje kvalitativní 
stav území.

 Cílem rozborů není pouhý opis přírodních nebo kul-
turních charakteristik, ale vyhodnocení jejich vlivu 
na udržitelný způsob využívání krajiny.

 a) širší vztahy – vazby řešeného krajinného prostoru 
na okolí, charakter širšího území (regionu)

 b) přírodní faktory a jejich vliv na vývoj krajiny 
(na území obce)

 c) člověk a jeho vliv na krajinu (na území obce)
 d) členění krajiny podle krajinně ekologických vlast-

ností, významné prostorové vazby
 e) charakter krajiny (krajinný ráz) – oblasti a místa 

krajinného rázu, určující znaky charakteru kra-
jiny – vstup veřejnosti

 f) vnímání krajiny (krajinný obraz) –
  vstup veřejnosti
 g) hodnoty krajiny (ekologické, historické, estetické, 

užitkové) – vstup veřejnosti
 h) vyhodnocení rozvojových záměrů

 Hlavní grafi cké výstupy:
 – Diferenciace území podle krajinně ekologických 

vlastností (vymezení odlišných krajinně ekolo-
gických jednotek)

 – Krajinně ekologická zonace krajiny dle ekologic-
kých limitů a rizik

 – Hodnocení krajinného rázu

2. Diagnostická část
 Vymezuje problémy území a rekapituluje možnosti 

a omezení rozvoje krajiny (ve smyslu udržitelného 
rozvoje).

 a) citlivost a únosnost území
 b) problémy a střety v území – vstup veřejnosti

 Hlavní grafi cký výstup:
 – Problémy území (území snížené a/nebo zvýšené 

hodnoty, střety zájmů, risk faktory, ostatní pro-
blémy v území)

3. Návrhová část 
 Soubor doporučení pro orgány obecní samosprávy 

a státní správy. Návrh řešení vymezených problé-
mů

 a) cílová kvalita krajiny (jakou krajinu chceme) – 
vstup veřejnosti

 b) možné scénáře vývoje krajiny – vstup veřejnosti
 c) návrh změn využití krajiny a další navrhovaná 

opatření – vstup veřejnosti

 d) návrh ukazatelů pro další sledování změn kvality 
krajiny a naplňování krajinného plánu

 e) vazba návrhu na další plánovací procesy
 f) způsob realizace návrhů (manažerská opatření)

 Hlavní grafi cký výstup:
 – Návrh změn využití krajiny

Zvláštní opatření v péči o krajinu DLE Evropské úmluvy 
o krajině
Evropská úmluva o krajině se věnuje i dalším činnostem 
nezbytným pro optimální management území. Ty jsou 
shrnuty v kapitole II, článku 6 následovně:
A  Zvyšování povědomí
Každá z účastnických zemí se zavazuje zvyšovat po-
vědomí občanské společnosti, soukromých organizací 
a veřejných orgánů o hodnotě krajin, jejich úloze a jejich 
změnách.

Ke zvyšování povědomí o problému lze využít různé 
formy, které jsou stálého, periodického nebo příležitost-
ného charakteru (Doporučení CM/Rec(2008)3 Výboru 
ministrů členským státům o pokynech pro implementaci 
Evropské úmluvy o krajině 2008): 
– publikace, výstavy, audiovizuální prostředky, si-

mulace a vystoupení umělců a fotografů lze využít 
na národní, regionální či místní úrovni. Tištěné a au-
diovizuální prezentace, které jsou již v současné době 
široce používány, mohou mít formu ilustrovaných 
brožurek, sérií diapozitivů se zvukem nebo výstav. 
Tyto metody se často využívají na místní úrovni, po-
kud se hovoří o krajině obce nebo krajině na území 
několika obcí. Mohou být rovněž obsahem prezen-
tací, po kterých následuje diskuse s místními občany, 
čímž je možné dozvědět se, jaké názory místní lidé 
mají.

– nástroje simulující nebo znázorňující krajinu vyu-
žívající 3D-metod nebo blokových diagramů vedou 
k lepšímu pochopení a diskusi mezi všemi zúčastně-
nými osobami (Obr. 47);

– televizní vysílání, ačkoli dosud není adekvátní, by 
mělo být rozvinuto tak, aby je bylo možné využívat 
jak pro všeobecné otázky, tak pro místní zkušenosti;

– místní zážitky zvyšující povědomí, jako jsou návštěvy 
určité oblasti s průvodcem, kterých se účastní místní 
občané, zastupitelé a odborníci či vědci. Tyto zážitky 
mohou dát podnět k diskusi a vést ke kolektivnímu 
přemýšlení o budoucnosti krajiny. Některé z těchto 
zážitků mohou být součástí širších slavností. Zvyšo-
vání povědomí by se mělo týkat nejen občanů, vo-
lených zastupitelů a zástupců orgánů veřejné správy, 
ale rovněž firem, nevládních organizací, vědecké 
a technické komunity a umělců. Zvyšování povědo-
mí by mělo být chápáno jako proces šíření znalostí 
probíhající ve všech směrech od politiků po terénní 
pracovníky a místní občany a naopak. (Obr. 48).
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Obr. 46:  Ukázka návrhové části krajinného plánu Mikulova (KUČERA et al. 2005).

a) stávající stav krajiny

b)  navrhovaný stav. Po doplnění funkčních prvků krajiny je změna čitelná i pro laickou veřejnost.

Obr. 47:  Využití kresby v simulaci plánovaných změn krajiny Kloboucka (HUKOVÁ 2008).
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Obr. 48:  Společné plánování posiluje zejména vztah obyvatel k „jejich“ krajině. Současně poskytuje expertům cenné údaje o vnímání 
hodnoty krajiny obyvateli. Ke komunikaci lze využít kresbu reálné krajiny nebo mentální mapu obyvatel (foto M. Flekalová).

Do jisté míry může sehrát významnou roli osvěty v té-
matech jako je ochrana hodnot krajiny, charakter kraji-
ny nebo typy krajiny preventivní hodnocení krajinného 
rázu, které je v České republice prováděno zejména 
v rámci velkoplošných zvláště chráněných územích. 
V rámci posuzování je možné a naprosto žádoucí, aby 
byla do procesu zapojena veřejnost. Aktivity některých 
CHKO (například CHKO Bílé Karpaty) dokazují, že část 
veřejnosti má o tato témata zájem a je o nich ochotná 
diskutovat.

B  Vzdělávání a výchova
Každá z účastnických zemí se zavazuje podporovat:
– vzdělávání odborníků v oboru oceňování krajinných 

celků a činností v krajině; 
– multioborové vzdělávací programy v oblasti krajinné 

politiky, ochrany, správy a plánování krajiny, určené 
pro profesionály v soukromém i veřejném sektoru 
a pro dotčená sdružení; 

– školní a vysokoškolské vzdělávací programy, které 
se v rámci příslušných disciplin zaměří na hodnoty 
spjaté s krajinou a na otázky týkající se její ochrany, 
správy a plánování.

Jistota, že posilování vztahu mezi občany a prostředím, 
ve kterém žijí, podporuje udržitelný rozvoj, ovlivňuje 
celý proces defi nování krajinné politiky. Účast veřejnos-
ti je navíc považována za nástroj pro posílení identity 
občanů, kteří se identifi kují se svým prostředím. (Do-
poručení CM/Rec(2008)3 Výboru ministrů členským 
státům o pokynech pro implementaci Evropské úmluvy 
o krajině 2008)

Vzdělávání a širší osvětová práce s veřejností jsou 
nezbytným předpokladem nejenom rozvoje znalostní 
společnosti, ale sehrává významnou roli v připravenosti 
všech účastníků rozhodování o území ke konstruktivní 
diskusi. V České republice existují studie, které analy-
zují kvalitu celoživotního vzdělávacího procesu v oblasti 
ochrany a péče o kulturní krajinu a připraveností veřej-
nosti diskutovat o plánování krajiny (například SALA-
ŠOVÁ 2007).

Zatímco se požadavky Evropské úmluvy o krajině 
postupně implementují do profesního vzdělávání od-
borníků (Obr. 49), kteří se budou podílet na plánování 
a managementu území, vzdělávání tzv. laické veřejnosti 
zůstává touto problematikou prozatím netknuté. Česká 
republika bude muset do budoucna věnovat více pozor-
nosti vzdělávání v oblasti péče o krajinu, a to již od úrov-
ně základních škol.
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K vhodným vzdělávacím aktivitám dle již vícekrát cito-
vaného Doporučení CM/REC 2008 patří:
– zavedení odborných kurzů zaměřených na vzdělává-

ní odborníků v oboru posuzování krajiny a činností 
v krajině, a to na multioborovém základě; 

– nespecializované vysokoškolské kurzy, které by měly 
umožňovat zavedení tématu krajiny do vzdělávání 
techniků, jejichž aktivity ovlivňují charakteristiky 
krajiny příslušného území; 

– zvláštní informační a doškolovací vzdělávací progra-
my, které by měly být poskytovány voleným zastupi-
telům, technickým pracovníků orgánů veřejné správy 
na všech úrovních a ve všech sektorech, odborníkům 
v soukromém i veřejném sektoru, jejichž aktivity 
ovlivňují krajinu (zemědělství, obhospodařování 
území atd.) tak, aby byli připraveni zapracovávat po-
žadavky na péči o krajinu do územních, odvětvových 
nebo fi remních politik; 

– na multioborovém základě by měly být vyvinuty pro-
gramy teoretického a aplikovaného výzkumu kraji-
ny, které by měly být podporovány ze strany státu 
a dalších úrovní státní správy v kontextu meziná-
rodní spolupráce. Předpokládá se, že výzkum krajiny 
bude přinášet výsledky týkající se teoretických zna-
lostí, vztahů mezi krajinou a udržitelným rozvojem, 
veřejných politik a jejich hodnocení, vazeb mezi vý-
zkumem krajiny a vzděláváním, krajinné ekonomiky, 

historie krajiny a možností jejího znázornění, vztahu 
mezi přístupy k oceňování krajiny a činností veřej-
nosti, integrace hledisek jednotlivých oborů s cílem 
ocenit jednotlivá místa z krajinné perspektivy, účasti 
příslušných zainteresovaných osob na vypracovávání 
a implementaci krajinných politik a defi nice nástrojů 
sloužících k implementaci této politiky. Výzkum jako 
celek by se měl konkrétněji zaměřovat na „výzkum 
činnosti“, přičemž zde existuje úzký vztah mezi zá-
kladním výzkumem a činností veřejnosti. Tato vaz-
ba mezi základním výzkumem a činností veřejnosti 
může přinést cenné výsledky pro ochranu, správu 
a plánování krajiny na teoretické, metodologické 
a operativní úrovni. 

C  Vymezení a hodnocení
Za aktivní účasti zainteresovaných stran a za účelem 
zlepšení úrovně znalosti svých krajin se dle Úmluvy 
každá signatářská země zavazuje: 
– vymezit své vlastní typy krajiny na celém svém území;
– analyzovat jejich charakteristiky, síly a tlaky, které je 

mění;
– zaznamenávat jejich změny;
– vyhodnotit takto vymezené krajiny s ohledem na 

zvláštní hodnoty, které jsou jim připisovány správ-
ními orgány a dotčeným obyvatelstvem. 

Obr. 49:  Rozvoj specifi ckých dovedností studentů v rámci mezinárodního kurzu Inovace v rozvoji venkova. Studenti spolupracují 
na řešení projektu s veřejností a orgány místní samosprávy. Interdisciplinární komunikace v určování hodnot krajiny je samozřejmostí. 
(foto autorka).
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Tyto vymezující a hodnotící postupy budou provázeny 
výměnou zkušeností a metodologie, organizovanou me-
zistátně na evropské úrovni. 

Evropská úmluva otevřela v širší odborné veřejnos-
ti diskusi o typologii krajiny. Názory na to, dle jakých 
kriterií stanovovat typy krajin se nejenom v České re-
publice, ale i v rámci celé Evropské Unii, různí. Dokládá 
to i zpráva ELCAI (European Landscape Character As-
sessment Iniciative), zpracovaná v Alterra Wageningen 
v roce 2005 (WASCHER 2005), která mapuje přístupy 
signatářských států v této oblasti.

Typologie krajiny je v České republice standardní 
součástí hodnocení krajinného rázu dle §12, zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Současně je 
zpracovávaná pro potřeby územního plánování v rámci 
Zásad územního rozvoje kraje. Dosud neexistuje jednot-
ný metodický postup pro zpracovávání typologie krajiny 
pro potřeby plánování krajiny v České republice, proto 
k zadanému úkolu přistupuje každý posuzovatel indivi-
duálně a značně odlišně.

Požadavek úmluvy zaznamenávat změny krajiny 
patří k novým impulzům v péči o území. Monitoring 
změn stavu území není u nás automatickou součástí 
plánovacích procesů. Jeho potřebu ale naznačuje stáva-
jící Stavební zákon v požadavcích na aktualizaci územ-
ně plánovacích podkladů, politiky územního rozvoje 
a územně plánovacích dokumentací.

Nezbytným předpokladem pro provádění efektivní-
ho monitoringu je zapotřebí naplnění několika zásad, 
které v české praxi zatím důsledně řešeny nejsou:
– stanovení cyklu monitoringu – monitoring krajiny je 

nutné provádět v cyklických periodách. S ohledem 
na rychlost územních změn je relevantní provádět 
monitoring stavu minimálně po 5 letech;

– stanovení monitorovacích indikátorů – pro moni-
toring je nezbytné stanovit měřitelné indikátory, 
které definují kvantitativní nebo kvalitativní stav 
jevů v krajině. Problematika rozvoje krajinných in-
dikátorů je relativně novým odborným problémem, 
kterým se zabývá stále víc a víc autorů (například 
KUCHYŇKOVÁ 2008);

– zpracování metodického postupu hodnocení;
– organizační zabezpečení monitoringu;
– zapracování výsledků monitoringu do místních plá-

nů a strategií.

D  Cílové charakteristiky krajiny
Každá signatářská země se zavazuje, po konzultaci s ve-
řejností defi novat cílové charakteristiky krajiny pro vy-
mezené a vyhodnocené krajiny.

E  Plnění
Pro realizaci krajinných politik se každá signatářská 
země zavazuje zavést nástroje, zaměřené na ochranu, 
správu a/nebo plánování krajiny.

Mezinárodní spolupráce
v oblasti péče o krajinu

Evropská úmluva zavazuje signatářské strany k spolu-
práci při zohledňování krajinného rozměru mezinárod-
ních politik a programů. Upozorňuje na nutnost chránit 
individualitu a kulturní identitu každého regionu, kraji-
ny každého národa. Současně má zájem chránit přírodní 
a kulturní hodnoty krajiny evropské. Spolupráce a vzá-
jemná výměna informací jsou považovány za efektivní 
nástroje rozvoje a implementace myšlenek Evropské 
úmluvy.

Na podporu mezinárodního dialogu vznikly institu-
ce v rámci Rady Evropy, nevládního sektoru i univerzit. 
K nejvýznamnějším patří:
– Rada Evropy pro implementaci Evropské úmluvy 

o krajině, která provádí monitoring implementace 
úmluvy jednotlivými signatáři a pořádá mezinárodní 
konference a workshopy otevřené státním orgánům, 
nevládním organizacím a vzdělávacím institucím;

– RECEP-ENELC – síť místních a regionálních samo-
správných orgánů pro implementaci Evropské úmlu-
vy o krajině s centrem ve Štrasburku;

– UNISCAPE – síť univerzit pro podporu implemen-
tace Úmluvy se sídlem ve Florencii;

– CIVILSCAPE – síť nevládních organizací na podpo-
ru implementace úmluvy se sídlem v Utrechtu. Česká 
republika je v této síti reprezentovaná nevládní orga-
nizací CENELC, která pořádá pravidelná setkání od-
borníků, politiků a zástupců nevládních organizací 
v rámci pravidelného Fóra o krajině.

– ECLAS – Evropská rada škol krajinářské architektury 
ve vztahu k Evropské úmluvě o krajině reprezentova-
ná zejména sítí Le:Notre integrující 105 škol z celého 
světa, v rámci které probíhají i virtuální vzdělávací 
kurzy zaměřené na problematiku krajinného pláno-
vání a implementace Evropské úmluvy o krajině.

Výměna informací a praktických zkušeností v rámci 
Unie je nezbytná pro implementaci myšlenek úmluvy 
zejména s ohledem na její nové a dosud nezavedené pří-
stupy k plánování a managementu krajiny. Předmětem 
spolupráce je dle úmluvy zejména (kapitola II, článek 8):
– vzájemně si poskytovat technickou a vědeckou po-

moc v záležitostech týkajících se krajiny prostřednic-
tvím shromažďování a výměny zkušeností a výsledků 
výzkumných projektů; 

– podporovat výměnu odborníků na otázky krajiny, 
zejména pro vzdělávací a informační účely; 

– vyměňovat si informace o všech záležitostech, na něž 
se vztahují ustanovení Úmluvy.

Evropská úmluva nezapomíná ani na problematiku roz-
voje příhraničních oblastí. Zavazuje signatářské strany, 
aby „povzbuzovaly přeshraniční spolupráci na místní 
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a regionální úrovni a v případě potřeby vypracovávaly 
a uskutečňovaly společné programy zvyšování hodnoty 
krajiny“.

Péče o krajinu a účast veřejnosti v plánování

Specifi ckým prvkem a jedním z nejvýznamnějších pří-
nosů Evropské úmluvy o krajině je požadavek na účast 
veřejnosti v plánování krajiny. Spolupráci veřejnosti 
označujeme v plánování nejčastěji termínem participa-
tivní nebo též komunitní plánování.

Participativní plánování reprezentuje zcela jinou fi lo-
zofi i přístupu k plánování využití krajiny (včetně přírod-
ních zdrojů), než byla do roku 1989 v ČR uplatňovaná. 
Počátky plánování využití krajiny spadají na území ČR 
do období rakousko – uherské (habsburské) monarchie 
počátku 20. století. Plánování bylo budováno jako typic-
ké regulační plánování s výsadním postavením exper-
ta. Veřejnost (vlastníci, správa území) nebyla účastna 
vypracování návrhu. Byla o něm pouze informována 
a měla větší nebo spíše menší možnost vyjadřovat se 
k předloženým návrhům. Některé plánovací procesy, 
které byly v případě pozemkové reformy na přelomu 
19. a 20. století postaveny na principu „dobrovolnosti“ 
a aktivního zapojení veřejnosti (vlastníků), nebyly příliš 
obvyklé a úspěšné. 

Svůj expertní charakter si plánování využití krajiny, 
reprezentované v ČR územním plánováním, podrželo 
i po 2. světové válce. Po roce 1948 (nástup komunis-
mu v ČR) bylo plánování území budováno na principu 
tzv. centralizované demokracie: plány byly vytvářeny 
podle jasného politického zadání a byly nadřízenými 
politickými orgány kontrolovány a schvalovány. Prvky 
demokracie se omezovaly spíše na formální odsouhla-
sení územních plánů z astupitelstvem orgánů obecní sa-
mosprávy (tzv. národní výbory). Veškeré připomínky 
veřejnosti nebo její přímá aktivní účast v plánovacích 
procesech byly vysloveně nežádoucí. Svou zvláštní roli 
sehrál i fakt, že veškeré informace o stavu životního 
prostředí včetně způsobu využívání přírodních zdrojů, 
podléhaly státnímu tajemství – byly považovány za stra-
tegickou informaci v obraně státu – a veřejnost k nim 
ne měla mít přístup.

V 80. letech 20. století se do plánovacích procesů 
postupně implementují prvky ekologicky šetrnějších 
způsobů využívání přírodních zdrojů. Neděje se tak 
ale na nátlak veřejnosti nebo orgánů státní správy, ale 
jednoznačně díky tlaku tzv. odborné veřejnosti, tj. za-
interesované skupiny expertů (ekologů) pracujících 
v projekčních týmech v rámci územního plánování, 
hospodářské úpravy lesů nebo souhrnných pozemko-
vých úprav. Ani tyto formy plánování, které už nesou 
prvky plánování environmentálního, nelze označit jako 
plánování participativní.

Ke změně politické situace, která výrazným způso-
bem zasáhla i plánovací procesy, dochází v listopadu 
1989. Změny právních norem, zejména zákon o územ-
ním plánování a stavebním řádu, zákon o pozemkových 
úpravách, zákon o obcích, zákon o životním prostře-
dí nebo zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA) zavádějí do plánovacích procesů i větší rozsah 
vstupu veřejnosti. Přes tyto rozsáhlé změny plánova-
cích procesů, které v ČR neustále probíhají a precizují 
se, můžeme plánování využití přírodních zdrojů označit 
i v dnešní době spíše jako expertní. Tento charakter je 
do jisté míry posílený existencí závazných územních li-
mitů ve využívání přírodních zdrojů, které jsou obsahem 
zvláštních předpisů (zákon o ochraně přírody a krajiny, 
zákon o půdě, zákon o vodách, zákon o lesích atd.).

Rozvojové plány jsou dílem profesionálních pláno-
vačů a reprezentantů obecní samosprávy, částečně tzv. 
dotčených orgánů státní správy. Veřejnost, reprezentova-
ná zejména volenými zástupci, vstupuje do plánovacího 
procesu:
– při tvorbě zadání plánovací dokumentace,
– při veřejném projednávání dokumentace,
– při jejím defi nitivním schvalování.

Pro plánování v ČR je tedy typické a do jisté míry tradič-
ní, že se veřejnost a orgány veřejné správy území aktivně 
neúčastní vypracování samotného návrhu dokumentace. 
Pouze se k němu vyjadřují. 

Přes výše uvedené konstatování nelze tvrdit, že v ČR 
nejsou uplatňované prvky participativního plánování. 
Je pravdou, že podíl veřejnosti v plánovacích procesech 
a zvyšování její odpovědnosti za rozvoj území, je při 
úpravách právních předpisů stále posilován. Nejvýraz-
něji se zainteresovanost veřejnosti (zejména vlastníků), 
daná legislativním předpisem, projevuje při zpracová-
vání dokumentace pozemkových úprav. Druhým vý-
znamným faktorem vývoje procesu rozvoje participace, 
je existence a působení nevládních organizací.

Díky práci nevládních organizací, zaměřených 
na ochranu životního prostředí, a částečně díky někte-
rým krajinotvorným programům vlády ČR (Podpůrné 
programy vlády ČR, například Program obnovy venko-
va nebo Program péče o krajinu, postavený strategic-
ky na aktivitě místní komunity), je do procesu tvorby 
návrhu rozvoje území postupně začleňovaná i aktivní 
účast veřejnosti (občanská sdružení, zájmové skupiny). 
Principiálním problémem rozvíjení participativního 
plánování je značná pasivita veřejnosti a nutnost vyvo-
lávání jejího zájmu aktivně rozhodovat o věcech veřej-
ných. V současnosti proto v ČR dominuje více snaha 
objasňovat význam a přínos participativního plánování 
než precizovat jeho techniky (ty jsou spíše „vedlejším 
produktem“ ukázek použití participativního plánování 
v praxi). Aktivita v zavádění komunitních forem pláno-
vání v ČR je v dnešní době výrazně na straně nevládních 
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organizací a vybrané skupiny „osvícených“ starostů a je 
daná entuziazmem jejich individuálních představite-
lů. Podporou nevládních organizací vstupuje nepřímo 
i do podpory participativního plánování Ministerstvo 
pro místní rozvoj (Soutěž Vesnice roku, O lidech s lid-
mi nebo budování Národní sítě zdravých měst a obcí.) 
a Ministerstvo životního prostředí.

Prvky participativního plánování se nejvýrazněji 
(díky legislativě) uplatňují v pozemkových úpravách, 
v procesu EIA a SEA, méně v oblasti samotného územ-
ního plánování a minimálně v případě managementu 
lesů a vodohospodářských úprav. Obecně ale lze kon-
statovat, že vzdělávání v oblasti spolupráce v plánování 
potřebují všichni účastníci plánovacího procesu proto, 
aby byli schopni spolu komunikovat.

Participativní přístupy založené na vzájemné inter-
akci a spolupráci všech účastníků plánovacího procesu 
předpokládají tyto přínosy:
– obyvatelé mají zkušenost s územím, ve kterém žijí, 

a tyto zkušenosti mohou sdělovat expertům rozho-
dujícím o území,

– spolupráce při plánování rozvoje území je prostřed-
kem pro upevňování sociálních vztahů v komunitě 
(lidské soudržnosti), která je jedním z pilířů udrži-
telného rozvoje,

– pokud má veřejnost možnost aktivně vstupovat 
do plánovacího procesu, je lépe do změn angažova-

ná a identifi kuje se s nimi (zvýše se její zájem o věci 
veřejné, o realizované úpravy dokáže lépe pečovat),

– zapojení veřejnosti do plánování je spojeno s celko-
vou osvětou společnosti (lidé jsou lépe informování 
o hodnotách a problémech území, jsou seznamováni 
se specifi ckými odbornými pohledy na stav území 
a možnosti jeho rozvoje).

Participativní plánování přináší kromě výše uvedených 
výhod i některé problémy: časově a fi nančně komplikuje 
plánovací proces, v komunitách se skrytými sociálními 
problémy může vést manifestaci konfl iktů, v případě, 
že se část veřejností neztotožní s návrhy, je celý proces 
často kontraproduktivní (vyvolává averzi obyvatel) apod. 
Z uvedeného plyne, že je nutné ještě na samém počátku 
procesu rozhodnout o tom, zda je zapojení veřejnosti 
do plánovacího postupu prospěšné, v jaké formě a v ja-
kém rozsahu bude efektivní, jaké metody je vhodné 
použít.

Metod, které lze použít pro zapojování veřejnosti 
do plánovacích procesů, je k dispozici celá řada. K nej-
významnějším patří: spolupráce s médií, interaktivní 
internetové prezentace a fóra, výstavy, ankety a dotaz-
níky, panelové diskuse, práce v terénu, pracovní dílny 
(workshopy) a plánovací víkendy. Podrobné informa-
ce lze nalézt např. na www.oamk.fi /entracop/copack,
www.participate.org, www.communityplanning.net, 
www.nadacepartnerstvi.cz, www.veronica.cz apod.

Obr. 50:  Společné diskuse a plánování území v obci Týnec na Břeclavsku. V zájmu efektivnosti a konstruktivnosti jednání je vhodné 
využít pomoci zkušených facilitátorů. (© A. Salašová).
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5.7.2   Kulturní krajina v ČR
(vznik, vývoj, dnešní stav)

Zdeněk Lipský

Vznik kulturní krajiny – pravěké ekumeny

Vznik trvale osídlené kulturní krajiny, využívané 
a ovlivňované člověkem, spadá na území České re-
publiky do období neolitu, tedy asi do 5. tisíciletí před 
Kristem. Neolitičtí zemědělci přišli na naše území od ji-
hovýchodu. Osídlili pouze nejsušší a nejteplejší, záro-
veň nejúrodnější oblasti spraší a říčních teras přibližně 
do 300 m nadmořské výšky. Vyhýbali se jak zamokřeným 
či obecně vlhčím polohám v údolních nivách, tak vyšším 
a chladnějším oblastem, které zůstávaly kryté hustým 
lesem. Z hlediska přirozených klimatických období za-
sahuje neolit do vrcholícího atlantiku a následujícího 
epiatlantiku, tedy do období poměrně vlhkého, v němž 
klimatické podmínky jednoznačně favorizovaly rozvoj 
bohatých listnatých lesů. Při dostatečném množství srá-
žek, jež byly až o 50 % vyšší než dnes, byly nejvhodnější 
podmínky pro zemědělství právě v oblastech ve sráž-
kovém stínu, které dnes mohou trpět suchem (střední 
a severozápadní Čechy, jižní a jihozápadní Morava). 

Odlesnění území, byť zatím jenom na omezené plo-
še neolitické ekumeny (asi 10 % dnešního území ČR), 
znamenalo zásadní zvrat v dosavadním vývoji přírodní 
krajiny. Vývoj přírodních ekosystémů směřuje k dosa-
žení klimaxového stádia – k jejich maximální stabilitě 
 (MÍCHAL 1992). Hospodářské využívání krajiny zna-
mená vždy její ekologickou destabilizaci. Zemědělská 
činnost brání přirozenému vývoji lesního klimaxu. Tr-
valou disturbancí udržuje v krajině otevřené odlesně-
né enklávy i celé rozsáhlé plochy nelesní matrice, které 
umožňují existenci a šíření nelesních druhů a společen-
stev. Mezi nimi se uplatňují jak domácí druhy, které by 
v přírodní krajině během nebrzděné lesní sukcese v „les-
ním“ klimatu živořily a zanikaly, tak řada xerotermních 
stepních migrantů z jihovýchodní Evropy, které u nás 
předtím nežily.

Otevřená zemědělská krajina umožnila rozvoj a exis-
tenci ekosystémů, které nemají obdobu v předcházejících 
obdobích teplých ani studených. Na velkých plochách 
se udržely zkulturněné černozemní půdy, odpovídají-
cí stepnímu prostředí, zatímco v případě přirozeného 
lesního krytu by na jejich místě již byly lesní půdy typu 
luvizemí. Udržováním kulturní stepi člověk vytvořil 
do té doby neznámou kombinaci otevřené stepní kra-
jiny a relativně vlhkého lesního podnebí. Z přírodních 
lesů devastovaných pastvou domácích zvířat se vyvinula 

Obr. 51:  Zapojit do hodnocení krajiny lze i děti školou povinné. Spolupráce studentů univerzit s fi nskými školáky v rámci mezinárodního 
kurzu Inovace v rozvoji venkova. Finské děti demonstrují svoji představu o cílové podobě krajiny. (© M. Flekalová 2008).
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náhradní společenstva křovin a výmladkových dubohab-
řin. Vytvářením zemědělských enkláv, antropogenních 
a antropogenně ovlivněných stanovišť člověk zvyšoval 
rozmanitost krajiny a její druhovou diverzitu. Ekosys-
témy černozemní zóny, která zůstává dodnes centrem 
osídlené kulturní krajiny, představují svéráznou kom-
binaci přírodních a antropogenních složek, které se pro-
stupovaly během tisíciletého vývoje (LOŽEK 1990).

Člověk kultivací půdy, orbou a pastvou způsobuje 
stálé a opakované disturbance v krajině, obnažuje půdní 
kryt a brání vývoji trvalé vegetace. Procesy disturbance, 
eroze a sedimentace splachů a hlinopísků na polích jsou 
obdobné jako v glaciálech, dochází k nim však za úplně 
jiných klimatických podmínek. Zesílený odnos půdy 
způsobuje degradaci půdních profi lů. Zvyšuje se roz-
kolísanost režimu vodních toků a množství plavenin. 
Přemístěné půdní sedimenty se hromadí na úpatí svahů, 
na dnech svahových úpadů a v údolních nivách, kde vy-
tvářejí vrstvu nivních hlín, což je v podstatě spláchnutá 
ornice. Dnešní podoba údolních niv našich vodních 
toků je tak do značné míry výsledkem antropogenně 
ovlivněného holocenního vývoje (důsledek zrychlené 
eroze a sedimentace). Lužní lesy, které se v nivách vy-
tvořily, naopak představují přirozená společenstva, vy-
užívající příznivých hydrických a trofi ckých podmínek 
těchto stanovišť.

Historický vývoj české kulturní krajiny

Staré neolitické osídlení počínající před 6 000–7 000 lety 
bylo ještě dlouho značně řídké. V neolitickém systému 
stěhovavého zemědělství obdělávala jedna malá osa-
da ročně plochu přibližně 30 ha. Systém hospodaření 
byl přílohový a půda občiny se dělila na pole a příloh 
(příloh je půda ležící ladem více než 2 roky). Větší část 
odlesněné půdy ležela ladem jako příloh a byla k dis-
pozici pro pastvu dobytka. Kromě toho se dobytek pásl 
společně na strništích a v lese, který rozřeďoval a pozmě-
ňoval na výmladkové habřiny místo původního vysoké-
ho a uzavřeného listnatého lesa pestřejšího druhového 
složení. Zemědělská výroba mohla být na jednom místě 
provozována po dobu 12–18 let, potom musela být pře-
sunuta na jinou plochu, získanou žďářením. Přirozená 
regenerace opuštěné zemědělské půdy pak vyžadovala 
30–40 let. Rotace les–pole–les tak vytvářela v krajině 
proměnlivou mozaiku (shift ing mosaic) lesních a odles-
něných ploch. 

Teprve v pozdní době bronzové (zhruba před 2 700–
3 000 lety) došlo v důsledku prvního relativního přelid-
nění („přelidnění“ jenom v rámci tehdejších možností 
obživy na omezeném území) k většímu rozšíření ploch 
obdělávané půdy. Odlesnění a celkově zvýšený antropo-
genní tlak na krajinu se projevil intenzívní vodní erozí, 
odnosem půdy, vznikem erozních strží, hromaděním 
splachů v úpadech a povodňových hlín v údolních nivách 

(LOŽEK 1973; STEHLÍK 1981). Naproti tomu poměr-
ně vyspělé keltské zemědělství (před 2 000–2 400 lety) 
v době železné, charakterizované travopolním systé-
mem s pěstováním obilí a chovem dobytka, obsahovalo 
i ve zhoršených klimatických podmínkách subatlantiku 
řadu účinných protierozních prvků. Keltové vytvořili 
na našem území první opevněná sídla městského typu – 
oppida. Jejich zemědělství tak muselo uživit i nezemě-
dělské obyvatelstvo ve městech. Záliba Keltů v drahých 
kovech se odrazila v první těžbě zlata na našem území. 
Pozůstatky v podobě sejpů po keltském rýžování zlata se 
dodnes zachovaly v jižních Čechách podél toků Otavy, 
Blanice nebo Lomnice.

Dočasný ústup osídlení v období stěhování národů 
v 1. polovině 1. tisíciletí znamenal přechodnou invazi 
lesních porostů na dříve již odlesněné a zemědělsky vy-
užívané území. Od 6. století nastává slovanská koloni-
zace a zemědělskou činností v krajině se opět rozšiřuje 
mozaika zemědělských odlesněných ploch. Slovanští 
zemědělci vyhledávali zprvu jen nejteplejší a nejúrod-
nější plochy na sprašových půdách s průměrnou roční 
teplotou 8–10 °C, v nadmořské výšce do 300–350 m, 
s původním vegetačním krytem doubrav a světlých du-
bohabrových hájů. Nejprve obnovili v hrubém rozsahu 
neolitickou ekumenu a postupně se dostávali i do dalších 
oblastí. Na Moravě osídlili údolní nivní polohy při ře-
kách Dyje a Morava (Pohansko, Mikulčice), což svědčí 
o příznivějším vodním režimu a omezení záplav v teh-
dejší době (sušší klimatické období). Odhaduje se, že 
kolem r. 850 zaujímala zemědělská půda v Čechách asi 
10 % území. Na jižní Moravě byl tento podíl pravděpo-
dobně vyšší.

Slovanské zemědělství bylo orné a usedlé, nikoliv ro-
tační žďárové. Malá čtvercová pole o výměře 0,02–0,1 ha, 
mělká orba a široké travnaté souvratě vytvářely spolu 
s pestrou mozaikou pěstovaných plodin (proso, žito, 
oves, pšenice, čočka, hrách, konopí) účinnou protie-
rozní ochranu. Při neustájeném chovu veškerého hos-
podářského zvířectva (skot, prasata, kozy, ovce, koně, 
drůbež) byl původní lesní porost trvale poškozován pas-
tvou, prosvětlován a zatlačován do vyšších poloh a větší 
vzdálenosti od sídel. I po skončení slovanské kolonizace 
v 10. století pokrývaly však lesy ještě převážnou část na-
šeho území – asi 75 %. Vyšší drsnější polohy zůstávaly 
zatím neosídlené a pokryté souvislými lesními porosty 
přirozeného druhového složení. Jejich vývoj byl dosud 
zcela odlišný od vývoje kulturní krajiny. 

Středověká, též vrcholná středověká kolonizace 
ve 12.–14. století vytvořila kulturní krajinu v oblasti vni-
trozemských i pohraničních vrchovin, které byly do té 
doby jen sporadicky osídlené a kryté hustým lesem. Ča-
sově odpovídá rozmachu středověkého českého státu, 
rozvoji hornictví a zakládání měst s rychle rostoucím 
počtem obyvatel. Města představují nový, nestabilní 
a nesoběstačný systém v krajině s vysoce negativní pri-
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mární čistou produktivitou, jehož fungování je založené 
na masivních vstupech rostlinné a živočišné produkce 
zvenčí (a výstupech v podobě splašků, odpadů, tepla 
a průmyslových výrobků). Nutnost zvýšené produkce 
potravin také pro zásobování rychle rostoucích měst si 
vyžádala další rozšíření zemědělské půdy na úkor lesů 
a rovněž změnu celého systému hospodaření – zavedení 
trojpolního (úhorového) systému, hlubší orbu pluhem 
a změnu tvaru pozemku na dlouhé protáhlé pásy, které 
se táhly od statku k hranicím katastru. V této době vzni-
kají první české rybníky. Nebyly to ještě velké rybniční 
soustavy, pouze jednotlivé rybníky zakládané nejdříve 
u klášterů, protože ryby sloužily jako postní jídlo. 

Rozlišuje se vnitřní středověká kolonizace, provádě-
ná českým etnikem na území vnitrozemských vrchovin, 
a vnější kolonizace v oblasti Sudet, v níž hlavní roli hrálo 
německé obyvatelstvo povolané z hustěji zalidněných 
německých zemí. K typickým krajinám středověké ko-
lonizace patří většina Českomoravské a Drahanské vr-
choviny, rozsáhlá Středočeská pahorkatina, Podkrkonoší 
a Podještědí, oblasti Tepelské vrchoviny a Tachovska 
v západních Čechách, Pošumaví, Zábřežská vrchovina 
i oblast Nízkého Jeseníku. Středověká kolonizace byla 
většinou zemědělská, ale v oblastech výskytu drahých 
kovů také hornická. Hornická kolonizace pronikla 
i do horských oblastí (Krušné hory, Šumava, Zlaté Hory 
v Jeseníku), kde by se lidé pouhým zemědělstvím neu-
živili.

Překotné odlesňování během středověké kolonizace 
vytvořilo už ve 14. století v některých oblastech eko-
logicky nepříznivý poměr lesů a orné půdy. Například 
na Drahanské vrchovině, Černokostelecku (klasická 
území středověké archeologie) nebo na Jihlavsku (zde 
vlivem hornictví – těžba stříbra) bylo v té době dosa-
ženo vůbec nejnižší historické výměry lesa. V průměru 
celé země však zemědělská půda zaujímala stále ještě 
mnohem menší plochu než dnes – kolem 30 až 40 %. 
Živelné rozorávání svažitých poloh a rozvodních ob-
lastí ve vrchovinách mělo za následek velký rozmach 
plošné i stržové půdní eroze. STEHLÍK (1981) poklá-
dá za hlavní příčinu katastrofální půdní eroze rychlou 
změnu krajinné struktury vlivem odlesnění, zatímco 
BORK (1988) vidí vedle antropického vlivu rozhodující 
příčinu ve zhoršení klimatických podmínek. Oživení 
erozních procesů, záplav a sedimentace povodňových 
hlín v údolních nivách bylo ve 14. století nápadné v celé 
střední Evropě. Do tohoto období spadají historicky do-
ložené katastrofální povodně na Vltavě (stržení prvního 
kamenného mostu v Praze), na Labi i na Rýně. V krajině 
se vytvořily četné erozní strže zahloubené přes pokryv 
spraší a svahových zvětralin až do skalního podloží, 
které již od středověku znemožňují souvislé zemědělské 
obdělávání některých svahů. Vlivem relativního přelid-
nění, vyčerpání a snížení půdní úrodnosti zanikla kon-
cem 14. a začátkem 15. století řada středověkých vesnic, 

zejména v horších půdních a klimatických podmínkách. 
Jen v oblasti Drahanské vrchoviny jsou doloženy desítky 
zaniklých středověkých vesnic, jejichž území pokrývá 
od té doby les. Nutno ovšem přiznat, že zánik mnoha 
malých vesnic připadá také na vrub koncentrace oby-
vatel do větších sídel.

Husitské války, hladomory a zánik řady středověkých 
vesnic dočasně zastavily ústup lesa. Rozsah zemědělské 
půdy se počátkem 15. století o něco zmenšil. Na někte-
rých lokalitách byla tato změna dokonce trvalá, větši-
nou ale tento stav netrval dlouho. Období od 2. poloviny 
15. století do počátku 17. století bylo opět charakterizo-
vané rozšiřováním výměry zemědělské půdy (odpovídá 
dílčímu teplému období podle VAŠKŮ 1988). Negativní 
následky klučení lesa však byly vyrovnávány pestřejším 
sortimentem pěstovaných plodin, rozvojem chovu ovcí 
na pastvinách a zakládáním četných rybníků. Rybní-
kářství patřilo tehdy k nejvýnosnějším oborům feudál-
ního hospodářství. Největší rybniční soustavy spojené 
s přemísťováním vodních toků, budováním umělých 
přívodních kanálů a rušením celých vesnic vznikly 
na panstvích největších feudálů té doby (Lichtenštejno-
vé na jižní Moravě, Pernštejnové na Pardubicku, Rožm-
berkové v jižních Čechách), kteří mohli tyto náročné 
stavby fi nancovat a využít na ně pracovní sílu stovek 
svých poddaných. Z této doby pochází výstavba jiho-
českých rybničních soustav v Třeboňské a Budějovické 
pánvi, na Jindřichohradecku, Plzeňsku, na pernštejn-
ském panství na Pardubicku (zde se nacházel největší 
český rybník Čeperka o výměře až 1 003 ha, jehož stavba 
si vyžádala zrušení a vysídlení několika vesnic) i jinde 
v Polabí (Poděbradsko, Chlumecko, Čáslavsko, Nymbur-
sko) a ve středních Čechách (Kutnohorsko, Benešovsko). 
Některé rybniční soustavy byly napájeny důmyslným 
systémem kanálů, z nichž se zachovaly Zlatá stoka v již-
ních Čechách, Opatovický kanál, Halda nebo Zmínka 
na Pardubicku. Dodnes existuje také Sánský (též Lánský) 
kanál vycházející z dolního toku Cidliny, který napájel 
mimo jiné tisícihektarový rybník Blato (997 ha) a další 
rybníky u Poděbrad a Nymburka. Koncem 16. stole-
tí se rozkládaly rybníky v českých zemích na ploše až 
180 000 ha (dnes 52 000 ha).

Období 30leté války, do něhož shodou okolností spa-
dá přirozené zhoršení klimatických podmínek (nástup 
tzv. malé doby ledové), znamenalo další zvrat v dosavad-
ním vývoji osídlení a hospodářského využívání krajiny. 
Snížení antropického tlaku na krajinu (počet obyvatel se 
snížil nejméně o jednu třetinu, hospodářství bylo zcela 
rozvrácené a řada vesnic zanikla) mělo pronikavý vliv 
na krajinnou strukturu. Většina krajiny zůstala během 
30leté války a v době krátce po ní hospodářsky nevyu-
žitá, dočasně ponechaná působení přírodních procesů. 
Na opuštěných plochách docházelo ke spontánnímu 
vývoji směrem k lesním společenstvům přírodního 
charakteru. Některé plochy, které byly ve středověku 
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obdělávané, tak od 30leté války znovu pokrývá les. 
Příklady najdeme opět na Černokostelecku, např. lesní 
kostel Aldašín jako jediný pozůstatek zaniklé vesnice. 
Krajinná struktura s převahou polopřirozených ekosys-
témů s trvalým vegetačním krytem půdy v 17. století 
minimalizovala projevy vodní eroze (STEHLÍK 1981).

Obnova řádné kultivace krajiny trvala nejméně 
do 18. století. Tehdy byl položen základ tzv. barokní 
české krajiny s typickou sakrální architekturou na ves-
nici (barokní kostel jako dominanta venkovského síd-
la) i ve volné krajině (kříže, boží muka, kapličky), často 
ve spojení se solitéry, skupinami a alejemi stromů. Za-
čínají také esteticky motivované cílevědomé úpravy kra-
jiny – barokní zahrady a krajinné parky, které využily 
přírodní mnohotvárnost české krajiny (Terčino údolí 
u Nových Hradů, Babiččino údolí u Ratibořic, Veltru-
sy, okolí Jičína, Nedošínský háj a další). Významně se 
zvýšila především výměra obdělávané (orné) půdy. Byl 
to však růst převážně extenzívní, na úkor lesů, pastvin 
a ladem ležící půdy, který nebyl doprovázen odpovídají-
cím růstem výnosů. V průběhu 18. století v Čechách již 
výrazně převládala orná půda nad ostatními krajinnými 
složkami (lesy, louky, pastviny, lada, rybníky). 

Poslední kolonizační vlnu v naší krajině představuje 
v této době horská kolonizace. V karpatských pohořích 
na východní Moravě má charakter zemědělské valaš-
ské kolonizace probíhající v 16.–18. století. Valašské 
obyvatelstvo pocházející z území dnešního Rumun-
ska postupovalo se svými stády hospodářských zvířat 
ve směru karpatských pohoří k severu a západu. Okolní 
nížiny a kotliny už byly obsazené, a tak Valaši odlesňo-
vali a osídlovali převážně oblé hřbety vnějších fl yšových 
Karpat, které byly vhodné k založení pastvin a menších 
polí. Východomoravská karpatská pohoří – Beskydy, 
Javorníky, Vsetínské vrchy a Bílé Karpaty se staly nej-
západnější výspou valašského osídlení. Pro celé území 
valašské kolonizace i mimo Českou republiku je cha-
rakteristické opakování místních názvů neslovanského 
původu: grúň, magura, beskyd.

V horách Českého masivu byla horská kolonizace 
spojena především s těžbou rud drahých a barevných 
kovů v Krušných horách, Krkonoších, Jeseníkách. 
V 18. století se k těžbě přidala průmyslová koloniza-
ce: zakládání skláren, které vyžadovaly velkou spotřebu 
dřeva. Zemědělství zde mělo spíše doplňkový charakter 
a sloužilo k samozásobení místních obyvatel. V Krkono-
ších a v Jeseníkách se v této době významně rozvinulo 
tzv. budní hospodaření s letním výpasem dobytka až 
ve vysokých polohách nad hranicí lesa. Mnoho dnešních 
horských chat bylo původně založeno jako zemědělské 
hospodářské budovy, z nejznámějších např. Luční bouda 
v Krkonoších nebo Ovčárna v Hrubém Jeseníku. Horské 
oblasti byly v 18. století podstatně více odlesněné než 
v dnešní době. 

Koncem 18. a počátkem 19. století došlo během 
několika desetiletí ke zrušení většiny českých rybní-
ků, mezi nimi i velkých rybničních soustav v nížinách 
(Poděbradsko, Čáslavsko, Pardubicko). Vzhledem k zá-
sadním systémovým změnám v zemědělství a zvýšení 
hektarových výnosů se pro vlastníky půdy stalo výhod-
nější využívat ji k pěstování obilovin. Platí to zejména 
pro úrodné Polabí, kde se v průběhu 19. století stala 
tržně nejvýnosnější plodinou cukrovka, které vyhovují 
těžké a vláhou dostatečně zásobené půdy na dnech bý-
valých rybníků. Významné rybniční soustavy se udržely 
jenom v chladnějších a méně úrodných oblastech, jako 
jsou jižní a jihozápadní Čechy a Českomoravská vrcho-
vina. V polovině 19. století zaujímaly rybníky v Čechách 
a na Moravě už jenom 35 000 ha.

V 19. století v zemědělské výrobě již zcela převládl 
střídavý systém hospodaření. Funkci obnovy úrodnosti 
půdy převzalo místo úhoru hnojení, kultivace a souhra 
plodin ve střídavém osevním postupu (LOM 1948). Za-
tímco na počátku 19. století tvořil úhor 28 % orné půdy, 
do konce století prakticky vymizel. Výměra polí se tak 
v Čechách za jedno století zvýšila o 50 %. Tento přesun 
se odehrál převážně uvnitř zemědělské půdy, na úkor 
úhoru a pastvin. Z 19. století již máme podrobné mapy 
stabilního katastru a vojenských mapování a také přesná 
statistická data o využití ploch v každém katastrálním 
území. Můžeme tak sledovat změny ve využívání krajiny 
jako celku i změny v sekundární krajinné struktuře v li-
bovolném územním detailu. Les u nás dosáhl historicky 
nejmenšího rozsahu již počátkem 19. století. Ve druhé 
polovině 19. století, kdy skončil extenzivní nárůst vý-
měry zemědělské půdy, se u nás začaly projevovat vli-
vem diferenciální renty první větší regionální rozdíly 
(JELEČEK 1973; 1985). V Polabí nebo na Hané dosáhlo 
maxima pěstování cukrovky, pro kterou se rozorávaly 
i zbývající louky v údolních nivách. V úrodných nížinách 
a rovinách tak vlivem intenzifi kace zemědělství mizely 
poslední lesíky a trvalé travní porosty, zatímco v hor-
ských a podhorských oblastech se již zčásti zatravňova-
lo a zalesňovalo. Tento vývoj velmi dobře koresponduje 
s vývojem počtu obyvatel a jeho koncentrací do úrod-
nějších oblastí. 19. století je také obdobím masívního 
zavádění jehličnatých monokultur místo dubových a bu-
kových lesů (borová a smrková mánie), regulace a napři-
mování vodních toků, prvních velkoplošných meliorací 
a počínajících rozsáhlých devastací krajiny vlivem těžby 
nerostných surovin (nejvíce v Podkrušnohoří, potom 
na Ostravsku, Plzeňsku a Kladensku). Koncem 19. sto-
letí vznikají první přehrady stavěné za účelem ochrany 
proti povodním. Začíná zalesňování erozních strží nepů-
vodním akátem, který byl tehdy vysazován jako žádaná 
medonosná dřevina.

Podoba tradiční české „barokní“ krajiny, vytvořené 
v 18. století a vyznačující se ve zvlněném terénu jem-
nou mozaikou drobných polí, hustou sítí polních cest 
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lemovaných alejemi ovocných stromů a vesnicemi ob-
klopenými stromovou zelení ovocných zahrad, se  přesto 
na většině území (mimo urbanizované, průmyslové a tě-
žební krajiny) udržela až do poloviny 20. století. Přes 
vysoký podíl orné půdy, nízký podíl lesa a vodních ploch 
obsahovala krajinná struktura řadu účinných stabilizač-
ních a protierozních prvků (meze, cesty, loučky a past-
viny, remízky). Výměra orné půdy i celkové zemědělské 
půdy se po celé 20. století pomalu snižuje. Významně 
se naopak rozšířila plocha sadů a zahrad (konjunktura 
ovocnářství), byly obnoveny některé rybníky. Ve struk-
tuře pěstovaných plodin klesl vlivem nadprodukce podíl 
obilovin a cukrovky. Pomalý přírůstek lesní půdy byl 
soustředěn převážně do horských oblastí.

Zásadní, rychlou a nevratnou proměnu proděla-
la česká venkovská, ale i příměstská a městská krajina 
ve 2. polovině 20. století. Podíváme-li se na starou ka-
tastrální mapu, letecký snímek nebo obrázek naší kraji-
ny z doby před 50 a více lety, nemůžeme si nevšimnout 
zásadního rozdílu jejího vzhledu, zejména členitosti 
a pestrosti, ve srovnání s dnešním stavem. Příčinou byly 
překotné politické a ekonomické změny, změna vlastnic-
kých poměrů, socialistická industrializace a na venkově 
přechod od malovýrobních technologií soukromého ze-
mědělství k socialistické velkovýrobě. 

Rozhodující vliv politických a společenských změn, 
v našem případě změny vlastnických poměrů a socializa-
ce zemědělského hospodaření na strukturu a vzhled ven-
kovské krajiny, dokládá srovnání se sousedním Polskem. 
Na jihovýchodě Polska, kde se udrželo soukromé vlast-
nictví a tradiční způsob zemědělského hospodaření po ce-
lou dobu socialistického státního zřízení, zůstala dodnes 
zachovaná pestrá krajinná mozaika malých pásovitých 
políček. Podobné rozdíly v krajinné struktuře, na první 
pohled patrné např. na družicových snímcích, existují vli-
vem rozdílného vývoje vlastnických a politických vztahů 
v zemědělství také na česko-rakouské hranici. 

První etapa prudkých změn probíhala v 50. a 60. le-
tech v období socialistické kolektivizace, nechvalně 
známého rozorávání mezí a slučování pozemků. Meto-
dické směrnice pro tehdejší pozemkové úpravy přitom 
nebyly vyloženě špatné a neekologické, neboť kladly 
důraz na účelné uspořádání a tvar pozemků podle reli-
éfu, na potřebu zachování cest, vodotečí, vysokých mezí 
na svažitých pozemcích a vytváření travnatých zasako-
vacích pásů. V praxi se ovšem uplatnila spíše druhá část 
směrnice, která říká:
„Hlavním úkolem scelení pozemků je vytvořit podmínky 
pro ekonomické využití mechanizačních prostředků, tzn., 
že tvary pozemků mají vykazovat nejméně nepravidelnos-
tí. Bude nutno provést řadu změn kultur tak, aby bloky 
orné půdy JZD nebyly narušovány drobnými loučkami 
a pastvinami. Je třeba zásadně vyčerpat všechna opatření 
k využití půdy ležící ladem a k rozšíření výměry orné půdy 
ve smyslu usnesení strany a vlády“. (Metodické pokyny 

pro vypracování jednoduchého projektu hospodářsko-
technických úprav pozemků, SZN, Praha 1958).

Druhá etapa změn probíhala v souvislosti s další 
koncentrací zemědělské velkovýroby v 70. letech. Z hle-
diska negativního vlivu na krajinu a její stabilitu bylo 
toto období zřejmě nejproblematičtější. Nová blokace 
zemědělských pozemků znamenala další mnohonásobné 
zvýšení výměry bloků orné půdy a jejich přizpůsobení 
požadavkům velkovýrobních technologií. Pozemkové 
úpravy byly realizovány skutečně v doslovném význa-
mu svého německého termínu „Flurbereinigung“ (tedy 
„vyčištění pozemků“). Zemědělská krajina byla považo-
vaná za monofunkční výrobní prostor, na němž člověk 
s pomocí techniky odehrává svůj vítězný souboj s příro-
dou. Tomuto chápání odpovídala i používaná termino-
logie: „boj o zrno“ nebo „plechová kavalerie kombajnů“ 
(název populárního televizního seriálu). Uspořádání 
a využívání krajiny se podřizovalo požadavkům stále 
těžší a výkonnější mechanizace. Je pozoruhodné, že 
ještě v 80. letech řešily resortní výzkumné ústavy úkol, 
jak „vyčistit“ hospodářský obvod zemědělského závodu 
od jakýchkoliv překážek bránících plynulému obdělá-
vání pozemků. Těmito překážkami byly např. skupiny 
balvanů, ojedinělá zbývající prameniště a mokřiny nebo 
zbytky soliterní nelesní zeleně, tedy drobné krajinné 
prvky, které dnes v krajině chráníme, protože mají svůj 
krajinotvorný estetický i ekologický význam.

Změnou vlastnických poměrů a přechodem k so-
cialistické zemědělské velkovýrobě i k velkovýrobním 
metodám lesního hospodářství se struktura venkov-
ské krajiny výrazně zjednodušila. Koncentrace hospo-
dářských zvířat do velkochovů a jejich trvalé ustájení 
bez pastvy, likvidace drobných zemědělců a postupné 
ukončení ručního kosení byly příčinou dalšího úbytku 
trvalých travních porostů. Odstraněním ruční práce 
na polích a na loukách se z krajiny téměř vytratil člověk-
zemědělec byv nahrazen traktory a kombajny. Maloploš-
ná mozaika přirozeně polyfunkční venkovské krajiny 
byla vystřídána hrubozrnnou krajinou velkých kolekti-
vizovaných polí (LIPSKÝ 1995). Ze zemědělské krajiny 
zmizela většina drobných, extenzivně obhospodařova-
ných biotopů a ekologicky stabilizačních prvků jako jsou 
zatravněné meze, suché pastviny a maloplošné extenziv-
ní sady na příkrých stráních, vlhké loučky v okolí pra-
menišť a podél vodních toků, hranice mezi jednotlivými 
pozemky, rozptýlená soliterní, liniová i skupinová zeleň 
nebo břehové porosty podél napřímených vodních toků. 
Zanikla i hustá síť starých polních cest (některé úvozo-
vé cesty, které nebylo možné rozorat, v lepším přípa-
dě zarostly). Tradičně kosené louky v údolních nivách 
se po odvodnění přeměnily na ornou půdu. K novým 
krajinným prvkům, které negativně ovlivnily vzhled 
venkovské krajiny, patří mohutné objekty zemědělské 
velkovýroby vystavěné mimo původní vesnický intravi-
lán. Sledování vývoje krajinné struktury v běžné země-
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dělské krajině středních Čech ukázalo pronikavé snížení 
délky rozhraní a ekotonů v zemědělské krajině, což sou-
visí s mnohonásobným zvýšením výměry půdních bloků 
a jejich monofunkčním velkovýrobním obděláváním. 
Velikost půdních bloků, úbytek trvalých travních po-
rostů, chemizace a celková intenzita zemědělské výroby 
dosáhly svého maxima v 80. letech 20. století. 

Dramatické změny ve struktuře české zemědělské 
krajiny dokumentují některá čísla. Z krajiny zmize-
lo na 4 000 km stromořadí, 3 600 ha rozptýlené zeleně, 
49 000 km mezí a 158 000 km polních cest. Jenom při 
scelování pozemků se v průměrném katastrálním území 
odstraňovalo 350–400 vzrostlých stromů a 2 500–3 500 m2 

keřových porostů (MOLDAN et al. 1990). Roční přírůstek 
odvodněných ploch zaznamenal nejméně desetinásobné 
zvýšení v porovnání s předválečným stavem. A přede-
vším v důsledku změn v krajinné struktuře se přibližně 
desetinásobně zvýšila také intenzita vodní eroze (LÖW 
& MÍCHAL 2003). V celkové bilanci zemědělské půdy se 
vytvořil ekologicky velmi nepříznivý poměr polí a trva-
lých travních porostů. Ještě závažnější však byla celková 
změna krajinné struktury ve smyslu snížení její pestrosti, 
diverzity a výrazného poklesu přírodních hodnot. 

Statistická data o využití půdního fondu nepostihují 
tyto zásadní změny krajinné mozaiky (krajinnou mikro-
strukturu), ale ukazují pomalý trvalý úbytek orné půdy 
(nejvíce v letech 1945–1960). Až do 80. let se snižoval 
také podíl trvalých travních porostů (luk a pastvin) 
v krajině. Klesá i výměra zemědělské půdy jako celku, 
zvýšil se pouze podíl zahrad a ovocných sadů. Z neze-
mědělských kategorií využití krajiny se mírně zvýšila vý-
měra lesa (nejvíce do roku 1968), výrazně rostla výměra 
zastavěných a ostatních ploch včetně vodních nádrží.

Ekologické následky prudkých změn, které se ode-
hrály v naší venkovské krajině ve 2. polovině 20. století, 
jsou velmi závažné. Vedle snížení biodiverzity a ekolo-
gické stability se negativní následky projevily i v abio-
tickém subsystému zemědělské krajiny. Rozkolísanost 
vodního režimu malých toků, zvýšené riziko záplav 
a současně rostoucí vysušování krajiny postihují svými 
negativními důsledky nejen zemědělství, ale celou kra-
jinu a společnost. 

Vývoj krajiny v období socialistického zemědělství se 
ovšem vyznačoval také mnoha rozpory: na jedné straně 
výrazná destabilizace a unifi kace intenzivně využívané 
zemědělské krajiny, degradace její polyfunkčnosti a roz-
manitosti pouze na výrobní prostor uzpůsobený pro 
nasazení těžké mechanizace (homogenizace rozsáhlých 
ploch bez ohledu na značnou půdní a reliéfovou hetero-
genitu), na druhé straně opuštění a „zklidnění“ mnoha 
původně zemědělských pozemků na svazích a v údolích, 
které nebylo možné přizpůsobit velkovýrobním techno-
logiím. Nutno přiznat, že přes existenci přísných zákonů 
na ochranu a využívání zemědělské půdy zůstala řada 
pozemků nebo jejich částí nevhodných pro velkovýrobu 

a těžkou mechanizaci ležet ladem a samovolně zarůstaly, 
jiné se cíleně zalesnily. Drastická likvidace rozptýlené 
zeleně v polích byla kompenzována přírůstkem trvalé 
zeleně na opuštěných plochách. Tyto rozptýlené, zprvu 
nevelké lokality, na nichž se snížil vliv člověka a naopak 
otevřel prostor pro přírodní procesy biotické sukcese, 
se staly náhradními biocentry, útočišti volně žijících 
druhů vytlačených z intenzivně využívaných zeměděl-
ských ploch. Výzkumy v různých oblastech naší repub-
liky prokázaly, že vedle likvidace rozptýlené zeleně mezi 
zemědělskými bloky došlo zároveň k jejímu rozšíření 
na příkrých svazích, podél vodních toků a ve venkov-
ských sídlech. Charakteristickým příkladem takové 
extenzifi kace využívání krajiny, spontánního zalesnění, 
šíření křovinatých nebo mokřadních společenstev jsou 
příkré údolní stráně a úzké údolní nivy malých vodních 
toků v jinak intenzivně využívané zemědělské krajině. 
Ačkoliv to zní nelogicky, trvalé zeleně tak paradoxně 
v období socialistického zemědělství v krajině přibývalo 
(KUBEŠ 1994), byť její kvalita a prostorové rozmístě-
ní měly k ideálu daleko (LIPSKÝ 1995). Při celkovém 
hodnocení vývoje v období socialistického hospodaření 
však negativní ekologické následky, zejména s ohledem 
na polarizaci krajiny, dramatické zjednodušení krajinné 
struktury, přerušení řady lokálních biokoridorů, izolaci 
a zánik řady cenných biotopů, výrazně převažují.

20. století je také charakterizované rozsáhlou povrcho-
vou devastací krajiny vlivem těžby nerostných surovin 
(hnědé uhlí, černé uhlí, uranová ruda, vápenec, stavební 
kámen, štěrkopísky), která dosáhla v některých oblas-
tech v 50.–80. letech katastrofálních rozměrů (Pod-
krušnohoří, Českolipsko). Výrazně se rozšířila i obytná 
a průmyslová zástavba, zejména v období socialistické 
industrializace, kdy vznikla rozsáhlá panelová sídliště 
a nové průmyslové závody na zemědělské půdě mimo 
tradiční sídelní zástavbu. Po celé 20. století probíhala 
výstavba velkých i menších přehradních nádrží, které 
byly budované především z důvodů protipovodňové 
ochrany a pro výrobu elektrické energie, později také 
pro zásobování městských aglomerací pitnou vodou 
nebo pro zavlažování zemědělské půdy. Řada jednotli-
vých přehradních nádrží byla postavena již v 1. polovině 
20. století (např. Vranov na Dyji, Seč na Chrudimce, Les 
Království na Labi, přehrady v Jizerských a Krušných 
horách), ale největší díla vznikla až v období socialistic-
ké kolektivizace od 50. do 80. let (celá vltavská kaskáda 
s největšími českými přehradami Lipno, Orlík a Slapy, 
Švihov na Želivce pro zásobování Prahy pitnou vodou, 
Vír na Svratce pro zásobování Brna, Dalešice na Jihlavě 
pro potřeby jaderné elektrárny Dukovany, Skalka, Je-
senice a Nechranice na Ohři, Kružberk, Slezská Harta, 
Šance, Morávka, Žermanice, Těrlicko a další v seve-
romoravském regionu nebo problematická soustava 
3 novomlýnských nádrží na Dyji na jižní Moravě). Pře-
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hrady vytvořily nové vodní plochy v krajině a částečně 
nahradily velký úbytek rybníků v minulosti, na druhé 
straně nevratně zatopily nejkrásnější údolní úseky čes-
kých a moravských řek (Vltava, Dyje, Jihlava, Svratka, 
Želivka) s unikátními přírodními ekosystémy vázanými 
na zaříznutá říční údolí a nivní fenomén. 

Současné a očekávané změny
v české venkovské krajině

Po roce 1990 ovlivňují vývoj krajiny některé nové fak-
tory, ale trend nastoupený v předchozích desetiletích 
se zásadně nezměnil. Celková hrubozrnná struktura 
venkovské krajiny vytvořená v období socialistického 
zemědělství, která si v typologii evropských kulturních 
krajin vysloužila název „large-scale landscape of collective 
openfi elds“, zůstala zachovaná, poněvadž odpovídá pou-
žívaným technologiím i celkovému evropskému trendu 
zvětšování obdělávaných pozemků. 

Nové vývojové tendence jsou spojené se snížením 
domácí zemědělské produkce v podmínkách tržního 
hospodářství a změnou dotační politiky. Jako hlavní 
příčiny změn v krajině působí především změna ekono-
mického prostředí, zejména (byť s omezeními) zavedení 
podmínek volného trhu v dovozu a vývozu potravin, 
snížení dotací podporujících zemědělskou (nad)pro-
dukci a výrazné zdražení vstupů do zemědělské výroby 
(energie, pohonné hmoty, chemická hnojiva a chemické 
prostředky k ochraně rostlin), dále změna vlastnických 
poměrů (restituce, soukromé vlastnictví půdy), rozpad 
státních statků a transformace zemědělských družstev. 
Zvýšená pozornost se věnuje mimoprodukčním funk-
cím venkovské krajiny, na jejichž podporu byly vytvo-
řeny krajinotvorné programy.

Statistická data potvrzují pokles výměry orné a cel-
kové zemědělské půdy, který je pokračováním předcho-
zího vývoje. V krajině se zvyšuje zastoupení travních 
porostů, jejichž výměra v 80. letech 20. století poklesla 
na historické minimum méně než 10 % státního území. 
Pokračuje pomalý přírůstek lesních ploch, i když statis-
tická výměra lesa se téměř nezměnila a zůstala na jedné 
třetině výměry státního území. Dílčí zalesňování země-

dělské půdy bylo kompenzováno zábory lesní půdy pro 
výstavbu.

Žádná ofi ciální statistika neuvádí rozlohu neobdě-
lané zemědělské půdy, jejíž výrazné zvýšení je dalším 
charakteristickým rysem vývoje současné venkovské 
krajiny. Její výměra se jenom zhruba odhaduje v řádu 
stovek tisíců hektarů (cca 500 000 ha). Za celorepubli-
kovými čísly se ovšem skrývají velké regionální rozdíly. 
K nejmenším změnám dochází na úrodných půdách 
v nížinách a nízkých pahorkatinách, kde pokračuje in-
tenzívní zemědělská výroba na převládající orné půdě. 
Naopak k největším změnám logicky dochází na málo 
úrodných, kamenitých, studených a vlhkých půdách 
horských a podhorských oblastí, kde musela být v ne-
dávné minulosti rostlinná výroba masívně dotována. Vy-
užívání krajiny se tak výrazně polarizuje: na jedné straně 
rozsáhlé monotónní plochy intenzivního zemědělství, 
na druhé straně extenzifi kace spojená se zatravňová-
ním, zarůstáním krajiny a nástupem přírodě blízkých 
společenstev. Podíl neobdělávané zemědělské půdy se 
v jednotlivých katastrálních územích pohybuje od 0 až 
do (v extrémních případech) 50 i více procent. Prognózy 
z počátku 90. let očekávaly, že její podíl v rámci celého 
státu může dosáhnout až 15 % z celkové výměry země-
dělské půdy. V posledních letech se však vlivem moti-
vačních dotací z Evropské unie výměra neobdělávaných 
ploch mírně snížila. Nesplnily se tak některé katastro-
fi cké scénáře, které odhadovaly, že třetina až polovina 
zemědělské půdy u nás zůstane ležet ladem. 

Současně probíhající nebo i očekávané změny v naší 
krajině musí být chápány také v kontextu evropského 
vývoje. Snížení výměry orné i celkové zemědělské půdy, 
zatravnění a zalesnění jsou dnes aktuální v celé Evropě. 
Nejde o však o výjimečný jev ani v historickém srov-
nání. Období, kdy se snižovala výměra obdělávané ze-
mědělské půdy a v krajině se dočasně šířila „divočina“, 
se u nás i v Evropě opakovala vícekrát již v minulosti 
( RABBINCE et al. 1996; LIPSKÝ 2000). 

V západní Evropě probíhá útlum hospodaření dopro-
vázený mnoha diskusemi již delší dobu. Země Evropské 
Unie v rámci své agrární, ale také ekologické politiky 

Obr. 52:  Schéma vývoje výměry zemědělské půdy v Evropě (podle RABBINGE et al. 1996).
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přijímají od roku 1984 opatření na podporu zalesňování, 
strukturálních změn, ochranu určitých krajinných oblas-
tí a uvádění zemědělské půdy do stavu produkčního kli-
du. V roce 1992 vstoupila v platnost dohoda, stanovující 
požadavek přestat obdělávat z hlediska produkce 15 % 
zemědělských ploch v členských zemích EU a podporo-
vat propojení zemědělství s mimoprodukčními funkce-
mi zemědělské krajiny, tj. s ochranou přírody, vodních 
zdrojů, rekreací, agroturistikou. Budoucnost těchto 
území v podobě tzv. nových funkcí, které ale nejsou ni-
čím jiným než rehabilitací původní polyfunkčnosti kul-
turní krajiny, se nyní hledá v rámci celého kontinentu 
(KLUNDERT et al. 1994).

Zemědělství je stále nejdůležitější činností, kte-
rá ovlivňuje ráz krajiny a její biodiverzitu (MANDER 
& JONGMAN 2000). Klíčovou aktivitou moderního ze-
mědělství je intenzifi kace pěstování jak potravinářských, 
tak průmyslových plodin (v poslední době např. řep-
ka, slunečnice). Využití umělých hnojiv, fosilních paliv, 
chemických prostředků na ochranu rostlin a nově také 
geneticky upravených plodin umožnilo dosahovat vyšší 
produkce na stále menší ploše zemědělské půdy. Pokles 
výměry jak orné, tak celkové zemědělské půdy během 
posledních 50–60 let byl doprovázen celkově enorm-
ním zvýšením intenzity hospodaření především na orné 
půdě. Rozsáhlé geometrické bloky polí jsou obdělávané 
jako monofunkční výrobní prostor s cílem maximalizace 
zemědělské produkce. Tento pokračující trend měl a má 
významné důsledky pro ráz venkovské krajiny. Tradiční 
zemědělské krajiny, které byly dlouhodobě utvářeny ze-
mědělskou společností, se vlivem globalizačních trendů 
vývoje rychle transformují v moderní postindustriální 
či postagrární krajiny (ANTROP 2008).

Proces intenzifi kace je ale současně doprovázen ex-
tenzifi kací hospodaření, která se projevuje marginalizací 
a opouštěním zemědělské půdy. Oba tyto vzájemně pro-
tichůdné procesy, intenzifi kace a extenzifi kace, se v kra-
jině doplňují, nepůsobí izolovaně a společně ovládají 
současný vývoj evropských venkovských krajin. Převlá-
dající intenzifi kace v jedné oblasti je příčinou extenzifi -
kace někde jinde. Procesy, které se v krajině odehrávají, 
jsou většinou kombinací intenzifi kace a marginalizace 
(JONGMAN & BUNCE 2000).

V Evropě stejně jako v České republice existují a jistě 
budou i v budoucnu existovat velké rozdíly mezi horský-
mi oblastmi, vrchovinami a úrodnými nížinami i mezi 
celými regiony. Na druhé straně i v jednom katastrálním 
území v úrodných oblastech např. ve středních Čechách 
najdeme běžně vedle intenzivně využívaných ploch orné 
půdy zemědělskou půdu ležící ladem nebo se sníženou 
intenzitou využívání (LIPSKÝ, KOPECKÝ & KVAPIL 
1999). 

Intenzifi kace zemědělské výroby je z pohledu ekolo-
gie krajiny hodnocena velmi negativně. Toto hodnocení 
se zakládá na řadě exaktních výzkumů, které potvrzují 

výrazné snížení ekologické stability a biodiverzity kra-
jiny, zhoršení fyzikálních, chemických a biologických 
vlastností půdy a celkové snížení půdní úrodnosti, 
dramatické zvýšení intenzity eroze půdy a změnu od-
tokových poměrů směrem k větší rozkolísanosti. V hod-
nocení extenzifi kace spojené s opuštěním zemědělského 
obdělávání však nepanuje jednota ani mezi odborníky. 
Nesporně pozitivní jevem je zvýšení ekologické stabi-
lity krajiny, zvýšení vegetačního indexu a retence vody 
v krajině, naopak nejednoznačně bývá hodnocen vliv 
těchto změn na biodiverzitu. Negativně je pociťován 
zánik některých biotopů, vázaných na antropogenní 
činnost v krajině a hostících často vzácné druhy rostlin 
a živočichů. 

Neoddiskutovatelný je také vliv změn ve využívání 
krajiny a v krajinné struktuře na krajinný ráz. Extenzifi -
kace a opuštění zemědělského obdělávání vede k zarůs-
tání krajiny, které předznamenává degradaci a zánik 
některých tradičních typů krajin, v nichž zemědělství 
přestalo být konkurenceschopné a uvolnilo prostor pro 
další krajinné funkce a jiné způsoby využití krajiny. Jako 
nejjednodušší se na prvním místě nabízí zalesnění a za-
travnění, které ale nemůže být považováno za jediné uni-
verzální řešení využití krajiny nevhodné pro intenzivní 
zemědělství. Aktuální problémy spojené s opuštěním ze-
mědělského obdělávání půdy v marginálních oblastech 
vyplývají z nebezpečí vylidňování venkova, přerušení 
kontinuity venkovských sídel a zániku charakteristic-
kých rysů a estetických hodnot tradiční kulturní krajiny 
(JONGMAN 1996) 

Zatravňování a zalesňování je obecně ekologicky 
žádoucí a přináší požadovaný efekt v podobě zlepšení 
kvality vody, snížení eroze půdy, zvýšení ekologické sta-
bility a retenční schopnosti krajiny. V kulturní krajině 
využívané po staletí člověkem je však také třeba udržet 
člověka – hospodáře a zemědělce, zabránit vylidnění 
a zpustnutí tradiční kulturní krajiny, která se hlavně 
v těch chudších oblastech na okraji ekonomického zá-
jmu vyznačuje pestrostí krajinných struktur a zvýšenou 
krajinářskou hodnotou.

V souladu s přírodními podmínkami, trvalými roz-
díly v podnebí a úrodnosti půdy lze logicky očekávat 
územně diferencovaný vývoj:
1.  V nejúrodnějších oblastech (široké Polabí a dolní 

Poohří, Haná, jižní Morava) bude převládat inten-
zívní zemědělství, rentabilní a konkurenceschopné; 
zalesnění a zatravnění zde bude minimální, ale je 
nutné je podporovat v zájmu ekologické stabilizace 
krajiny.

2.  V pahorkatinách a vrchovinách dojde ke zvýšení 
podílu luk a pastvin, k zalesnění na svažitých plo-
chách (přednostně v PHO vodních zdrojů), ke zvý-
raznění mimoprodukčních funkcí venkovské krajiny; 
šance pro zemědělství a udržení kulturního stavu ze-
mědělské krajiny může být v pastevním chovu dobyt-
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ka, ekologickém zemědělství, případně v částečném 
přeorientování na nepotravinářskou produkci, ne-
obejde se však bez masivních dotací hospodařícím 
zemědělským subjektům.

3.  Horské a podhorské oblasti, z hlediska zemědělství 
vždy problematické, se nevyhnou dalšímu zalesnění; 
částečným řešením, ale rozhodně ne samospasitel-
ným, může být rozvoj ekoagroturistiky.

Shrneme-li vývoj naší kulturní venkovské krajiny 
od vzniku první pravěké ekumeny, můžeme v něm hru-
bě schematicky rozlišit tři typy vývojových období, které 
se na různých historických úrovních, časově a místně 
odlišných, mohou opakovat:
1.  Období prudkých změn, hrubé destabilizace kra-

jiny, které nastává při zvýšení antropického tlaku 
na krajinu, zavádění nového výrobního způsobu 
a rozvrácení dosavadního systému krajinného i eko-
nomického – příkladem je kolonizace, ať už neoli-
tická nebo středověká, rušení rybníků při přechodu 
od úhorového ke střídavému hospodaření a samo-
zřejmě období kolektivizace českého venkova v 50. až 
60. letech; charakteristickým doprovodným rysem je 
vždy nápadné zvýšení půdní eroze.

2.  Období relativní, antropogenně podmíněné stabi-
lizace krajiny, úměrné stabilizaci daného výrobního 
způsobu, používaným technologiím, hustotě zalid-
nění, s relativně ustálenými antropogenními vstupy 
do krajinného systému – např. primitivní stěhovavé 
zemědělství po většinu neolitu, feudální hospodářství 
v 16. století, nebo zemědělská malovýroba českého 
venkova do poloviny 20. století.

3.  Období (dočasného, ale místně i trvalého) zvratu 
ve vývoji při dočasném (někdy trvalém) snížení 
antropického tlaku na krajinu, jehož výsledkem je 
přírodní stabilizace krajinného systému. Uvolní 
se prostor pro uplatnění přírodních autoregulač-
ních mechanismů (sukcese) – příkladem je pokles 
obdělávané plochy a spontánní zalesnění naší kraji-

ny v době stěhování národů, v 17. století v průběhu 
a po skončení 30leté války, v pohraničí po r. 1945 
po odsunu německého obyvatelstva, ale od 50. let 
místně i ve vnitrozemí na plochách nevhodných pro 
zemědělskou velkovýrobu.

Ekologické důsledky změn v krajině

Současná kulturní krajina je výsledkem dlouhého civi-
lizačního tlaku lidské společnosti na přírodní prostře-
dí. Člověk se stal nejdynamičtějším, ale také hlavním 
destabilizujícím činitelem v krajině. V přírodní krajině 
byla vegetace formována výlučně působením přírodních 
faktorů a přesně odrážela strukturu biotopů. V kulturní, 
člověkem ovlivněné a využívané krajině se při rozdílném 
způsobu a intenzitě využívání objevují na původně jed-
notném ekotopu různé typy náhradních společenstev. 
Člověkem využívaná krajina se proto často vyznačuje 
(resp. donedávna vyznačovala) větší rozmanitostí než 
krajina ryze přírodní (MÍCHAL 1992).

Mnohé důsledky a způsob antropogenního ovlivnění 
přírodních procesů byly již uvedeny v předchozím tex-
tu. Podívejme se nyní na klady a zápory lidské činnosti 
v krajině především z hlediska vývoje krajinné a biotic-
ké rozmanitosti. Kultivace přírodní krajiny v průběhu 
holocénu sice narušila, až potlačila přírodní vývoj, vy-
tvořila však zároveň krajinu s pestrým souborem více či 
méně antropicky ovlivněných stanovišť, která poskytla 
vhodné životní podmínky druhům, jež by v ryze přírod-
ním lesním prostředí nemohly na našem území existo-
vat. Kultivace krajiny tedy převážně zvýšila heterogenitu 
původní přírodní krajiny a tím zvýšila i její druhovou 
a ekosystémovou biodiverzitu.

Řadu antropických vlivů lze označit jako disturbance 
(odlesnění, spásání a sešlapávání vegetace, prosvětlování 
lesů, antropogenně zrychlená eroze). Tyto disturbance 
působily jako přídatný ekologický faktor k dosavadním 
vlastnostem přírodních biotopů a měly za následek jejich 
rozrůznění. Konkrétním mechanismem rozrůznění zde 

Tab. 7:
Vývoj využívání krajiny v základních statistických kategoriích využití půdy.

Kategorie půdy
1845 1897 1929 1948 1970 1990 1999 2010

% % % % % % % %
orná půda 48,2 51,6 50,6 49,9 42,1 41,0 39,3 38,1
trvalé travní porosty 17,6 14,2 13,4 12,9 11,8 10,5 12,0 12,5
trvalé kultury 1,1 1,5 1,5 1,9 2,7 2,9 3,0 3,0
zemědělská půda 66,9 67,3 65,5 64,7 56,6 54,4 54,3 53,6
lesní půda 28,8 28,9 30,0 30,2 33,0 33,3 33,4 33,7
ostatní plochy 4,3 3,8 4,5 5,1 10,4 12,3 12,3 12,7

Zdroj: BIČÍK, JELEČEK & ŠTĚPÁNEK (2001), www.cenia.cz



1375.7  Biologická diverzita na úrovni krajiny

byla především vodní eroze půdy, která přispěla na jedné 
straně k vytvoření minerálně ochuzených, neúrodných 
stanovišť se specifi ckým souborem organismů (suché 
trávníky, xerotermní stepi, iniciální sukcesní stádia 
na erodovaných plochách), na druhé straně ke vzniku 
obohacených, rumištních stanovišť, která se stala do-
movem převážně nepůvodních druhů polních plevelů.

Vedle posílení rozmanitosti biotopů v krajině měl 
na růst biodiverzity příznivý vliv i způsob využívání 
krajiny. Vzniklá maloplošná mozaika kontrastních kra-
jinných složek měla v lokálním a regionálním měřítku 
jedinečný charakter, protože zvýraznila přirozené roz-
díly mezi krajinami (diferencované způsoby obdělávání, 
vývoj a používání místních „krajových“ odrůd). Biodi-
verzita v krajině tak plynule stoupala až do 18. století, 
kdy bylo dosaženo v Evropě maxima ekologické roz-
manitosti krajiny a na ni vázané druhové rozmanitosti. 
Teprve s nástupem průmyslové revoluce, používáním 
průmyslových hnojiv (která smazávají rozdíly v přiroze-
né úrodnosti – eutrofi zace stanovišť) dochází k zahájení 
velkoplošné nivelizace hospodaření v krajině, sjedno-
cování hospodářských systémů a smazávání regionál-
ních rozdílů. V lesním hospodaření začínají výrazné 
negativní zásahy do přírodního prostředí přeměnou 
původních listnatých a smíšených lesů na jehličnaté 
monokultury, které z hlediska striktně přírodovědného 
již nejsou lesem v pravém slova smyslu, nýbrž plantá-
žemi, jak dokazuje ohromné snížení jejich biodiverzity 
(LOŽEK 1990). Srovnatelný význam mělo velkoplošné 
odvodňování zamokřených půd a zemědělská rekulti-
vace neplodných půd (rašelinišť, mokřadů). Ze sledo-
vaného hlediska biodiverzity jen kontinuita tradičních 
hospodářských způsobů (extenzívní vypásání suchých 
trávníků – Mohelenská step, kosení květnatých luk – 
Bílé Karpaty, Krkonoše) a podpora regionálních rozdí-
lů by mohly udržet druhové bohatství předindustriální 
kulturní krajiny. Přerušení této kontinuity, sjednocení 
hospodaření na rozsáhlých plochách znamená rychlou 
degradaci biodiverzity v krajině.

Ekologická stabilita a biodiverzita české kulturní 
krajiny byla velmi negativně ovlivněna vývojem v obdo-
bí socialistického zemědělství od 50. do 80. let 20. století. 
V této době došlo při kolektivizaci, rozorávání mezí, sce-
lování a zvětšování pozemků k zániku množství remízků 
a dalších polopřirozených biotopů v zemědělské krajině, 
které sloužily jako útočiště zvěři a ptákům. Byly zničeny 
nebo přerušeny mnohé liniové a pásové prvky, využí-
vané jako biokoridory (migrační trasy). Nadměrným 
používáním umělých hnojiv došlo k degradaci a znač-
nému ochuzení půdní fauny, často až k rozvratu půdního 
ekosystému na zemědělské půdě. Opakovaná aplikace 
chemických prostředků na ochranu plodin negativně 
poznamenala druhové bohatství entomofauny a dalších 
bezobratlých (např. měkkýšů) v zemědělské krajině.

Vývojové typy české kulturní krajiny

Historickým vývojem se na území České republiky vy-
tvořily 3 základní vývojové typy české venkovské kultur-
ní krajiny, které se navzájem liší svou chronostrukturou, 
tj. délkou trvání antropického tlaku, stářím jednotlivých 
artefaktů a antropogenně podmíněných krajinných 
struktur. Liší se i exaktně obtížně postižitelnou terciérní 
strukturou krajiny, zejména pamětí krajiny, bohatstvím 
kulturních a historických událostí, které se v krajině 
odehrály.

První, nejstarší typ představuje stará zemědělská 
krajina, odlesněná a osídlená již od neolitu, zčásti rozší-
řená pozdější slovanskou kolonizací. Její geografi cké roz-
šíření odpovídá přírodním podmínkám teplé klimatické 
oblasti s průměrnou roční teplotou 8–10 °C, případně 
okrajovým částem mírně teplých oblastí MT9, MT10 
a MT11 (podle QUITTA 1971). Reliéf je rovinatý (ní-
žiny, roviny, tabule) nebo mírně zvlněný pahorkatinný 
v nadmořské výšce do 350 m n. m. V půdním krytu pře-
vládají úrodné černozemní a hnědozemní půdy na spra-
šovém substrátu. V současném využívání krajiny stále 
dominuje intenzívní zemědělství na orné půdě, podíl 
lesů je zpravidla nižší než 10 % celkové rozlohy území. 
Velmi nízký až nepatrný je také podíl trvalých travních 
porostů.

Krajina se vyznačuje dlouhodobě sníženou ekolo-
gickou stabilitou, ale stále vysokým produkčním po-
tenciálem. Přes převládající monofunkční zemědělské 
využívání se místy vyskytují fragmenty drobných krajin-
ných prvků z různých historických období (staré polní 
cesty, úvozy, stromořadí či solitérní strany, drobné sak-
rální stavby – kříže, kapličky).

Druhým historicky podmíněným typem je venkov-
ská krajina osídlená v průběhu středověké koloniza-
ce ve 12.–14. století. Trvání antropického tlaku je zde 
mnohem kratší – méně než 1000 let. Klimaticky se jedná 
o krajiny mírně teplé s průměrnou roční teplotou 6–8 °C, 
reliéf je zpravidla zvlněný typu pahorkatiny až vrchoviny, 
v převládající nadmořské výšce 400 (300) – 600 (700) m. 
V současném využití půdy převládá mozaika orné půdy, 
menších i větších lesních celků, které doplňuje nižší 
podíl trvalých travních porostů (ale více než v prvním 
krajinném typu). Místy se vyskytují ve větším množ-
ství rybníky, které tvoří významný krajinotvorný prvek 
kulturní krajiny (Třeboňsko, části jihozápadních Čech, 
Středočeské pahorkatiny a Českomoravské vrchoviny). 
Současný podíl lesních ploch se pohybuje přibližně 
v rozmezí 25–40 %, což odpovídá republikovému prů-
měru. V rámci tohoto krajinného typu lze vymezit více 
subtypů v závislosti na reliéfu, typu půd a geologického 
podloží a sekundární krajinné struktuře, od pestré, har-
monické a relativně stabilní krajiny až po monotónní 
krajinu s převládající ornou půdou na velkých lánech 
střídaných izolovanými plochami smrkových monokul-
tur bez stabilizačních interakčních prvků.
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Třetím vývojovým typem je „mladá“ kulturní kra-
jina osídlená a zčásti odlesněná teprve v 16.–18. století. 
Najdeme ji ve vyšších polohách nad 700 (600) m nad-
mořské výšky, které byly vzhledem k drsným klimatic-
kým podmínkám (klimatická oblast chladná a vlhká) 
a málo úrodným půdám osídleny nejpozději. Typickým 
příkladem je oblast valašské kolonizace v Beskydech, Ja-
vorníkách a Bílých Karpatech. Odlesnění zde bylo pouze 
částečné, často v podobě enkláv obklopených matricí 
lesa. Lesní porosty zaujímají i dnes více než 50 % území 
a lesní hospodářství je hlavní ekonomickou aktivitou. 
Osídlení je řídké a často rozptýlené. Na zemědělské půdě 
převládají trvalé travní porosty (louky a pastviny). V mi-
nulosti zde bylo i více orné půdy, ale hranice horského 
polního zemědělství se do dnešní doby vzhledem k eko-
nomické neefektivnosti významně snížila. Vedle těžby 
dřeva zde v minulosti existovaly místní hutě a sklárny 
využívající dostatek levné energetické suroviny (dřeva), 
dnes se v tomto krajinném typu soustřeďují rekreační 
a sportovní aktivity. Zařízení cestovního ruchu, horské 
chaty, penziony, sjezdovky a lyžařské vleky jsou nyní 
významným krajinotvorným prvkem horské kulturní 
krajiny.
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5.7.3  Typologie krajiny v ČR

Dušan Romportl

Úvod

Krajinná sféra vždy poutala pozornost odborníků 
různých zaměření, kteří její dílčí složky třídí do pro-
storových jednotek. Jejich kvalitativní charakter a časo-
prostorová trvalost nejčastěji odpovídají účelu vymezení 

a především specializaci zpracovatelů. Zatímco monote-
matické klasifi kace krajinné, resp. geografi cké sféry jsou 
poměrně běžné, komplexní klasifi kace krajiny zohledňu-
jící více jejích složek jsou zpracovávány spíše ojediněle. 
Do značné míry je to způsobeno základními atributy 
krajiny jako předmětu klasifi kace – její složitostí, vnitřní 
heterogenitou a časoprostorovou proměnlivostí. Kom-
plexní klasifi kace přitom představuje jeden z možných 
kroků vedoucích k usnadnění studia krajiny – umožňu-
je orientaci v množství konkrétních případů, poskytuje 
přehled o územním rozložení, četnosti, míře ohrožení 
a naléhavosti ochrany krajinných jednotek v zájmovém 
území. Defi nice a hodnocení krajin, analýza procesů 
a tlaků, které je formují, mohou napomoci ke stanovení 
priorit péče o zjištěné typy prostředí. Vymezení kon-
krétních environmentálních jednotek a stanovení jejich 
reprezentativnosti a vzácnosti pak usnadňuje prostoro-
vé plánování a strategické rozhodování v managementu 
krajiny.

Metodologie klasifi kace krajiny

Základní přístupy v klasifi kaci krajiny
Krajinnou sféru jako heterogenní systém je možné roz-
čleňovat do prostorových jednotek různými způsoby. 
Někteří autoři (např. PINTO-CORREIA et al. 2006; 
PALANG et al. 2006) poukazují na jedinečnost krajin 
a při její klasifi kaci proto vymezují jednotky na zákla-
dě unikátních kombinací dílčích krajinných prvků. Jiní 
(např. METZGER et al. 2005; BUNCE et al. 1996) po-
ukazují na opakovatelnost jevů a procesů v relativně 
homogenních prostorových jednotkách, proto se kloní 
k typologickým přístupům jejich třídění. Jediným spo-
lečným pravidlem je dodržování principu komplexnosti, 
kdy je nutné přihlížet k celému souhrnu podmínek pro-
středí, které klasifi kujeme, včetně zonálních a azonál-
ních zvláštností formování areálů, historie vývoje, příčin 
a podmínek vzniku teritoriální diferenciace (KOLEJKA 
1999 dle UKLEBY 1970).

Při vymezování prostorových geografi ckých jednotek 
lze podle KOLEJKY (1999), resp. LIPSKÉHO & ROM-
PORTLA (2007) vycházet ze třech základních přístupů:
1. Přístup typologický
 V případě typologického přístupu jsou vymezová-

ny opakovatelné jednotky maximálně homogenní 
z hlediska použitých rozlišovacích kritérií. Podle 
míry podobnosti jsou zjištěné jednotky zařazovány 
do klasifi kačních typů, které spolu zpravidla územně 
nesouvisejí, tvoří mozaiku a opakují se v prostoru 
i v čase (Kolejka 1999). Pojem typ vyjadřuje před-
poklad souhlasného výskytu určitých podstatných 
znaků u  jedinečných objektů (krajinných celků, 
geosystémů, venkovského prostoru apod.) – členů 
(exemplářů, jednotek) tohoto typu, současně však 
pravděpodobnost, že konkrétní exemplář (jednot-
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ka) ponese v určité míře i znaky charakteristické pro 
jiný typ nebo i více typů. Třídění na typy jakožto 
typologické třídy je totiž relativní: namísto jasných 
a nepřekročitelných hranic mezi jednotlivými taxo-
ny rozlišujeme zde spíše určité póly nebo jádra roz-
dílnosti jednotlivých tříd. Proto je nutné se u každé 
typologické klasifi kace smířit s faktem, že vedle mo-
delových (charakteristických) exemplářů určitého 
typu narazíme často na exempláře přechodné, jejichž 
klasifi kace, tj. zařazení do určitého typu zůstane třeba 
i sporné (LÖW & MÍCHAL 2003).

 Příkladem typologických členění jsou např. vymeze-
ní morfogenetických typů reliéfu (např. BALATKA 
et al. 1975), klasifi kace klimatických oblastí podle 
(např. QUITT 1971; MITCHELL et al. 2004) nebo 
typy výškových vegetačních stupňů a zeměpisných 
fl oristických zón (BRECKLE & WALTER 2002), tro-
fi ckých a hydrických řad vegetace či biogeografi cké 
členění území (CULEK et al. 2005; OLSON et al. 
2001). 

 Uvedená členění se ale vesměs zabývají klasifi kací 
jedné, byť vnitřně heterogenní krajinné složky (např. 
reliéfu, klimatu, vegetace). Ačkoli někdy využívají 
ke klasifi kaci i více kritérií, jedná se stále o monote-
matické členění. Vymezení komplexních typologic-
kých jednotek podle více proměnných je metodicky 
podstatně náročnější a kartografi cky obtížněji vyjá-
dřitelné (LIPSKÝ & ROMPORTL 2007). 

2. Přístup regionální
 Dalším klasifikačním přístupem je individuální 

geografi cká regionalizace. Jejím výstupem jsou ne-
opakovatelné prostorové jednotky, u kterých jsou 
naopak zdůrazňovány znaky rozdílnosti, zvláštnosti 
a územní celistvosti (KOLEJKA 1999; LIPSKÝ 1998a; 
LIPSKÝ 1998b). Klíčovým faktorem vymezení regio-
nálních jednotek je jejich jedinečnost vůči okolnímu 
prostředí, charakteristické je i jejich individuální ná-
zvosloví užívající místní jména. Takové teritoriální 
jednotky mohou být vnitřně heterogenní co do cha-
rakteru přírodních i kulturních podmínek. Příkla-
dem individuálních členění krajiny, jichž existuje 
celá řada, jsou např. hierarchické geomorfologické 
členění reliéfu (např. BALATKA et al. 1973; BALAT-
KA & KALVODA 2006; EMBLETON 1983), bioge-
ografi cké a vegetační regionalizace (např. EEA 2002; 
CULEK et al. 1996).

3. Přístup funkcionální
 Jako další způsob geografi cké klasifi kace prostředí 

uvádí KOLEJKA (1999) vazebně integrační přístup, 
kdy mohou být vymezené krajinné jednotky hete-
rogenní podle všech hledisek, základní vlastností 
však zůstává jejich propojení vazbami – toky látek, 
energií a informací do jednotného systému. Jednotky 
tohoto typu jsou opakovatelné podobně jako typolo-
gické areály, ačkoli jsou zároveň vnitřně heterogenní 
na každé taxonomické úrovni.

Krajina jako celek i její skladební prvky jsou přísně vzato 
jedinečné, proto jakékoli kategorizace působí dojmem 
zbytečného vytváření nových „pseudokvalit“. Řada od-
borníků se ke komplexní typizaci krajiny staví kriticky 
už kvůli ztrátě dílčích informací při nutné generalizaci 
vstupních dat. Jako vhodnější způsob klasifi kace krajiny 
se proto jeví individuální členění do unikátních jedno-
tek, kdy se specifi cké lokální vlastnosti krajiny stávají 
hlavním řídícím faktorem a zůstává tak zachováno ma-
ximum informací. Naopak typizace krajiny znamená 
podle LÖWA & MÍCHALA (2003) vždy intelektuální 
„znásilnění“ skutečnosti, která se skládá z jedinečných 
případů, na což upozorňují i PINTO-CORREIA et al. 
(2006) a PALANG et al. (2006). Každý jednotlivý případ 
je však také reprezentantem nějaké skupiny – typu, která 
nám umožňuje orientovat se v množství konkrétních 
případů. Krajinu nelze chápat a hodnotit jen jako sou-
bor dílčích složek, ale jako jeden složitě strukturovaný 
celek, jehož fungování je podmíněno jeho komplexností. 
Dle Formana a Godrona (1993) nelze krajinu popiso-
vat a hodnotit prostým výčtem jednotlivých krajinných 
komponent. Při typologické syntéze je nutné brát v po-
taz vzájemné vztahy dílčích složek, jejich vzájemnou 
prostorovou konfiguraci a provázanost (FORMAN 
& GODRON 1993).

Prostorové úrovně klasifi kace krajiny
Jedním ze základních atributů krajiny je její prostorová 
diferenciace v závislosti na distribuci energie a mate-
riálu, resp. intenzitě a časové proměnlivosti vlivu člo-
věka. Projevem této přirozené heterogenity krajiny je 
její rozčlenění do relativně homogenních prostorových 
jednotek s různým charakterem hranic. Podle BAILEY-
HO (1998), FARINY (1998) a KOLEJKY (1999) je tato 
diferenciace hierarchická, zapříčiněná primárně hetero-
genitou přírodních podmínek, přičemž s klesající hierar-
chickou úrovní postupně vzrůstá vliv činnosti člověka. 
Jednotliví autoři se sice liší v počtu hierarchických ka-
tegorií, obecně lze ale vymezit tři základní úrovně dife-
renciace krajinné sféry:
1. Globální úroveň
 Základním diferenciačním faktorem je distribuce 

energie, kterou primárně usměrňují pohyb Země 
kolem Slunce a její rotace, sklon zemské osy a tvar 
Země jako tělesa. Důsledkem nerovnoměrné distri-
buce energie je podle STORCHA et al. (2007) latitu-
dinální gradient produktivity fyzickogeografi ckého 
prostředí, tedy primární diferenciace krajinné sféry 
do pásmových zón. Následné sekundární přerozdě-
lování energie cestou výměny vzduchových mas roz-
dílné teploty a vlhkosti, resp. vodních mas odlišných 
vlastností ve světovém oceánu, vede k uspořádání 
fyzickogeografi ckého prostředí do jednotek nazýva-
ných geomy, odpovídajících kromě zákonitostí šířko-
vé pásmovitosti i principům výškové stupňovitosti. 
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Geomy jsou homogenními jednotkami z hlediska 
působení dlouhodobých globálních procesů. Hlav-
ními řídícími prvky klasifi kace krajiny v globálním 
měřítku jsou proto dle BAILEYHO (1996) zeměpis-
ná šířka, pozice kontinentů a oceánů a nadmořská 
 výška.

2. Regionální úroveň
 Hlavním diferenciačním faktorem je redistribuce 

energie, vlhkosti a pevného materiálu řízená oblast-
ními abiotickými podmínkami, tedy vlivem reliéfu, 
geologických a mezoklimatických poměrů. Tyto 
činitele dle KOLEJKY (1999) významně modifi kují 
účinky globální diferenciace, výsledkem jejich pů-
sobení jsou regionální krajinné typy, někdy nazýva-
né environmentální zóny (METZGER et al. 2005). 
Tyto prostorové jednotky jsou relativně stejnorodé co 
do průběhu regionálních cyklických procesů. Podle 
BAILEYHO (1998) k řídícím klasifi kačním prvkům 
přistupují na regionální úrovni geologický substrát 
a reliéf.

3. Lokální úroveň
 Základními diferenciačními faktory jsou místní pří-

rodní podmínky neživé i biotické povahy. Výsledné 
prostorové jednotky – lokální krajinné typy jsou 
produktem fi nálního rozdělení energie a materiálu 
a vyznačují se vysokou homogenitou přírodních po-
měrů. BAILEY (1998) v případě klasifi kace krajiny 
na lokální úrovni uvádí nutnost syntézy všech výše 
uvedených faktorů včetně zahrnutí půdních a hyd-
rologických poměrů. Na této hierarchické úrovni 
se jako diferenciační faktor zároveň nejvýznamněji 
uplatňuje vliv člověka.

Genetické úrovně klasifi kace krajiny
Výše uvedená hierarchizace faktorů diferenciace geogra-
fi ckého prostředí vychází z předpokladu dominantního 
vlivu přírodních podmínek. Současná krajina je sice 
utvářena nepřetržitým působením přírodních procesů, 
dlouhodobě k nim však přistupuje i vliv trvale usaze-
ného člověka, usilujícího o využívání jejích zdrojů. Pů-
vodní energomateriálové toky jsou tak na lokální, ale 
částečně i regionální úrovni zásadně modifi kovány, blo-
kovány nebo naopak podporovány. Dopady aktivit spo-
lečnosti se projevují i v globálním měřítku, člověk se tak 
stal jedním z nejvýznamnějších diferenciačních činitelů, 
proto musí jeho vliv patřit mezi neopominutelné faktory 
typizace současné krajiny. Tato antropogenně podmí-
něná diferenciace není náhodná, naopak je významně 
limitována přírodními podmínkami. Z uvedených faktů 
vychází další způsob rozdělení klasifi kace krajinné sféry. 
1. Klasifi kace přírodní krajiny
 První přístup vychází z analýzy primární krajinné 

struktury, dané výhradně přírodními podmínkami 
prostředí. Typologie přírodní krajiny je metodicky 
jednodušší a jednoznačnější než komplexní typo-

logie kulturní krajiny, protože při ní abstrahujeme 
od přímých i nepřímých antropogenních procesů. 
Zároveň je však nutné si uvědomit, že v podmín-
kách evropského kontinentu čistě přírodní krajina 
již téměř neexistuje. Mapy přírodních krajinných 
typů tak vlastně vymezují a klasifi kují hypotetickou, 
potenciální krajinu, jaká by na daném území existo-
vala bez přítomnosti a vlivu člověka (LIPSKÝ 1998a). 
Proto se stávají cenným materiálem při aktivní tvor-
bě krajiny, zejména při komplexních rekultivačních 
a restauračních projektech (LIPSKÝ & ROMPORTL 
2007). Typologie přírodních jevů je v geografi ckých 
či ekologických disciplínách běžná již od počátků 
přírodních věd. Tyto jevy jsou zpravidla hierarchic-
ky uspořádány; existuje tak řada klasifi kací geolo-
gického podloží, reliéfu, půd, klimatu nebo vegetace 
zpracovaných na různých hierarchických úrovních, 
od lokální až planetární. Některé klasifi kace jsou sys-
témově hierarchicky strukturované a zahrnují více 
hierarchických úrovní. Vypracování komplexní typo-
logie, která by syntetizovala většinu z dílčích přírod-
ních faktorů, je však složitější a obecně méně časté. 
Přesto se mapy typů přírodních krajin stávají běžnou 
součástí národních atlasů nebo tematických mapo-
vých souborů. Metodický postup jejich sestavení je 
většinou podobný a spočívá v syntéze geomorfolo-
gických, geologických, pedologických, klimatických 
a geobotanických charakteristik, přičemž všechny 
tyto složky přírodní krajiny nemusí být v konkrétní 
typologii zastoupeny nebo na ně nemusí být kladen 
stejný důraz. Neopominutelná je vždy geomorfolo-
gie, která poskytuje základní fyziognomické rozdě-
lení krajinných typů podle makroreliéfu na nížinaté, 
vrchovinné, kotlinové, horské, velehorské, případně 
další charakteristické typy krajin. Klimatická charak-
teristika může být v některých typologiích potlačena 
a zastoupena potenciální přirozenou vegetací.

 Při tomto komplexním přístupu je vhodné uvědo-
mit si vzájemnou závislost dílčích složek přírodního 
(fyzickogeografi ckého) prostředí (Obr. 53), neboť to 
značně usnadní stanovení podstatných rozlišovacích 
znaků jednotlivých krajinných typů. Uvedené sché-
ma je nutně zjednodušené, ovšem pro potřebu sta-
novení typů přírodních krajin je taková generalizace 
metodicky nezbytná. Základní nezávislou skupinou 
faktorů jsou abiotické podmínky, zejména klimatické 
podmínky, charakter geologického podloží, substrátu 
a reliéfu. Reliéf a klimatické poměry zároveň infor-
mují o zonálních (bioklimatických) poměrech, kvar-
térní pokryv a půdy i o azonálních poměrech území. 
Biotické podmínky představují složku závislou, kte-
rá ale může být z hlediska fyziognomie a typologie 
krajiny rovněž mimořádně významná. Syntézou 
těchto přírodních složek vzniká prostorový průmět, 
který slouží jako podklad pro vymezení přírodních 
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geokomplexů, reprezentujících primární krajinnou 
strukturu (LIPSKÝ & ROMPORTL 2007). 

Obr. 53:  Závislostní pyramida přírodních složek krajiny (podle 
KOLEJKY & LIPSKÉHO 1999).

2. Klasifi kace krajiny podle jejího využití člověkem
 Dalším přístupem je klasifi kace krajinné sféry čistě 

z antropocentrického pohledu podle jejího využi-
tí, které vyjadřuje sekundární krajinnou strukturu. 
V tomto přístupu je naopak upozaděn přímý vliv pří-
rodních faktorů, které se však projevují ve funkčním 
uspořádání antropogenní krajinné struktury. Využití 
krajiny je sice do značné míry závislé na primární 
krajinné struktuře, ovšem zároveň ji může překrývat 
a smazávat. Funkční typologie krajiny tak představu-
je prostorové vyjádření jednotek homogenních podle 
charakteru jejich funkce. 

 Typologie krajiny podle jejího využití člověkem 
představuje v podstatě klasifikaci krajinných jed-
notek podle charakteru jejich funkce. Funkční vy-
užití ploch (land use), resp. funkční využití krajiny 
vyjadřuje sekundární (antropogenní) krajinnou 
strukturu, která je „naložena“ na primární (přírod-
ní) krajinné struktuře, je na ní závislá, ale více nebo 
méně ji může překrývat a smazávat (zejména vege-
taci). Tato sekundární krajinná struktura, tj. způsob 
využívání krajiny člověkem se stejně jako primární 
struktura krajiny zásadně projevuje v její fyziognomii 
a musí se odrazit i v její typologii (LIPSKÝ 1998; 
KOLEJKA & LIPSKÝ 1999). 

 Vhodným vyjádřením sekundární (antropogenní) 
struktury je rovněž krajinná pokrývka (land cover), 
jež představuje prostorové objekty zemského povr-
chu identifi kované zejména podle morfostruktur-
ních a fyziognomických znaků. Krajinná pokrývka 
je tak ve středoevropských podmínkách výsledkem 
dlouhodobého spolupůsobení přírodních faktorů 
a lidské činnosti. Je tvořená souborem prvků v celé 
škále intenzity antropogenní přeměny, od relativně 
přirozených a přírodě blízkých až po prvky člově-
kem přeměněné či nově vytvořené. Klasifi kace kra-
jiny podle jejího využití člověkem je již sama o sobě 
typizací skutečnosti a probíhá nejčastěji několika 

poměrně jednotnými metodami (např. zařazení po-
zemků podle využití půdy v databázi evidence ne-
movitostí, mapování využití ploch podle stanovené 
metodiky, klasifi kace krajinné pokrývky na základě 
interpretace družicových snímků podle metodiky 
CORINE Land Cover). Tyto klasifi kace, resp. data-
báze jsou předmětem další interpretace. Nejčastěji se 
jedná o různé způsoby posouzení intenzity lidského 
ovlivnění území a ekologické stability krajiny (LIP-
SKÝ & ROMPORTL 2007). 

3. Komplexní klasifi kace kulturní krajiny 
 Posledním přístupem ke klasifi kaci krajinné sféry 

je komplexní typologie založená na syntéze přírod-
ních i antropogenních prvků. Vychází ze skutečnosti, 
že charakter současné krajiny však není výsledkem 
působení pouze přírodních nebo naopak pouze an-
tropogenních procesů. Obě skupiny vlivů se v pro-
storu a čase prolínají a vzájemně ovlivňují. Proto 
komplexní typologie současné krajiny představuje 
syntézu obou předchozích přístupů. Zahrnuje tedy 
jednak informaci o přírodním pozadí – přirozené 
diferenciaci území do relativně homogenních přírod-
ních krajinných jednotek – a dále informaci o sou-
časném stavu využívání krajiny člověkem (KOLEJKA 
& LIPSKÝ 1999). 

Přístupy ke klasifi kaci krajiny
podle směru vymezování jednotek
Krajinná sféra je podle BAILEYHO (1998) přirozeně 
diferencována do hierarchicky řazených prostorových 
jednotek. Ačkoli jejich hranice mají ve většině případů 
charakter přechodného kontinua – MCMAHON (2001) 
zde používá vhodný termín „fuzzy boundary“ – funguje 
zde princip vzájemné skladebnosti. Jestliže se v rámci 
klasifi kace krajiny postupně zpřísňuje výběr paramet-
rů a upřesňuje vzor kombinací krajinných faktorů, pak 
na pozadí rozsáhlejších, vnitřně heterogenních regionů 
jsou patrné homogennější jednotky (KOLEJKA 1999). 
Z tohoto principu skladebnosti vychází dva koncepty 
klasifi kace krajiny. FORMAN & GODRON (1993) roz-
lišují sestupnou a vzestupnou typologii krajiny. Uvádě-
jí, že geografové pracují obvykle s většími základními 
jednotkami, vymezenými na základě několika obecněj-
ších kritérií, takže jsou abstraktnější. Mapování v eko-
logii obvykle vyčleňuje mnohem menší a homogennější 
prostorové jednotky. Znaky prostředí, s nimiž pracují 
hlavně ekologové (fl óra, fauna, životní formy, společen-
stva organismů), se objevují při třídění obvykle v nižších 
pozicích. Znaky, využívané jak geografy, tak i ekology 
(podnebí, geologické podloží, topografi e, vliv člověka), 
se v třídících systémech řadí obyčejně mezi nejsilnější. 
Sestupná typologie začíná rozlišením nejobecnějších 
a prostorově nejrozsáhlejších jednotek a postupuje 
k podrobněji určeným jednotlivým typům krajin. V bio-
centrickém pojetí FORMANA & GODRONA (1993) se 
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na nejvyšší hierarchické úrovni uvádějí podnební pásy, 
následují regionální podnební oblasti, výškové vegetační 
stupně (nebo bioklimatické jednotky), geomorfologické 
jednotky a na nejnižší hierarchické úrovni diferenciace 
způsobená vlivem člověka. Vzestupná typologie vychází 
naopak z konkrétních typů krajin a krajinných jednotek 
na nejnižší hierarchické úrovni, které seskupuje do obec-
nějších typů a skupin. Výhodou vzestupné typologie je, 
že vychází ze základny dané skutečnými objekty a ne-
odmítá předem takové, které by mohly být považovány 
za atypické nebo nevhodné. Metody mnohorozměrné 
analýzy dovolují při sestavování vzestupné typologie po-
stupně sdružovat krajiny do sérií podle jejich celkové 
podobnosti (LIPSKÝ & ROMPORTL 2007). 

Hledisko dynamiky v klasifi kaci krajiny
Krajinná sféra představuje složitý, dynamicky se měnící 
systém prostorových struktur (VON HUMBOLDT 1867 
in WASCHER 2002). Krajina není statickým objektem, 
naopak se neustále vyvíjí působením přírodních i spo-
lečensko-politických a ekonomických procesů (LIPSKÝ 
2005). Proto i jakékoli zachycování jejího aktuálního sta-
vu může být někdy pomíjivé nebo přímo neúčelné. Dů-
ležitým aspektem klasifi kace krajiny je tedy i její čtvrtá, 
časová dimenze. Paleogeografi cký i historický vývoj kra-
jiny představuje určující faktor současného stavu a záro-
veň je klíčem k pochopení budoucího vývoje. Dynamika 
krajiny se rovněž může stát diferenciačním činitelem její 
klasifi kace, kdy rozlišujeme prostorové jednotky statické, 
relativně trvalé či dynamicky se měnící. Výsledek takové 
klasifi kace je závislý na typu sledovaného procesu, kte-
rý může být přírodního či antropogenního charakteru. 
Z principu trvale probíhajících změn v krajině vychá-
zejí dva koncepty, formulované v 90. letech 20. století: 
„ephemeral landscape“ a „transitional landscape“. Pojem 
„transitional landscape“, doslova „přechodná krajina“ 
(BJÖRKLUND 1996), interpretuje krajinu jako konti-
nuální proces toků energie a materiálu, které utvářejí 
a stále mění její strukturu. BRASSLEY (1997), autor 
pojetí efemérní krajiny, zase argumentuje tím, že do-
časné a pomíjivé prvky v krajině, ať už přírodní nebo 
antropogenní povahy, mají rozhodující vliv na vzhled 
a vnímání krajiny. Uvnitř trvalejší, relativně stabilní 
krajinné struktury (např. horská pásma, roviny a říč-
ní údolí) existuje efemérní krajina, která se více nebo 
méně permanentně mění. Je nesporné, že např. změny 
v zemědělských technologiích mají za následek okamžité 
změny ve vzhledu celých zemědělských krajin (LIPSKÝ 
& ROMPORTL 2007). 

Intenzita antropogenního vlivu byla dána historic-
kým vývojem konkrétního území a do značné míry 
omezena právě jeho přírodními podmínkami. Z růz-
ných území tak známe řadu případů, kdy se v někte-
rých oblastech v historii několikrát vystřídaly přírodní 
ekosystémy, jež často dospěly do klimaxového stadia, 

a různé typy osídlení a antropogenního využití kraji-
ny. Tyto vrstvy pocházející z různých časových obdo-
bí – byť překrývané dalšími a výraznějšími – zanechaly 
své stopy i v současné krajině a připomínají tak slovy 
MÜCHERA et al. (2003) „tahy mnoha štětců na sta-
rověkém plátně“. Původní, převážně lesní „divočina“ 
byla v Evropě během holocénu postupným osídlením 
a kultivací přeměněna v mozaiku kulturních, polopři-
rozených a přírodě blízkých až přirozených ploch vyu-
žívaných člověkem různou intenzitou. Přírodní krajina 
s převahou klimaxových společenstev se změnila v kra-
jinu vysoce heterogenní a ekologicky nestabilní. Přírod-
ní predispozicí a historickým vývojem se vyvinula řada 
regionálně odlišných, svébytných typů venkovské, ale 
i urbanizované kulturní krajiny. Rozmanitost a pestrost 
krajiny, charakterizované její mozaikovitostí a na vyšší 
hierarchické úrovni množstvím krajinných typů a sub-
typů, se v evropské krajině zvyšovaly za významného 
přičinění člověka až do 18. století. Tehdy, v období ba-
rokní, ale někde již i romantické krajiny, dosáhly spolu 
s biodiverzitou svého maxima. S nástupem průmyslo-
vé revoluce začíná velkoplošná nivelizace hospodaření 
v krajině, sjednocování hospodářských systémů a po-
zvolné smazávání regionálních rozdílů. V lesích začínají 
přibližně ve stejné době výrazné negativní zásahy přemě-
nou původních listnatých a smíšených lesů na jehličnaté, 
především smrkové monokultury. Srovnatelný význam 
mělo velkoplošné odvodňování, regulace a napřimování 
vodních toků, zemědělská rekultivace rašelinišť a mokřa-
dů. V 19. století v české krajině bezvýhradně dominovala 
orná půda, která však byla rozdrobena do pestré mozai-
ky drobných polí s rozmanitou skladbou pěstovaných 
plodin. Tato krajinná mikroheterogenita byla zásadně 
pozměněna socialistickou kolektivizací ve 2. polovině 
20. století. Procesy unifi kace zemědělské krajiny jako 
velkovýrobního prostoru s preferencí pouze výrobní 
funkce vyvrcholil v 70. letech 20. století (LIPSKÝ 2005). 

V posledních dvou desetiletích se česká krajina 
v souladu s evropským trendem vývoje stává dějištěm 
dvou rozdílných skupin procesů. Na jedné straně dochá-
zí v marginálních, zemědělsky, rekreačně a industriálně 
nezajímavých oblastech k poklesu intenzity antropo-
genních aktivit a odlivu ekonomicky aktivních obyvatel. 
Mnohé krajiny jsou však vystavené dynamickému vlivu 
lidské společnosti, ať už jde o urbanizaci, zemědělskou 
výrobu a lesní hospodářství, výstavbu dopravních sítí 
nebo znečišťování prostředí. Skutečnost, že naše kulturní 
krajina a vůbec většina evropských krajin jsou výsled-
kem činnosti člověka, je zároveň činí velmi náchylnými 
ke změnám. Rychlé změny ve využívání krajiny mění 
celou škálu jejích klíčových vlastností. Vedle energoma-
teriálových toků, biodiverzity a ekologické stability je to 
i změna krajinného rázu a typu krajiny. Řada regionál-
ních typů krajin na evropské i národní úrovni již zanikla 
nebo jsou v současné době velmi ohroženy. Nizozemský 
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krajinný architekt Meeus, autor první panevropské typo-
logie kulturních krajin našeho kontinentu, uvádí hlavní 
procesy, které dnes ohrožují kontinuitu kulturní krajiny:
–  intenzifi kace zemědělství 
–  marginalizace a opuštění zemědělského obdělávání
–  rozšiřování měst, procesy urbanizace a suburbanizace
–  unifi kace staveb, materiálů a technologií (globalizace)
–  rozvoj dopravní infrastruktury
–  turistika a rekreace
–  těžba surovin (podle MEEUSE 1995).

Zmíněné procesy a tlaky na krajinu mají za následek 
úbytek jejích přírodních a kulturních hodnot, smazá-
vání regionálních rozdílů, snížení biodiverzity a oslabení 
vztahu mezi člověkem a krajinou. Tyto procesy vedou 
k poklesu krajinné diverzity a zmenšování rozdílů mezi 
krajinnými typy vytvořenými dlouhým historickým vý-
vojem (LIPSKÝ & ROMPORTL 2007).

Aplikace typologie krajiny

Typologie krajiny a Evropská úmluva o krajině
Evropské krajiny se dynamicky vyvíjejí, množství re-
gionálně specifických krajinných typů mění zásadně 
charakter a je ohrožena nevratnými změnami či přímo 
zánikem. Důležitou otázkou tak zůstává, jak zajistit 
ochranu přírodních, kulturních a estetických hodnot 
těchto krajin uprostřed neustálých změn a tlaků, které 
na ně působí. Problém ohrožení a riziko trvalé ztráty 
krajinných hodnot se odráží i ve formulování součas-
ných politických dokumentů, jako je Evropská strate-
gie biologické a krajinné rozmanitosti (COUNCIL OF 
 EUROPE 1996) a Evropská úmluva o krajině (COUN-
CIL OF EUROPE 2000). 

Evropská úmluva o krajině (COUNCIL OF  EUROPE 
2000) přijatá na ministerské konferenci ve Florencii 
v říjnu 2000 představuje v současnosti nejvýznamnější 
evropský dokument o ochraně krajiny. Česká republika 
podepsala úmluvu 28. listopadu 2002, v platnost pak 
vstoupila 1. října 2004 po ratifi kaci parlamentem a pod-
pisu prezidentem republiky. Do července 2009 se stalo 
smluvními stranami této úmluvy 30 evropských států, 
dalších 6 ji podepsalo a připravuje se k její ratifi kaci. 
V rámci Evropské Unie se připravuje její přijetí v podobě 
nové právní normy. 

Snad poprvé se v celoevropském měřítku stala před-
mětem zájmu nejen krajina přírodní, ale i kulturní. Vý-
znamné je, že „úmluva se vztahuje na celé území států 
(smluvních stran) a pokrývá přírodní, venkovské, urbánní 
i příměstské oblasti“ a „vztahuje se jak k typům krajiny, 
které lze považovat za význačné, tak i k typům běžným 
i typům degradovaným.“ Z textu úmluvy tak jasně vy-
plývá potřeba zájmu a péče o celé spektrum typů krajin, 
od fragmentů reprezentujících původní „divočinu“ přes 
běžnou venkovskou krajinu až po krajinu extrémně in-
dustrializovanou či urbanizovanou.

Každý signatář Evropské úmluvy o krajině zakotví 
ve vlastních právních předpisech princip, podle něhož 
je krajina podstatnou složkou prostředí lidské popula-
ce, výrazem rozmanitosti jejího společného kulturní-
ho a přírodního dědictví a základem identity člověka 
s prostředím. Kromě toho připraví a uskuteční strategie 
ochrany krajiny, péče o krajinu a krajinného pláno-
vání přijetím specifi ckých opatření jako jsou školení, 
uvědomování veřejnosti, výchova odborníků, hodno-
cení krajiny a stanovení cílů v péči o krajinu (LIPSKÝ 
& ROMPORTL 2007).

Typologie krajiny jako významný úkol, který Evrop-
ská úmluva o krajině ukládá zúčastněným stranám, je 
potom výslovně uvedena v Článku 6 – Specifi cká opatře-
ní, odstavec C. Identifi kace a hodnocení. Smluvní strany 
se zde zavazují, že pro své území zaručí:
a) i. identifi kaci typů krajiny na svém území, 
 ii. analýzu jejich charakteristik, jakož i dynamických 

procesů a tlaků, které je formují,
 iii. sledování a zaznamenávání jejich změn;
b) zhodnocení takto defi novaných typů krajin při respek-

tování zvláštních hodnot, které jim jsou přisuzovány 
zainteresovanými stranami a dotčenými obyvateli.

Tyto identifi kační a hodnotící postupy (tedy klasifi kace 
a typologie krajiny) mají být doprovázeny výměnou zku-
šeností a metodologie, organizovanou mezi smluvními 
stranami na evropské úrovni. Každá smluvní strana má 
dále defi novat cíle zlepšování stavu identifi kovaných 
a zhodnocených typů krajin. Evropská úmluva o kra-
jině tedy zřetelně formuluje úkol provést klasifikaci 
krajin celého státního území a jejich komplexního hod-
nocení z pohledu odborníků i uživatelů. Defi nice krajin, 
zpracování jejich typologie a analýza procesů a tlaků, 
které je formují, pak napomohou ke stanovení priorit 
péče (ROMPORTL 2005). Vymezení těch typů krajin, 
které jsou ohroženy trvalou ztrátou svých hodnot, ať 
už z důvodu nadměrného antropogenního tlaku nebo 
naopak nedostatku péče člověka, se jeví jako nezbytný 
předpoklad pro strategické plánování a účinnou ochranu 
krajinného rázu; proto bude jedním z hlavních úkolů 
krajinných plánovačů a typologů (LIPSKÝ & ROM-
PORTL 2007). Také právní analýza Evropské úmluvy 
o krajině, provedená v České republice před její ratifi -
kací, konstatuje, že „územně plánovací podklady pro kra-
jinnou politiku budou nepochybně vyžadovat rozsáhlou 
identifi kační krajinnou typologii….“ (MLČOCH 2001).

Využití typologie krajiny v krajinném plánování
a při ochraně krajinného rázu 
Obecným cílem racionálního využívání krajiny a pří-
rodních zdrojů je nastolení souladu lidských aktivit 
s principy trvale udržitelného rozvoje a ochrany příro-
dy a krajiny. K úspěšnému dosažení takového záměru 
je nutné co možná nejobjektivněji zhodnotit krajinné 
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hodnoty přírodní i kulturní povahy. Některé služby 
a hodnoty krajinné sféry jsme schopni poměrně dobře 
kvantifi kovat, ať už absolutně ve smyslu užitku pro spo-
lečnost (např. nerostné suroviny, kvalita vodních zdro-
jů, krajinný pokryv) nebo relativně s pomocí různých 
indexů (např. biodiverzita, rekreační potenciál území) 
(ROMPORTL et al. 2008). U řady dalších hodnot a slu-
žeb však narážíme na absenci objektivních hodnotících 
mechanismů i nejednoznačné teoretické vymezení poj-
mů (např. duchovní a estetické hodnoty krajiny, krajinný 
ráz). 

Procesy globalizace a unifi kace však ohrožují ztrátu 
krajinných hodnot všeobecně a nedělitelně, proto je nut-
né se vyrovnat s metodicky obtížným úkolem komplexní 
evaluace krajiny. Hodnocení krajiny se tak stává nezbyt-
ným výchozím podkladem pro uskutečňování plánova-
ných zásahů do krajinné sféry a pro zajištění udržitelné 
míry veškerých lidských aktivit v krajině. Regionalizace 
a typologie krajiny jako proces rozčlenění území do jas-
ně defi novaných jednotek umožňuje vytvoření základ-
ního prostorového rámce pro hodnocení krajinných 
hodnot a funkcí. Klasifi kace krajiny vypracovávané pro 
tyto potřeby často svým pojetím přesně odpovídají úče-
lu vzniku (např. hodnocení krajinného rázu, posouzení 
potenciálu pěstování energetických plodin či výstavby 
větrných elektráren) (FERNANDÉZ-GALIANO et al. 
2002).

Většina problémů péče o současnou krajinu vy-
chází z nerovnoměrného časoprostorového rozložení 
přírodních a kulturních procesů, které krajinu formu-
jí. Zatímco některé ceněné hodnoty krajiny jsou zá-
vislé na přírodních procesech, jež mohou ohrožovat 
lidské aktivity, jiné vlastnosti krajiny vycházejí ze spe-
cifi cké činnosti člověka, který blokoval přírodní vývoj. 
Péče o současnou krajinu tedy balancuje mezi dvěma 
krajními polohami – ochranou přírodních procesů, 
ztělesněnou principem bezzásahovosti, a aktivním ma-
nagementem krajiny. Současná ochrana krajiny tak řeší 
otázku, zda má ve smyslu klasické ochrany udržovat 
určitý neměnný stav a krajinnou scenérii, které jsou vý-
sledkem specifi cké činnosti člověka a odrážejí historicky 
a ekonomicky podmíněné využívání přírodních zdrojů 
(PEDROLI et al. 2006; WASCHER 2005). V tom přípa-
dě by požadavek ochrany krajiny zahrnoval i nereálné 
cíle ochrany dřívějších způsobů hospodaření v krajině. 
Tvář krajiny totiž vždy souvisela se způsobem života, 
který její obyvatelé vedli a vedou. Harmonická kulturní 
krajina, byla vedlejším produktem života našich před-
ků, kteří byli na „své“ krajině závislí a trávili přímou 
činností v ní většinu času. Její charakter byl výsledkem 
snahy jejich uživatelů co nejlépe využívat její potenciál 
a umožnit totéž i dalším generacím. Vyvíjela se často bez 
ohledu na biologické či estetické hodnoty, čistě účelně 
tak, aby byla z dlouhodobého hlediska co možná neju-

držitelnější. Přesto tak často vznikla krajina ekologicky 
stabilní, co do druhové rozmanitosti bohatá a esteticky 
hodnotná. Vlivem společenských a technologických 
změn se dosavadní styl života změnil a v současnosti 
tak neexistuje žádná početná sociální skupina, která by 
byla schopna trvalého angažmá v oblasti péče o běž-
nou, ať už venkovskou či /post-/ industriální krajinu. 
Udržování tradičních způsobů hospodaření je možné 
pouze na omezených plochách, kde se připojují i dal-
ší zájmy ochrany přírody (např. KONVIČKA et al. 
2006). Celoplošně se však ochrana krajiny musí zaměřit 
na aktivní management a připustit probíhající změny 
krajiny, někdy i za cenu změny tradičního charakteru 
krajiny. Problémy péče o kulturní krajinu nebo přímo 
jejího ohrožení se netýkají pouze České republiky nebo 
postkomunistických zemí s přerušenou tradicí vlastní-
ků půdy, ale prakticky všech zemí s vysokým podílem 
člověkem pozměněných krajin. Na celoevropské úrovni 
tak vznikly projekty řešící rozdílné přístupy krajinného 
plánování, hodnocení krajinného rázu, iniciativy pro 
užší přeshraniční spolupráci při formulování obecných 
krajinných politik i konkrétních územních plánů. Pří-
kladem může být evropský projekt ELCAI (European 
Landscape Character Assessment Initiative), mezi jehož 
cíle mimo jiné patří srovnání národních metodik hod-
nocení krajinného rázu a vytvoření jeho celoevropské 
klasifi kace (WASCHER 2005; MÜCHER et al. 2003). 

Základním nástrojem soustavné péče o kulturní 
krajinu je krajinné plánování, které především formou 
preventivně pořizované dokumentace posuzuje a regu-
luje aktivity člověka v krajině. Většinou se tak děje na re-
gionální úrovni, kdy je nutné uplatnit přehled o stavu 
a vývoji dotčených krajin. Právě komplexní typologie 
krajiny poskytující přehled o rozložení, vzácnosti a míře 
ohrožení vymezených typů krajin na jednotlivých hie-
rarchických úrovních představuje významný podklad 
pro krajinné plánování. S procesem krajinného pláno-
vání bezprostředně souvisí problematika hodnocení kra-
jinného rázu. Krajinný ráz vystihuje charakter a projev 
určité krajiny a zároveň umožňuje rozlišit a vymezit růz-
né typy krajin lišících se právě svým krajinným rázem. 
Některé národní typologie vznikly čistě za účelem hod-
nocení krajinného rázu (LÖW et al. 2005). Zohlednění 
rázu krajiny by mělo být nezbytnou součástí plánování 
veškerých, zejména stavebních zásahů do krajiny. Rozsa-
hem charakteristik, kterými se krajinný ráz vymezuje, je 
však značně omezena uchopitelnost tohoto pojmu a jeho 
jednoznačné určení. To má za následek i současný bez-
vládný stav v této problematice, kdy při existenci několi-
ka metodik hodnocení krajinného rázu neexistuje žádný 
závazně platný a jednotně užívaný předpis pro jeho hod-
nocení (TLAPÁKOVÁ 2006). Exaktní typizace kulturní 
krajiny tak může sloužit jako jeden z mála objektivních 
podkladů při procesu hodnocení krajinného rázu.
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Klasifi kace krajiny ve světě a v České republice

Tradice klasifi kace krajinné sféry je dlouhá stejně jako 
existence geografi ckých disciplín jako takových. Pří-
kladem jedné z prvních klasifi kací krajiny je rozčleně-
ní starověké Číny v době před 2500 lety na 5 hlavních 
krajinných typů (zalesněné hory, zvlněné vrchoviny 
a pahorkatiny, rovné pláně, poříční nížiny a močálovité 
sníženiny) a 25 typů druhé hierarchické úrovně, rozli-
šených hlavně v závislosti na půdním krytu (CUANG 
1989). Většinou však byly vymezovány krajinné jednotky 
monotematicky, tedy na základě vnitřní diferenciace je-
diné složky prostředí.

První komplexní přístupy zaznamenáváme až z pře-
lomu 19. a 20. století v pracích Dokučajeva (DOKUČA-
JEV 1898 in WASCHER 2005), který klasifi koval půdní 
jednotky jako funkční produkt klimatu, půdotvorného 
substrátu, reliéfu a biotické složky provedením synté-
zy uvedených faktorů. Dánský botanik Ch. Raunkiaer 
v roce 1903 jako první navrhl klasifi kaci terestrických 
biomů Země na základě životních forem rostlin, které 
zároveň odrážejí další fyzickogeografi cké podmínky pro-
středí, především klima a charakter reliéfu (WASCHER 
2005). Z počátku 20. století pochází také první národní 
klasifi kace krajiny v Evropě. Estonský geograf Granö 
(GRANÖ 1922 in WASCHER 2005) vymezil základní 
krajinné typy a přechodné zóny Estonska na základě 
expertní percepce základních krajinných prvků (např. 
mořské pobřeží, jezera, vegetace, fauna, typ lidských 
staveb atd.). Stejný holistický přístup aplikoval později 
i na území Finska (GRANÖ 1929 in VAN EETVELDE 
2009). Od poloviny 20. století se začínají v klasifi kaci 
krajinné sféry profi lovat jednotlivé geografi cké, resp. 
ekologické školy. 

Klasifi kační systémy krajiny v USA a Kanadě, ať už 
vypracované na kontinentální úrovni (BAILEY et al. 
1994; BAILEY 1998) či pro území celé federace (BAILEY 
1976 in MCMAHON et al. 2001; MCNAB & AVERS 
1994), nebo členského státu (např. BRYCE et al. 1998; 
PATER et al. 1998; WOODS et al. 1998; OMERNIK et al. 
2000) jsou tradičně zaměřeny biofyzikálně a ekosysté-
mově na vymezení tzv. ekoregionů (ecoregions) různých 
hierarchických úrovní (OMERNIK 1987). Tento přístup 
je do značné míry dán historickým vývojem využívání 
severoamerické krajiny a nebývalým rozsahem přírod-
ních, resp. přírodě blízkých oblastí.

Na podobných prostorových i kvalitativních mě-
řítcích jako v případě Ameriky či Austrálie se rozvíjela 
ruská geografi cká škola klasifi kace krajinné sféry. Odráží 
se zde tradičně silné postavení teorie geosystémů (např. 
SOČAVA 1974 in KOLEJKA 1999; ISAČENKO 1965 
in KOLEJKA 1999; ISAČENKO 1978 in LIOUBIMT-
SEVA 1999) a úzké sepětí s pedogeografi ckými klasi-
fi kacemi (GLAZOVSKAJA 1996 in LIOUBIMTSEVA 
1999; GOUDILIN 1980 in LIOUBIMTSEVA 1999). Svě-
tově významným počinem ruské geoekologické školy 

na poli klasifi kace krajinné sféry byla tvorba World Map 
of Present-Day Landscapes pod vedením E. V. Milanove 
(MILANOVA 1993) v měřítku 1 : 15 mil. Byla založena 
na syntéze dvou map – „Geografi cké pásy a zonální typy 
krajin světa“ a „Typy krajinného pokryvu světa“, zpra-
cované stejným týmem na moskevské státní univerzitě. 
V rámci střední a západní Evropy bylo takto vymezeno 
8 zonálních typů jednotek a 2 typy intrazonální, které 
tvoří celkem 150 vlastních krajinných typů. Takto vy-
mezené prostorové jednotky slouží pouze jako obecný 
přehled o současném stavu různých typů krajin ve světě, 
z použitého měřítka je jasné, že uvedené dílo nelze po-
važovat za dostačující podklad pro management krajiny 
na národní úrovni.

Obr. 54:  Ukázka hierarchické fyzickogeografi cké regionalizace 
„Ecological regions of North America“ (PATER et al. 1998).

Jedním z posledních počinů ruské školy je klasifi kace 
krajiny evropské části Ruska (LIOUBIMTSEVA & DE-
FOURNY 1999), založená na syntéze vrstev popisujících 
přírodní podmínky (klima, reliéf, potenciální přírodní 
vegetace, pedologie, celková a mrtvá fytomasa, produk-
tivita prostředí, hydrologie) a informací o antropogenní 
přeměně území (vrstvy urbanizace, dopravní sítě a land 
use). Výsledná klasifi kace byla ověřována testovacími 
plochami na podkladech podrobnějšího měřítka.

Dlouhou tradici v klasifi kaci krajinné sféry má rov-
něž Velká Británie. Tým pod vedením R. H.  Bunce z In-
stitute of Terrestrial Ecology (ITE) vypracoval klasifi kaci 
britské krajiny na základě kombinace metod vícerozměr-
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né statistické analýzy s využitím programu TWINSPAN 
a nástrojů GIS. Vyhodnocují se existující data o využití 
půdy, aktuální a potenciální vegetaci, půdách a morfolo-
gii reliéfu ve čtvercích 1 × 1 km pravidelné sítě. Na území 
Velké Británie bylo tímto způsobem rozlišeno 32 typů 
krajin – land classes (BUNCE et al. 1996) (Obr. 55).

Obr. 55:  Typologie přírodních krajin Velké Británie (BUNCE 
et al. 1996).

Další celoevropsky významné přístupy v klasifikaci 
krajiny byly rozvíjeny v Nizozemí. Pochází odsud jeden 
z prvních pokusů o typologii evropských kulturních kra-
jin, kterou je práce nizozemského krajinného architekta 
MEEUSE (1995). Jeho typologie je především expertní, 
zakládá se na kombinaci různých způsobů využití půdy 
a přírodních podmínek.

Jako krajinný architekt klade Meeus zvláštní důraz 
právě na vizuální aspekt vnímání krajiny, na uzavřenost 
a otevřenost krajinné scenérie. Meeusova klasifi kace vy-
mezuje 30 krajinných megatypů evropského významu 
(viz obr. 56). 

Týká se záměrně pouze evropské venkovské kraji-
ny, kterou považuje za součást evropského přírodního 
a kulturního dědictví. Nemohla obsáhnout průmyslové, 
těžební nebo sídelní krajiny ani lineárně rozšířené poříč-
ní a pobřežní typy krajin (LIPSKÝ & ROMPORTL 2007; 
LÖW & MÍCHAL 2003). 

Na území České republiky jsou zastoupeny pouze 
dva krajinné megatypy evropského významu:
1.  otevřené krajiny kolektivizovaných polí (central 

collective openfields) – zhruba do 3. vegetačního 
stupně

2.  polouzavřené krajiny (semibocage) – krajiny ze-
mědělsky marginálních oblastí s členitým reliéfem 
a vyšším podílem lesní i rozptýlené zeleně.

Z Nizozemí, resp. z ústavu Alterra, který hostí i řadu 
zahraničních uznávaných odborníků, pochází i další zá-
sadní celoevropské klasifi kace přírodních i kulturních 
krajin. V rámci projektu ELCAI (European Landscape 
Character Initiative) byla vyvinuta metoda typologie 
krajiny založená na syntéze prostorových dat pořizova-
ných jednotně za celou Evropu, následně segmentova-
ných pomocí objektově orientované analýzy (Mücher et 
al. 2003, Mücher 2005). Celoevropská klasifi kace krajiny 
byla vypracována na syntéze následujících informací:
•  environmentální zóny Evropy: 8 tříd (dle  METZGERA 

et al. 2005)
•  reliéf: – 5 tříd výškopisu – odvozeny z databáze 

 GTOPO 30
•  půdotvorný substrát: – 4 třídy – odvozeny z databází 

ESDB a FAO
•  land cover: 10 tříd – odvozeny z databází CORINE 

Land Cover 2000, PELCOM a Global Land Cover 
2000.

Vstupní vrstvy byly převedeny na standardní formát 
ESRI grid o velikosti pixelu 1 km2. Původně složité 
databáze s velkým množstvím tříd umožňující tisíce 
vzájemných kombinací byly agregováním příbuzných 
kategorií maximálně zjednodušeny. Vstupní data byla 
sloučena pomocí RGB syntézy a dále segmentována 
do polygonů reprezentujících vlastní krajinné typy me-
todou objektově orientované analýzy obrazu. Nejprve 
bylo vymezeno na první hierarchické úrovni 31 hlavních 
typů krajin pouze na základě informací o přírodním 
prostředí. V rámci těchto přírodních jednotek pak byla 
provedena druhá segmentace podle charakteru využití 
krajiny. Celkem tak bylo vymezeno přes 14.000 poly-
gonů spadajících do 375 krajinných typů (viz obr. 57). 
Každý krajinný typ je opět charakterizován kódem infor-
mujícím o převládajícím charakteru dílčích parametrů 
(MÜCHER et al. 2005).

Mezi další práce pocházející z nizozemského ústavu 
Alterra patří dílo týmu Metzgera, Jongmana a Bunce 
(METZGER et al. 2005, JONGMAN et al. 2006), které 
navazuje na předchozí celoevropské klasifi kace přírod-
ního prostředí (BUNCE et al. 1996). Hlavním zámě-
rem jejich práce Environmental Stratifi cation of Europe 
bylo vytvořít prostorové rámce pro stratifi kovaný výběr 
ploch komplexního monitoringu krajiny, které by od-
povídaly plošnému zastoupení přírodních krajinných 
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Obr. 56:  Typologie kulturních krajin dle MEUSSE (1995).

typů v  Evropě. Klasifi kace je založena na statistické ana-
lýze 20 proměnných geografi ckého prostředí v polích 
pravidelné sítě 1 × 1 km. V souladu s vlivem klíčových 
faktorů diferenciace prostředí na kontinentální úrovni 
dle  BAILEYHO (1998), využívá METZGER et al. (2005) 
jako jedny z klíčových proměnných i zeměpisnou šířku 
a oceanitu odvozenou z klimatických a topografi ckých 
dat. Ostatní diferenciační proměnné vstupující do kla-
sifikace mají vztah buď k reliéfu (nadmořská výška, 
sklonitost) nebo ke klimatu (teplotní minima a maxi-
ma průměrný úhrn srážek, resp. doba trvání slunečního 
svitu ve vybraných měsících v roce). Výsledkem statis-
tické analýzy hlavních komponent (PCA) a klastrové 
klasifi kace metodou ISODATA je 84 environmentál-

ních tříd agregovaných do 13 environmentálních zón 
(viz obr. 58).

Podrobné typologie přírodních i kulturních krajin 
byly vyvinuty pro většinu evropských států či samo-
správných regionů, ať už ve formě samostatných pub-
likací (např. BUNCE et al. 1996; LIOUBIMTSEVA et 
al. 1999; GHARADJEDAGHI et al. 2004 in WASCHER 
2005; VAN EETVELDE et al. 2009; WRBKA et al. 
2000) nebo v rámci národních mapových děl (např. 
ANTROP et al. 2001; ATLAS KRAJINY SLOVENSKA 
2002; MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA 1989; 
PUSCHMANN 1998; OLMO et al. 2003). 

V českých zemích byla klasifi kace krajinné sféry díky 
dlouhé tradici geovědních oborů rozvíjena od vzniku 
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Obr. 57:  Typologie evropských krajin (MÜCHER 2005).
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samostatného státu. Zprvu byly snahy o regionalizace 
státního území motivovány snahou o co nejúčelnější vy-
mezení územních jednotek z hlediska výrobních funkcí 
krajiny, organizace infrastruktury, resp. administrati-
vy s ohledem na přírodní podmínky. První teoretické 
a metodické myšlenky principů komplexní klasifi kace 
krajiny se objevují již v pracích geomorfologa V. Dědi-
ny, který v druhé polovině 20. let minulého století roz-
vinul program zeměpisného regionalismu, jehož cílem 
bylo odborné rozčlenění území Čech a Moravy na při-
rozené geografi cké jednotky (oblasti, kraje) z hlediska 
přírodních i kulturních podmínek (DĚDINA 1927 in 
KOLEJKA 1999). Holistický přístup k hodnocení krajiny 
a neoddělitelnost vlivu přírodních a kulturních proce-
sů v krajině prosazoval J. Král, který naznačil princi-
py regionalizace krajiny podle stupně antropogenního 
ovlivnění (KRÁL 1930 in KOLEJKA 1999). Z dalších 
studií předválečného období, které se věnovaly téma-
tu regionalizace či typizace geografi ckého prostoru, lze 
jmenovat dílo KORČÁKA (1936) a KOLÁČKA (1924) 

(KORČÁK 1936 in KOLEJKA 1999; KOLÁČEK 1924 in 
KOLEJKA). Zatímco v období první republiky patřila 
klasifi kace krajinné sféry k důležitým tématům geogra-
fi ckých disciplín, v poválečném období nebyly uvedené 
přístupy dále rozvíjeny. 

Zásadní pokrok na poli geografi cké regionalizace 
a typologie přinesla až 70. léta, kdy byl v Geografi ckém 
ústavu ČSAV připravován Soubor map fyzickogeografi cké 
regionalizace. Většinu map souboru představovaly dílčí 
klasifi kace a rajonizace přírodního prostředí podle jed-
notlivých faktorů (QUITT 1971; BALATKA et al. 1973; 
1975), jediným příkladem komplexní fyzickogeografi cké 
typologie přírodní krajiny je mapa „Fyzickogeografi c-
ké regiony“ (DEMEK et al. 1977). Mapa reprezentuje 
typy přírodní krajiny vymezené na základě čtyř vstup-
ních informací o přírodním prostředí. Každý typ je 
zde označen čtyřmístným kódem, v němž první číslice 
vyjadřuje typ reliéfu podle výškové členitosti, druhá 
číslice kóduje genetický typ reliéfu, třetí klimatickou 
oblast a čtvrtá výškový vegetační stupeň. Z výsledné 

Obr. 58:  Typologie
evropských krajin –
fi nální verze (MÜCHER 2005).
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mapy i volby vstupních dat zřetelně vyplývá autorova 
preference reliéfu, jako zásadního faktoru diferenciace 
přírodní sféry středoevropské krajiny. Mapa přestavuje 
přehled rozmanitosti typů potenciální přírodní krajiny 
na území naší republiky v měřítku 1: 500 000. Vymezeno 
tak bylo celkem 602 regionů základních devíti skupin 
typů (DEMEK et al. 1977). Uvedený mapový soubor byl 
zaměřen pouze na fyzickogeografi cké prostředí, proto 
neobsahuje klasifi kace kulturní krajiny.

Ve stejném období se rozvíjí i ekologicky zaměřený 
výzkum krajiny díky založení specializovaného praco-
viště – Ústavu ekologie krajiny ČSAV E. Hadačem v roce 
1971. Klasifi kace krajiny podle HADAČE (1982) vychází 
především z geobotanických a fytogeografi ckých princi-
pů, které se odráží i v názvech skupin krajinných typů:
1.  Skupina subalpinských krajinných typů
2.  Skupina smrčinných krajinných typů hercynsko-su-

detských
3.  Skupina bučinných krajinných typů
4.  Skupina doubravních krajinných typů
5.  Skupina xerotermních krajinných typů ponticko-pa-

nonských.

Každý z uvedených krajinných typů podle Hadače se 
vyznačuje kromě rozšíření v určité výškové zóně (kli-
matická podmíněnost) také specifickým souborem 
krajinných složek současné kulturní krajiny a charakte-
ristickými projevy lidské činnosti. Například pro skupinu 
bučinných krajinných typů jsou dnes příznačné smrkové 

mono kultury a jenom zbytky původních bučin a buko-
jedlin, dále vodní nádrže, louky a pastviny, horská a pod-
horská pole bramborářského typu a menší sídla. Přestože 
Hadač zohledňuje rysy antropogenní přeměny krajiny, 
vychází jeho členění krajiny z jednoznačné preference 
přírodní biotické (vegetační) složky a zůstává tak pouze 
na prahu členění kulturní krajiny (LIPSKÝ 1998a).

V 70. letech se rovněž objevují první klasifi kace kra-
jiny založené na hodnocení krajinného rázu, estetických, 
kulturních a duchovních hodnot krajiny, ačkoli základ-
ním typizačním faktorem bylo využití krajiny. Tzv. Kra-
jinářské hodnocení, které zahrnovalo území celé České 
republiky (MURANSKÝ et al. 1977; NAUMAN et al. 
1977), bylo aktualizováno na počátku nového tisíciletí 
(LÖW & MÍCHAL 2003). Na základě objektivních sta-
tistických dat o využití půdního fondu byly vyčleněny 
3 základní krajinářské typy (viz obr. 59):
•  A – krajina plně antropogenizovaná, přeměněná člo-

věkem
•  B – krajina harmonická s přibližně vyrovnaným po-

měrem mezi přírodními a kulturními složkami
•  C – krajina relativně přírodní s převahou přírodních 

prvků.

Uvnitř každého z těchto krajinných typů byla již více 
méně subjektivně zjišťována krajinářská hodnota území 
ve 3 stupních:
•  (+)  –  krajinářská hodnota vysoká resp. zvýšená 
•  (0)  –  krajinářská hodnota základní resp. průměrná
•  (–)  –  krajinářská hodnota nízká resp. snížená.

Obr. 59:  Ukázka mapy Krajinářského hodnocení dle metodiky Terplanu (NAUMAN et al. 1977; MURANSKÝ et al. 1977).
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Kombinací obou kritérií je vymezeno celkem 9 kraji-
nářských typů. Toto členění poskytuje určitý základní 
přehled o diferenciaci státního území podle zvoleného 
kritéria, zároveň je však velmi hrubé a schematické. Ne-
vystihuje skutečnou rozmanitost existujících typů kul-
turní krajiny. Diskutabilní je také termín „harmonická 
krajina“ a vymezení krajinářského typu C(–), protože 
přírodní krajina by obecně měla mít i vysokou estetickou 
hodnotu. Přes uvedené nedostatky bylo toto krajinářské 
hodnocení pro svou jednoduchost a okamžitou dostup-
nost (celé území ČR je tímto způsobem vyhodnocené 
na mapách měřítka 1 : 50 000) využito při vymezení 
„zón zvýšené péče o krajinu“, které byly navrženy jako 
kompromisní „území přírodního rozvoje“ v rámci pan-
evropské ekologické sítě EECONET. V současné době 
se krajinářské hodnocení používá k revizi existující sítě 
přírodních parků, vytvořených za účelem ochrany cha-
rakteristického krajinného rázu (SKLENIČKA 2005). 
Uvedené praktické aplikace dokládají poptávku po typo-
logii krajiny, která by byla dostupná a snadno použitelná 
pro celé státní území (LIPSKÝ & ROMPORTL 2007).

Období 70. a 80. let znamenalo významnou etapu 
rozvoje geoekologických klasifikací krajiny, přestože 
s výjimkou vydání Souboru map fyzickogeografi cké re-
gionalizace nedospěla většina koncepcí k publikaci jako 
přehledná mapová díla. Důležitý mezník tak představo-
val přelom 80. a 90. let, tedy období zvýšeného zájmu 
o kvalitu životního prostředí, kdy byla vydána hned 
dvě významná kartografi cká díla. V Atlase obyvatelstva 
a bydlení ČSSR byla publikována mapa „Přírodní pro-
středí“, která v měřítku 1 : 750 000 představuje základní 
typy přírodní krajiny tehdejšího Československa (IVAN 
et al. 1987). Zásadním mapovým dílem počátku 90. let 
je pak Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva 
ČSFR, kde byla vydána obdobná mapa s názvem „Pří-
rodní krajinné typy“ (KOLEJKA 1992). Zde je v mě-
řítku 1 : 1 000 000 vymezeno na základě syntézy dílčích 
databází (reliéf, klima, geologický substrát) vymezeno 
71 typů přírodních krajin. Dalším příkladem geoeko-
logické klasifi kace uveřejněné v Atlase je mapa „Využití 
ploch“, která představuje typizaci krajiny do prostoro-
vých jednotek podle jejich funkčního využití. Autoři 
uvádějí, že historickým vývojem se vytvořily na území 
ČR 4 základní funkční typy současné krajiny, které jsou 
defi nované prostorovou strukturou využití ploch:
1. Lesní, luční a skalní krajina tvořená zachovalými 

lesními komplexy, vysokohorskými loukami (u nás 
v nepatrné míře v Krkonoších a Hrubém Jeseníku) 
a holým skalním povrchem (na Slovensku v Tatrách).

2. Zemědělsko-lesní krajina tvořená subtypy krajiny 
lesně polní (Českomoravská vrchovina), lesně luční 
(podhůří) a lesně rybničné (Třeboňsko).

3. Zemědělská krajina rozdělená na subtypy s výraznou 
převahou orné půdy (intenzívně obdělávané nížiny 
a pahorkatiny), s převahou nebo významným podí-

lem travních porostů (některé vrchoviny a podhůří), 
dále s významným podílem sadů a vinic (jižní Mora-
va, České středohoří), chmelnic (Žatecko) a rybníků 
(Českobudějovicko, Jindřichohradecko).

4. Urbanizovaná a technizovaná krajina, do níž jsou za-
řazeny rozsáhlé obytné a výrobní plochy v sídlech, 
plochy devastované těžbou (Podkrušnohoří) a mož-
ná diskutabilně také velké umělé vodní plochy (např. 
Lipno).

Období od 90. let je ve světě charakteristické prudkým 
rozvojem geoinformačních technologií, které přinášejí 
zásadní změny v přístupech k analýze i syntéze tema-
tických dat v digitální podobě. Některé významné regi-
onalizační práce založené na dlouhodobých terénních 
šetřeních ještě vycházejí z expertního posuzování krajiny 
(CULEK et al. 1995), postupně se však objevují první 
náznaky využití geografi ckých informačních systémů. 
Nejčastěji se jednalo o pouhou vizualizaci výsledků kla-
sifi kace krajiny podle jejího využití, později přistupují 
i pokročilejší syntézy dílčích prostorových informací. 

Metodickými i  praktickými aspekty typologie 
současné kulturní krajiny se na konci 90. let minulé-
ho století zabývali LIPSKÝ et al. (1997) a KOLEJKA 
& LIPSKÝ (1999). V rámci řešení grantového projektu 
byly připraveny metodické ukázky typologických krajin-
ných map z území ČR celkem v 8 měřítkách od 1 : 10 000 
až po 1 : 2 000 000, přičemž v měřítkách 1 : 500 000 
a 1 : 2 000 000 byly tyto mapy zpracovány pro celé státní 
území. Mapy velkých měřítek (1 : 10 000, 1 : 25 000) však 
zobrazují pouze krajinné jednotky na topické úrovni. 
Vlastní krajinné typy jsou vyjádřeny teprve na chorické 
úrovni v mapách středních a menších měřítek. Metodika 
tvorby těchto map vychází přísně z principu fyziogno-
mické dvouvrstevnosti současné krajiny, která je tvořená 
primární (přírodní) a na ní „naloženou“ sekundární (an-
tropogenní) krajinnou strukturou resp. vrstvou. Výsled-
kem je, po nezbytné kartografi cké generalizaci, výběr 
68 funkčních areálů současné krajiny podle jejího využí-
vání, rozlišených ve 166 typech přírodních geosystémů. 
Uvedená typologie může být využita při preventivním 
i kauzálním hodnocení krajinného rázu, poněvadž vy-
mezuje mimo jiné krajiny s monofunkčním (např. lesní, 
polní) a krajiny s polyfunkčním využíváním – krajinné 
mozaiky (např. krajina lesně polní se zvýšeným podí-
lem vodních ploch a travních porostů). Nedostatkem, 
ale nejen této, nýbrž každé typologie, která vychází ze 
statistických dat o využití ploch, je skutečnost, že zo-
hledňuje pouze krajinnou makrostrukturu (LIPSKÝ 
& ROMPORTL 2007). Zohlednit mikrostrukturu kra-
jiny, začlenit do typologie plošně nevýznamné krajin-
né segmenty jako jsou liniové prvky rozptýlené zeleně, 
velikost a tvar plošek, charakter rozhraní v krajině, je 
mnohem složitější a nejednoznačnější (LIPSKÝ 1998b). 
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V nedávné době stejný řešitelský tým rozšířený 
o autora této kapitoly pracoval na vytvoření několika 
typologických map s využitím nejnovějších datových 
podkladů, poskytnutých v rámci vytváření Atlasu kraji-
ny ČR. Další odlišností metodického postupu je využití 
nástrojů GIS, stejné nebo velmi podobné zůstává pojetí 
segmentace krajinných typů. Výsledné mapy „Typy pří-
rodní krajiny“ (KOLEJKA 2009) a „Typy současné kra-
jiny“ jsou publikovány v Atlasu krajiny ČR (KOLEJKA 
et al. 2009). 

Autoři odlišné klasifi kace krajiny LÖW & MÍCHAL 
(2003) rozvíjeli na přelomu milénia přístup vycházející 
z celoevropské klasifi kace krajin dle MEUSSE (1995). Jak 
je uvedeno výše, území České republiky spadá do 2 kra-
jinných megatypů, které Löw & Míchal rozdělují do dal-
ších makrotypů:
1. Megatyp otevřených zemědělských krajin (collective 

openfi elds) lze rozdělit na 2 makrotypy:
 –  stará sídelní krajina Hercynica
 –  stará sídelní krajina Pannonica
2. Megatyp semibocage lze u nás rozdělit na 5 makro-

typů:
 –  krajina velké středověké kolonizace Hercynica 

(a Polonica)
 –  krajina velké středověké kolonizace Carpatica
 –  krajina pozdní středověké kolonizace
 –  podhorská krajina novověké kolonizace
 –  krajina horské kolonizace

(podle LÖWA A MÍCHALA 2003).

Toto členění má postihovat jednak evropské souvislosti, 
a dále jednotu přírodních, sociálních a kulturních pod-
mínek v historickém kontinuu kulturní krajiny. Zároveň 
však zasluhuje i kritické zhodnocení z hlediska přes-
nosti a použitelnosti v podmínkách ČR. Pro rozlišení 
mezotypů kulturní krajiny se oproti jiným typologiím 
navrhuje využít i etnografi ckých oblastí, typů lidové ar-
chitektury apod. LÖW A MÍCHAL (2003) tak metodic-
ky vycházejí z trojvrstevnosti současné krajiny, tvořené 
vrstvou 1. přírodních vlastností, 2. socioekonomických 
vlastností (především využití půdy a stupeň urbanizace) 
a 3. kulturních vlastností (etnografi e, historie krajiny, 
percepce krajiny).

Řešitelský tým fi rmy Löw a spol. v rámci projektu 
VaV/640/1/03 „Typologie české krajiny“, vypracoval oje-
dinělé a nejvíce využívané typologické dílo, které svědčí 
o značné expertní zkušenosti a erudici autorského ko-
lektivu. Ze zadání projektu vyplývá, že výsledná typo-
logie české krajiny nemusí být jen vědecky přesná, ale 
především přístupná široké odborné veřejnosti a musí ji 
umožňovat přirozenou identifi kaci. Proto autoři praco-
vali i s odlišnými datovými zdroji, které jsou podstatné 
pro vyjádření regionálních rozdílů v percepci krajiny 
společností.

Pro zpracování této typologie bylo využito tří základ-
ních vstupních podkladů, které samy o sobě představují 
typizaci reality – rámcové sídelní krajinné typy, rámcové 
krajinné typy způsobů využití území a rámcové krajinné 
typy dle reliéfu. Syntézou těchto datových vstupů vznikla 
komplexní typologická mapa, která dosud nebyla pub-
likována, je však volně k dispozici na mapovém serveru 
MŽP. Vymezuje 164 krajinných typů, které jsou označe-
ny trojmístným kódem, jenž představuje kombinaci výše 
uvedených charakteristik. Dalším zajímavým výstupem 
je mapa s názvem Obraz krajiny ČR z hlediska jednotli-
vých typů krajin, která představuje ojedinělé krajinářsko-
-kartografi cké dílo. 

Přínos těchto výstupů tkví především v jedinečném 
expertním uchopení originálních datových podkladů, 
výsledky tedy představují unikátní a neopakovatelné 
dílo. Stejný fakt je však zároveň nedostatkem těchto ty-
pologií, jejich uplatnění je statické, neumožňuje aktua-
lizaci vstupů a opakovatelnost procesu typizace, rovněž 
nedovoluje práci na různých hierarchických a prosto-
rových úrovních.

Nejnovější práce v České republice, zabývající se 
multikriteriální klasifi kací krajiny, jsou založeny na ob-
jektivních metodách analýzy vstupních dat. Chuman 
(ROMPORTL & CHUMAN 2008) uplatnil při zpra-
cování typologie krajiny metodu divizivní klastrové 
analýzy. Území České republiky bylo rozčleněno pravi-
delnou georeferencovanou sítí 2 × 2 km. Každý čtverec 
sítě byl naplněn daty z jednotlivých tematických vrstev 
reprezentující charakter reliéfu, geologický substrát, 
klimatický region a způsob využívání území. Každý 
čtverec sítě tak obsahoval informaci o plošném zastou-
pení kategoriálních proměnných (reliéf byl reklasifi ko-
ván do výškových tříd a pro každou výškovou kategorii 
bylo vypočteno plošné zastoupení v daném čtverci sítě). 
Aby bylo možné porovnávat celé čtverce 2 × 2 km se 
čtverci ležícími na hranici ČR, byly plošné údaje vzta-
ženy k ploše čtverce a vyjádřeny v procentech. Čtver-
ce nesoucí uvedené informace byly pomocí divizivní 
klastrové analýzy provedené v programu TWINSPAN 
(HILL & ŠMILAUER 2005) rozděleny na hierarchic-
ky uspořádané skupiny, tvořící typy krajin, defi nované 
na základě odlišných vlastností, obdobně jak navrhují 
ve studiích MANZANARES et al. (2007), MCNAB et al. 
(1999), ROMPORTL & CHUMAN (2008). Klastrovou 
analýzou bylo v pěti hierarchických úrovních vyčleně-
no 32 krajinných jednotek. Na první úrovni byl soubor 
rozčleněn na dvě skupiny pouze na základě přítomnos-
ti daných kategorií, na dalších úrovních pak přistupuje 
rozloha dané kategorie v daném typu čtverce. Ukázka 
čtvrté hierarchické úrovně klasifi kace (16 typů) je uve-
dena na obr. 60.

V nedávné době Chuman (CHUMAN & ROM-
PORTL 2010) rozvinul uvedenou metodu typologického 
členění krajiny zavedením nových pravidel klasifi kace, 
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Obr. 60:  Typologie krajiny s využitím divizivní klastrové analýzy – čtvrtá hierarchická úroveň (ROMPORTL & CHUMAN 2008).

navržených TICHÝM (2007). Shluková analýzy využívá 
stejného algoritmu, ovšem v rámci jednotlivých klas-
trů byla počítána jejich heterogenita. Více heterogenní 
klastry pak byly rozděleny a celková heterogenita všech 
shlukových kategorií byla znovu počítána, divizivní dě-
lení pokračovalo, dokud nebyl dosažen zadaný počet 
klastrů, reprezentující krajinné typy. Dalším rozdílem 
bylo využití odlišných datových vstupů, vhodnějších 
pro uvedený způsob zpracování. Do typologie tak byly 
zahrnuty následující vstupní data:
•  Klima – průměrné roční srážky a průměrná roční 

teplota (Atlas podnebí Česka – ČHMÚ 2007 – TO-
LASZ 2007)

•  Půdotvorný substrát poměry – odvozeny z databáze 
GEO ČR 500 v měřítku 1 : 500 000 (ČGS – Zoubek 
et al. 2003) a Půdní mapy ČR 1 : 250 000 (NĚMEČEK 
& KOZÁK 2003)

• Reliéf – charakterizován nadmořskou výškou, sklo-
nitostí a orientací terénu o velikosti pixelu 200 m – 
odvozeno z digitálního modelu reliéfu SRTM 90

•  Geobotanická mapa ČR 1 : 200 000 (MIKYŠKA et al. 
1969) 

•  Krajinný pokryv – odvozen z CORINE land cover 
2000 1 : 100 000.

Odlišný přístup ke klasifi kaci krajiny České republiky 
rozvíjel Romportl (ROMPORTL & CHUMAN 2007; 
ROMPORTL et al. 2008) založený na využití objektově 
orientované segmentaci vrstvy, vzniklé syntézou dílčích 
vstupních informací. Navržený postup se skládá z pěti 
navazujících kroků. Na počátku byla vybrána a před-
zpracována vstupní data (viz obr. 61), z nichž vybrané 
vrstvy byly standardizovány. Za účelem snížení dimenze 
vstupních informací při jejich současné dekorelaci byla 
provedena analýza hlavních komponent (PCA). Rastry 
prvních komponent vzniklé při PCA byly segmento-
vány do rámcových typů přírodních krajin s využitím 
objektově orientované analýzy obrazu. Vymezení těch-
to jednotek bylo porovnáno s výsledky dvou odlišných 
metod pixelové klasifi kace obrazu. Vzniklé objekty byly 
dále rozčleněny polygony geologické mapy, kdy vznikají 
typy přírodní krajiny. Posledním krokem bylo roztřídění 
přírodních typologických jednotek do výsledných typů 
současné krajiny zohledňujících charakter krajinného 
pokryvu.

Komplexní typologie krajiny byla zpracována na 
třech hierarchických úrovních. Produktem objektové 
analýzy rastrů hlavních komponent jsou rámcové typy 
přírodní krajiny. Jejich dalším členěním podle charak-
teru geologických poměrů jsou vymezeny typy přírod-
ní krajiny a konečně dodáním informace o krajinném 
pokryvu jsou defi novány vlastní typy současné krajiny. 
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Obr. 61:  Výběr dat podle schématu hierarchické závislosti krajinných složek (dle MÜCHER et al. 2003). Červeně označené složky jsou 
součástí segmentačního procesu, modře označené slouží pro bližší charakteristiku krajinných typů.

Kromě charakteristiky takto vymezených krajinných 
typů jsou v následující kapitole uvedeny i výsledky verifi -
kace objektové klasifi kace.

Rámcové typy přírodní krajiny

Procesem objektově orientované analýzy rastrů hlav-
ních komponent byly vymezeny rámcové typy přírodní 
krajiny. Po analýze základních ukazatelů vstupních pro-
měnných byly rámcové typy přírodní krajiny popsány 
následovně:
1. Teplé krajiny nížin
2. Mírně teplé krajiny pánví a pahorkatin
3. Mírně chladné krajiny pahorkatin a vrchovin
4. Chladné krajiny vrchovin
5. Mírně studené krajiny hornatin
6. Studené krajiny hornatin.

Tyto třídy reprezentují rámcové typy přírodních krajin 
a odráží primární diferenciaci přírodních podmínek 
na nejvyšší hierarchické úrovni, kterou lze smysluplně 
v prostorovém měřítku České republiky uplatnit. 

Typy přírodní krajiny

Na další hierarchické úrovni byly vymezeny vlastní typy 
přírodních krajin tak, že výše popsané třídy byly dále 
rozčleněny podle charakteru geologických podmínek. 
Takto bylo vymezeno celkem 988 polygonů, zařazených 
do 29 tříd (Obr. 63). Jednotlivé krajinné typy jsou ozna-
čeny kódem, kde číslo značí příslušnost k rámcovému 
typu přírodní krajiny, písmeno pak odkazuje na typ 
geo logického substrátu, název typologických jednotek 
se skládá obdobně. 

Funkční typy krajiny

Shlukovou analýzou byly vymezeny Funkční typy krajiny, 
které reprezentují reálné kombinace typů krajinného po-
kryvu v přírodních jednotkách (Obr. 64). Z testovaných 
počtů shluků byla zvolena varianta šesti klastrů, která 
dobře vystihuje základní typy způsobu využití krajiny 
a zároveň nezvyšuje počet možných kombinací s typo-
logickými jednotkami přírodních krajin. Název typu je 
odvozen podle převažujících typů krajinného pokryvu 
v polygonech zařazených do daného shluku. Vymezené 
funkční typy krajiny byly pojmenovány následovně:
1. Krajiny polní
2. Krajiny polní s lesy a heterogenními zemědělskými 

oblastmi
3. Krajiny listnatých a smíšených lesů
4. Krajiny lesně-polní
5. Krajiny lučně-lesní s heterogenními zemědělskými ob-

lastmi
6. Krajiny jehličnatých lesů.

Typy současné krajiny

Finálním výstupem je vymezení typů současných kra-
jin, které kromě přírodních podmínek fyzickogeogra-
fi ckého prostředí zohledňují také způsob současného 
využití krajiny člověkem. Syntézou databází Typy pří-
rodních krajin s Funkčními typy krajin vznikly fi nální 
Typy současné krajiny. Kombinací 29 typů přírodních 
krajin a 6 funkčních typů vzniklo 131 reálně existují-
cích krajinných typů. Po generalizaci pak bylo zjištěno 
79 typů současné krajiny (Obr. 65).

Jednotlivé typy jsou označeny kódem, který nese in-
formace o zařazení jednotky do rámcového typu přírod-
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Obr. 62:  Rámcové typy přírodních krajin.

Obr. 63:  Typy přírodních krajin.
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Obr. 64:  Funkční typy krajiny.

Obr. 65:  Typy současné krajiny.
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ní krajiny (RPTK), o charakteru geologického podloží 
(GEO) a konečně o příslušnosti k funkčnímu typu kra-
jiny (FTK). Rozloha výše popsaných krajinných typů se 
pohybuje od 107 km2 až po 9361 km2, průměrná velikost 
činí 979 km2. Výjimečné postavení zaujímají krajinné 
typy 1S1 Teplé polní krajiny nížin na nezpevněných sedi-
mentech a 3M4 Mírně chladné lesně-polní krajiny pahor-
katin a vrchovin na metamorfi tech, které svojí rozlohou 
9361, resp. 9261 km2, představují zdaleka nejrozlehlejší 
typologické jednotky, zahrnující dohromady téměř čtvr-
tinu území České republiky. Prvních deset nejběžnějších 
typů současné krajiny zaujímá rozlohu přes 40 000 km2, 
tedy více než 50 % státního území. Nejvzácnějším ty-
pem přírodní krajiny je 3B2 Mírně chladné polní krajiny 
pahorkatin a vrchovin s lesy a heterogenními zeměděl-
skými oblastmi na metamorfi tech, které se svou rozlo-
hou 107 km2 zaujímají pouze 0,14 % rozlohy území ČR. 
Podobně vzácných, resp. málo hojných krajinných typů 
existuje celá řada, celkem 54 typů současné krajiny zau-
jímá méně než 1 % státního území. 

Závěr

Komplexní typologie krajiny představuje netriviální 
syntézu řady vstupních informací odlišného charak-
teru, která vyžaduje několikastupňovou generalizaci. 
Už z tohoto důvodu je zřejmé, že jakýkoli metodický 
postup musí být zatížen určitou mírou subjektivity. 
Závažnou otázkou zpracování komplexních typologií 
současné krajiny je samotný smysl a důvod takového 
konání. PEDROLI et al. (2006) upozorňuje na všeobec-
nou poptávku po přesných, vysoce podrobných a záro-
veň srozumitelných prostorových informacích o stavu 
a vývoji krajiny, jejích složek a funkcí. GROOM et al. 
(2006) a JONGMAN et al. (2006) na konkrétních pří-
kladech uvádí možnosti využívání stále kvalitnějších 
environmentálních dat, které však vyžadují stále detail-
nější dílčí analýzy. Syntéza takto vysoce přesných a po-
drobných dat je ovšem náročnější, vyžaduje složitější 
postupy generalizace, ačkoli často vede k podobným vý-
sledkům, jako v případě využití méně detailních vstupů 
(JONGMAN et al. 2006). PEDROLI et al. (2006) tento 
stav permanentního zpracovávání nově aktualizovaných 
dat trefně popisuje jako „paralysis by analysis“. Zároveň 
varuje před neschopností transformace těchto informa-
cí ve skutečné znalosti o krajině, které by napomohly 
k odlišnému vnímání krajinných funkcí a změnám ma-
nagementu (PEDROLI et al. 2006). Tento problém se 
netýká pouze decisní politické či úřednické sféry, ale 
především odborníků jednotlivých specializací, kteří 
nejsou schopni klíčové výsledky výzkumu srozumitel-
ně interpretovat a syntetizovat. WASCHER (2002) pro-
to vyzdvihuje význam klasifi kace krajiny jako postupu 
transformace původních analytických dat v komplexní, 
byť zjednodušenou informaci, která usnadňuje rozho-
dování v managementu krajiny. 

5.7.4   Ekologické fenomény v krajině 
a biodiverzita

Tomáš Kučera

V naší přírodě jsou místa pestrá a členitá, bohatá po-
čtem i kvalitou druhů, které se často v nejbližším okolí 
nevyskytují. Na pomyslné mapě středoevropské biodi-
verzity bychom našli takových lokalit a regionů s vý-
razně vyšším druhovým zastoupením celou řadu. Mezi 
příčiny vysoké druhové diverzity patří mj. podmínky 
neživého prostředí, především geologické podloží, reliéf 
a jeho specifi cké klima, půdní poměry, vlhkostní po-
měry, atd., které formují biotickou složku ekosystémů. 
Pokud známe specifi cké faktory prostředí a biotickou 
odpověď na ně, budou nás zajímat také mechanismy, 
které zde působí a jejichž prostřednictvím se realizu-
je biologická podstata procesů a jevů, které souhrnně 
ve středoevropské literatuře označujeme jako ekologické 
(přírodní, krajinné) fenomény. V anglicky psané litera-
tuře najdeme termín „phenomenon“ nejčastěji v geomor-
fologické literatuře jako označení běžných jevů, např. 
periglaciálních, fl uviálních či sedimentárních tvarů, atp. 
(GOUDIE 1993).

Koncept ekologického fenoménu ve  středoev-
ropském pojetí poprvé použil pro vyjádření specifi c-
kých ekologických podmínek vrcholového fenoménu 
SCHARFETTER (1918, „Gipfel-phänomen“). Do české 
odborné terminologie byl zaveden Jeníkem v prvním 
vydání skript Obecná geobotanika, a záhy byla for-
mulována koncepce říčního fenoménu v souvislosti 
s výstavbou přehrad na středním toku Vltavy (JENÍK 
& SLAVÍKOVÁ 1964). Obecnou platnost konceptu říč-
ního fenoménu doložili ZELENÝ & CHYTRÝ (2007). 
Jako ekologický fenomén tedy označujeme vyhraněný 
soubor procesů a stanovišť s charakteristickými biocenó-
zami podmíněný typickou kombinací substrátu a reliéfu, 
který je odlišný od okolního území. Vyjadřuje jakousi 
zvláštnost dané lokality v okolní krajině – „cosi navíc“ 
oproti očekávání.

Koncept ekologických fenoménů

Snaha o sjednocení společných charakteristik a formu-
lace konceptu ekologických fenoménů pramení z otá-
zek společných geologii, geomorfologii, klimatologii, 
biologii a ekologii: jak působí specifi cké charakteristiky 
a procesy prostředí na biodiverzitu v určitých specifi c-
kých regionech, lokalitách či biotopech? V této otázce 
jsou shrnuty základní předpoklady konceptu (KUČERA 
2005).
1.  Výjimečnost a specifi čnost prostředí ukazuje fakticky 

na ostrovní povahu ekologických fenoménů (na růz-
ných prostorových škálách, od lokality až po region), 
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abychom si tuto výjimečnost dané lokality/regionu 
vůbec uvědomili, potřebujeme „normální“ okolí;

2.  působení specifi ckých charakteristik prostředí závisí 
na výrazné odlišnosti dané horninou a jejím relié-
fem či typem rozpadu, které podmiňují specifi čnost 
klimatickou, hydrologickou, pedologickou, ale také 
historický vývoj a ovlivnění člověkem; všechny tyto 
faktory dohromady pak určují bohatství a stav bioty;

3.  významnou roli hrají dlouhodobé procesy, které 
mohou třeba z pohledu našeho časového horizon-
tu působit statickým dojmem, ale bez nichž by se 
řada projevů ekologických fenoménů nemohla vůbec 
uplatnit, např. dynamické procesy georeliéfu, specia-
ce, vznik paleo- a neorefugií (NEKOLA 1999), apod.;

4.  biodiverzita je ve všech svých složkách (tj. alfa-di-
verzita coby počet druhů na lokalitě, beta-diverzita 
jakožto nárůst počtu druhů daný stanovištní pest-
rostí a gama-diverzita jako počet druhů v regionu) 
indikátorem ekologických fenoménů, ať už pozitiv-
ním či negativním;

5.  biotické projevy ekologických fenoménů mají jak 
kvalitativní, tak kvantitativní charakter. V prvním 
případě jde o výskyt druhů reliktní povahy (které 
jsou ovšem do značné míry artefaktem historického 
vývoje krajiny), endemitů nebo specifi ckých eko-
morfóz (např. nanismy na hadcích, vlajkové formy 
korun smrků na horní hranici lesa, poléhavé formy 
v lavinových drahách apod.).

Stručný přehled ekologických fenoménů

Výjimečnost určitých stanovišť a lokalit lze pojímat 
z různých úhlů pohledu. Projevy ekofenoménů mohou 
mít abiotický (chemismus, teplotní či srážkové anomá-
lie, tvary mezo- a mikroreliéfu) i biotický charakter (vý-
skyt indikačních druhů, biodiverzita, vývojová centra 
atp.). Nejvýraznější jsou fenomény určené horninami 
tvořícími typický makroreliéf. Nejznámější jsou pravdě-
podobně krasový fenomén vápencového krasu (Český 
a Moravský kras) a pískovcový fenomén skalních měst 
(např. Polomené hory, Český ráj, Labské pískovce), které 
tvoří v České republice celé krajinné oblasti. Obdobný 
charakter mají dolomitový a sprašový fenomén, jež 
mají těžiště výskytu mimo naší republiku. Velmi své-
rázný reliéf tvoří vnější fl yšové Karpaty, takže lze hovořit 
o fl yšovém fenoménu jako o speciálním případu feno-
ménu slínovcových hornin. Typicky ostrovní charakter 
má reliéf třetihorních vulkanitových kuželů tvořící neo-
vulkanitový fenomén.

V těchto krajinách existují svébytná stanoviště hostící 
celou řadu vzácných a chráněných druhů. Jsou podmí-
něna reliéfovými tvary, hydrologickými poměry a topo-
klimatem (několik příkladů: skalní římsy, okna a skalní 
hrany, jeskyně v krasových horninách, úplazy a sesuvy 
v slínovcových horninách, převisy a rony v pískovcích 
atd.). Chemické a fyzikální vlastnosti hornin se projevují 

na místech, kde horniny vystupují na povrch a podléhají 
odnosu, a to jak na přirozených, tak na člověkem vytvo-
řených stanovištích (známá je např. vazba řady vzácných 
druhů reliktní povahy na stěny a hrany lomů). Inhibi-
ci růstu rostlin a výskyt tolerantních druhů způsobuje 
toxický hořčík uvolňující se ze serpentinitů (hadcový 
fenomén) a dolomitů.

Jiným třídícím kritériem je vznik mezoforem reliéfu 
v důsledku dynamických procesů georeliéfu. Existen-
ce těchto fenoménů je podmíněna také klimatickými 
poměry mezoreliéfu. Typickým příkladem jsou říční 
a údolní fenomén, fenomény mrazových kotlin a vr-
cholový fenomén. Klima je v těchto oblastech vzhledem 
k poměrům širšího okolí atypické. Zpravidla se jedná 
o oblasti chladnější nebo naopak teplejší, a to v důsledku 
teplotních inverzí, maximální intenzity záření a vyzařo-
vání (mikroklimatická kontinentalita), větrných poměrů 
(návětrné a závětrné polohy) atd.

Na úrovni mezo- až mikroreliéfu se projevují ekolo-
gické fenomény specifi ckých stanovišť s limitujícím pro-
středím pro existenci bioty. Jsou to např. fenomén sutí 
vyvinutý typicky v oblasti Českého středohoří, karový 
fenomén vznikající díky zcela unikátním klimatickým 
poměrům (anemo-orografi cký systém) nebo skalní fe-
nomén umožňující projevy horninového podloží.

Klasifi kace ekologických fenoménů

1.  Fenomény podmíněné horninou a jejím georeliéfem 
na úrovni makro- až mezoreliéfu

 a)  pískovcový fenomén (fenomén pískovcových 
skalních měst)

 b)  krasový fenomén (a příbuzný dolomitový feno-
mén)

 c)  slínovcový fenomén (opuky, fl yše)
 e)  neovulkanitový fenomén (vulkanity, sopečný re-

liéf)
2.  Fenomény podmíněné úživností a rozpadem hornin 

tvořících (mezo-) mikroreliéf
 a)  neovulkanitový fenomén (vložky výlevných vul-

kanických horniny)
 b)  hadcový fenomén
 c)  sprašový fenomén
 d)  fenomén sutí
3.  Fenomény podmíněné erozní činností vody, mezo- 

a mikroklimatem a vzdušným prouděním
 a) říční fenomén
 b) údolní fenomén
 c) vrcholový fenomén
 d) fenomén mrazových kotlin
 e) karový fenomén
 f) fenomén sutí

Jiné klasifi kační schéma bychom dostali, pokud bychom 
vzali jako třídící hledisko tvary georeliéfu (konvexní, 
konkávní, ploché) či hlediska dynamické geomorfolo-
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gie (zvětrávání, modelace svahů, fl uviální, kryogenní 
a eolické pochody).

Biotické projevy ekologických fenoménů

Z jaké podstaty vůbec vychází snaha o sjednocující 
koncept ekologických fenoménů a jak se ekofenomé-
ny projevují v přírodě? V zásadě lze shrnout projevy 
na (1) kvalitativní (výskyt význačných druhů a spole-
čenstev) a (2) kvantitativní (významný počet druhů). 
Tuto kombinaci dobře ilustrují např. trasy odborných 
přírodovědných exkurzí. Již po generace jsou téměř se 
železnou pravidelností navštěvována místa, která před-
stavují atraktivní ukázky středoevropských ekosystémů. 
Preferována jsou místa s co nejvyšším počtem druhů 
v co nejpestřejším prostředí, se druhy vzácnými nebo 
ještě lépe reliktními (to jsou druhy původní, pozůstalé 
z předchozích období, které mají těžiště svého rozšíření 
třeba až na dalekém severu) a úplně nejlépe endemický-
mi (tj. omezené svým rozšířením na oblast vzniku, např. 
jeden kopec, pohoří, region apod.). Konečně na každé 
exkurzi jsou atraktivní pohledy do otevřené krajiny, 
a proto vyhledává v členitém reliéfu vyvýšeniny s vy-
hlídkami a místy širokých rozhledů. Ty jsou často mož-
né jen díky přirozenému bezlesí, které je podmíněno 
extrémním působením některého abiotického faktoru, 
např. obnaženým podložím, ale i suchem, větrem, či na-
opak přílišným podmáčením.

Primární bezlesí

V kulturní středoevropské krajině jsou maloplošné lo-
kality, na kterých se vyskytují zbytky původního rozší-
ření (tzv. rezidua) či místa následného přetrvání (tzv. 
refugia) nelesních druhů a společenstev, které zde kdysi 
v minulých klimatických obdobích pokrývaly rozsáhlé 
plochy a dnes se velkoplošně vyskytují tisíce kilometrů 
daleko. Takové lokality představuje např. arkto-alpínská 
tundra ve vysokohorských podmínkách Krkonoš, nebo 
zcela obecně stepní a rašeliništní formace. Jejich přetr-
vání je podmíněno mj. specifi ckými reliéfovými tvary, 
hydrologickými poměry a lokálním topoklimatem (ně-
kolik příkladů: skalní římsy, okna a skalní hrany, jeskyně 
v krasových horninách, obnažení a sesuvy slínovcových 
hornin, tzv. bílé stráně, rokle, převisy a osypy v pís-
kovcích atd.). Výrazné chemické a fyzikální vlastnosti 
hornin se projevují na místech, kde horniny vystupují 
na povrch a podléhají větrání a odnosu, a to jak na při-
rozených stanovištích (paleorefugia), tak na člověkem 
druhotně vytvořených stanovištích (neorefugia, zná-
má je např. vazba řady vzácných druhů reliktní povahy 
na stěny a hrany lomů).

Středoevropská krajina (zóna opadavých listnatých 
lesů) během poledového vývoje vždy obsahovala přiro-
zené otevřené bezlesé plošky, které přetrvaly zalesnění 

právě díky místním specifi ckým reliéfovým, hydrologic-
kým či topoklimatickým podmínkám i biotickým čini-
telům (selektivní pastva). Tyto plochy jsou faktickým 
obohacením diverzity středoevropské krajiny, a je proto 
třeba je nejenom při lesním či zemědělském hospoda-
ření respektovat, ale i velmi důrazně chránit a udržovat. 
Koncept ekologických fenoménů nám pomáhá odlišit 
primární bezlesí od sekundárního a pochopit, které me-
chanismy podmiňují jeho existenci a setrvání. To je vel-
mi důležité pro řízený management chráněných území.

Ochrana biodiverzity v kulturní krajině

Prostorové měřítko je při hodnocení diverzity nesmírně 
důležité – každé společenstvo má jinou časoprostorovou 
organizační strukturu a využívá jiným způsobem zdroje 
živin. Proto v některém společenstvu je reprezentativ-
ní počet druhů na 1 m2, v jiném musíme jít na úroveň 
desítek až stovek m2, v dalším se pohybujeme na ploše 
desítek až stovek km2. Svou roli zde ovšem hraje neje-
nom velikost jedinců a jejich hustota, ale u pohyblivých 
živočichů i rozloha jejich domovského okrsku. Proto 
praktický závěr klasické ochranářské otázky SLOSS (Sin-
gle Large Or Several Small?: zda je lepší chránit jednu 
velkou či více malých lokalit) odpovídá sice prostorovým 
požadavkům zkoumaných skupin, nicméně obecně vy-
znívá spíše ve prospěch větších komplexních ploch. To 
má ještě jeden zajímavý důsledek. Větší plochy mají širší 
okrajovou zónu a jsou méně fragmentované, tudíž méně 
náchylné k degradaci ruderalizací a invazemi cizích 
druhů. Lokality ležící uvnitř velkoplošných chráněných 
území obsahují nejenom početně bohatší populace více 
druhů, ale také jsou efektivnější z hlediska jejich ochra-
ny. Správné řešení otázky SLOSS je tedy dvoustupňové: 
více menších lokalit obklopených jednou větší (Several 
Small Inside the Single Large, SSISL, PYŠEK et al. 2002). 

Nejvyšší počet druhů cévnatých rostlin na m2 najde-
me u nás v nízkém zapojeném trávníku s dostupnými 
živinami, např. na bělokarpatských loukách nebo na bí-
lých stráních. Pochopitelně hodnotíme-li diverzitu lesa, 
pracujeme s rozlohou hektarů. Regionální fl óry dobře 
ukazují pestrost a bohatost území, neboť počet druhů 
dobře odráží v daných klimatických podmínkách sta-
novištní nabídku a tím i pestrost mozaiky společenstev. 
V tomto duchu se odvíjí i současná globální ochranářská 
politika zaměřená na ochranu větších ploch představují-
cích regionální centra biodiverzity. Ekosystémová ochra-
na má poněkud odlišný charakter, než ochrana druhová 
či územní. Jedná se zde především o nutnost zachovat ty 
ekosystémové procesy, které podmiňují existenci, trvání 
a projevy ekofenoménů. Nestačí tedy chránit jejich dů-
sledek – biodiverzitu, ale je třeba chránit i podmiňující 
abiotické a biotické činitele: např. vodní režim u rašeli-
ništních a mokřadních ekosystémů, erozi půdy a skalní 
řícení u ekosystému otevřených skalních výchozů, dis-
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turbanční a požárový režim u mozaikovitých ekosysté-
mů otevřených trávníků a křovin (např. ve vojenských 
prostorech), atp. 

Záměrně zde uvádím zdánlivě nesouvisející pří-
klad vojenských újezdů jako kulturního ekofenoménu 
z období studené války, který reprezentuje hospodářské 
opuštění krajiny; obdobně bychom mohli přiřadit také 
fenomén opuštěného pohraničí, vysídlené zóny želez-
né opony, nebo fenomén tzv. vnitřních Sudet (to jsou 
oblasti ležící už ve vnitrozemí, kde byl vyšší podíl vy-
sídleného obyvatelstva a nedošlo k jejich důslednému 
znovuosídlení, typicky např. Podbořansko). Ve všech 
těchto prostorech vznikla a formovala se tzv. „novodo-
bá divočina“, což je další z projevů kulturního fenoménu 
opuštěné krajiny. Na neobhospodařovaných plochách se 
vyvíjejí zprvu ruderální, později směsné formace, jejich 
struktura a druhové složení závisí na stavu, v němž byly 
obhospodařované plochy opuštěny, na dostupnosti di-
aspor jednotlivých druhů, které reprezentují sukcesní 
stadia a na počátečních vlhkostních a živinových pomě-
rech opuštěných stanovišť. Takových sukcesních řad je 
v geologicky pestré a geomorfologicky členité ČR široké 
spektrum (PRACH et al. 2008), nicméně zde uvedeme 
příklad velkoplošně opuštěného pohraničí Sudet. Zatím-
co v mokřadech vznikaly poměrně stabilní mokřadní 
mozaiky vysokobylinných niv, rákosin a vysokých dru-
hů ostřic jen velmi pozvolně zarůstající mokřadními 
křovinami, na eutrofních stanovištích došlo k poměrně 
rychlému rozvoji hustých a neprostupných křovinných 
formací směřujících k náletovému lesu. Právě tyto plo-
chy často v blízkosti zaniklých vesnic jsou dnes často 
vyhledávány turisty a představují novodobou přírodní 
turistickou atraktivitu s bohatou kulturní historií v jinak 
opuštěných marginálních regionech.

Jiným příkladem kulturního fenoménu v naší ob-
hospodařované krajině jsou dochované historické 
uspořádané krajiny. Na jedné straně se jedná např. 
o vodohospodářské úpravy, které se vyznačují např. 
provázaností rybničních soustav na ploše desítek kilo-
metrů čtverečních a mají jednoznačný hospodářský 
účel provázaný se socio-ekonomickým a kulturním 
významem a zpravidla i vysokou hodnotou přírodních 
prvků. Na straně druhé se jedná o komponované kra-
jiny pocházející z období 17.–19. století (PAVLÁTOVÁ 
& EHRLICH 2004), které dnes vnímáme především 
z kulturního a společenského hodnotového hledis-
ka, protože jejich hospodářský účel již odezněl (např. 
soustavy hvězdicovitě se rozbíhajících cest, které byly 
využívány při parforsních honech) a význam duchovní 
pomalu odeznívá (staré poutní cesty). Zámecké zahrady 
a parky pak představují refugia přeživších exotických 
dřevin, jejichž hodnota je jak kulturní, tak přírodovědná, 
a zároveň jsou to místa výskytu řady původních dru-
hů vázaných na extenzivně využívanou mozaikovitou 
krajinu.

Zatímco s  ekologickými fenomény pracujeme 
v ochraně přírody a krajiny již několik desetiletí a máme 
poměrně široké možnosti jejich využití při formulaci 
hypo téz o biodiverzitě, tak kulturní ekofenomény před-
stavují téma relativně nové a dosud rozhodně nevyčer-
pané. Ochrana přírody a zejména pak krajiny může 
zaměřit pozornost kromě velkoplošných a maloplošných 
chráněných území také na přírodní hodnoty krajinných 
památkových zón, které byly sice vyhlášeny z důvodu 
koncentrace kulturních hodnot, ale zároveň často obsa-
hují i značné hodnoty přírodní (viz např. LIPSKÝ et al. 
2001).

5.7.5  Ekotony a jejich funkce v krajině

Helena Kilianová

Naše krajina a životní prostředí jsou již téměř stole-
tí zkoumány, charakterizovány a klasifikovány, jsou 
popisovány jejich složky, vývoj, působení jednotli-
vých krajinotvorných faktorů, v posledních letech pak 
i modelovány a predikovány vztahy mezi jednotlivými 
prvky. Při postupujícím poznání krajiny vystupují důle-
žité krajinné prvky – ekotony – přechodové zóny mezi 
sousedícími společenstvy se specifi ckými podmínkami 
a vlastnostmi, podmíněné vlivem okrajového efektu, 
způsobujícího variabilitu faktorů na stanovišti v mikro- 
a mezoměřítku – zejména kolísání množství dopadající-
ho světla, teploty, rychlosti větru a vlhkosti. Prostorové 
vlastnosti ekotonů – délka, šířka a hustota – odrážejí 
strukturu krajiny a ovlivňují její funkci, stabilitu a další 
ekologické vlastnosti. 

Krajinná struktura se postupně mění. V krajině po-
hledově (často však i funkčně) dominují ostré okraje 
a hranice, struktura jednotlivých plošek se homogenizu-
je. Zmenšují se plochy pestře využívaných zemědělských 
půd, nestejnověkých lesů či extenzivních sadů. Z hledis-
ka zachování rozmanitosti je nezbytné porozumět funkci 
ekologických rozhraní, resp. ekotonů a jejich roli pro 
distribuci rostlin a živočichů v prostoru.

Ekoton

Ekoton, definovaný jako přechodová zóna mezi soused-
ními společenstvy, nabývá různých podob podle faktorů 
prostředí – od pozvolného prolínání k ostrému, téměř 
diskontinuitnímu gradientu. O existenci, přetrvávání, 
vnitřní struktuře a hodnotě ekotonu rozhoduje mecha-
nismus jeho vzniku a řada faktorů při jejich vývoji. Eko-
tony jsou nedílnou součástí soudobé krajiny.

Pojem ekoton pochází z řečtiny a představuje pře-
chodové, lemové či okrajové společenstvo, vytvářející se 
v hraničním pásmu mezi dvěma a více sousedními spo-
lečenstvy (ODUM 1971; SLAVÍKOVÁ 1986;  HANSEN 
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et al. 1988; FORMAN & GODRON 1993), se specific-
kými vlastnostmi, danými časovým a prostorovým mě-
řítkem a silou interakcí mezi sousedícími ekosystémy 
(DI CASTRI et al. 1988). MATĚJKA (1990) definuje 
ekoton jako přechodnou zónu mezi sousedními eko-
systémy, vykazujícími silnější biotický gradient změny 
společenstva oproti topografickému či jinému gradientu 
prostředí.

Pojem ekoton byl podle SENFT (2009) poprvé po-
užit F. E. Clementsem v r. 1905 pro stabilní, vizuálně 
odlišnou linii mezi dvěma odlišnými vegetačními spo-
lečenstvy. V té době také B. E. LIVINGSTON (1903) 
psal o náhodné nestabilní stresové zóně mezi rostlin-
nými společenstvy vysočiny v Michiganu. Podobné po-
jetí ekotonu následně použili VAN LEEUWEN (1966) 
a VAN DER MAAREL (1990). J. T. Curtis v roce 1959 
popsal ekoton jako styčnou zónu mezi biogeografickými 
regiony, jako průniky severského listnatého lesa severo-
východního Wisconsinu a dubových lesů jihozápadního 
Wisconsinu. S příchodem krajinné ekologie se začíná 
používat termín ekoton pro hranici uzavírající relativně 
homogenní krajinnou plošku. Zájem o okrajový efekt 
v pojetí LEOPOLDA (1933), popisujícího vyšší diver-
zitu a abundanci organismů v pásmu ekotonu, přiznal 
ekotonu časoprostorovou dynamiku. Takto byl v roce 
1987 definován Vědeckou komisí pro problémy životní-
ho prostředí. Význam ekotonu tak přešel od malé zóny 
mezi společenstvy k dynamickému, multidimensionál-
nímu krajinnému prvku.

V současnosti je za ekoton považováno přechodové 
společenstvo, vytvářející různě široký pás rozmanitého 
složení i vlastností na liniích kontaktu jednotlivých kra-
jinných plošek. Toto přechodové společenstvo je podmí-
něno okrajovým efektem, jenž přináší kolísání množství 
dopadajícího světla, teploty, rychlosti větru a vlhkosti. 
Přechodová linie má významnou úlohu při výměně lá-
tek mezi sousedními společenstvy. Podmiňuje vývoj roz-
manitějších rostlinných i živočišných společenstev vůči 
středům sousedních ploch (LEOPOLD 1933), dochází 
v něm ke střetu a napětí mezi sousedními společenstvy, 
jejich kompetici, prolínání či spojení (SKLENIČKA 
2003). Okrajové či lemové společenstvo s přechodový-

mi vlastnostmi tvoří s abiotickým prostředím ekoton 
(ecotone) ve smyslu LIDICKERA (1999).

Ekoton, jako přechodová zóna ovlivněná okrajovým 
efektem, je chápán v různých hierarchických úrovních 
od biosféry až po populaci (HANSEN & DI CASTRI 
1992; ŠÁLEK, RŮŽIČKA & MANDÁK 2005 a další). 

V nejvyšší úrovni krajinného systému je ekotonem 
přechod mezi dvěma sousedními biomy či zónami, např. 
mezi hlavními biomy Aljašky – tajgou a tundrou (KO-
VÁŘ 2008), pásmy jehličnatého lesa a tundry v jihozá-
padní Kanadě (DANBY & HIK 2007), horským lesem 
a alpínskou loukou v Sajanských Alpách (ARMAND 
1992), alpínskou a subalpínskou zónou masívu Lefk a Ori 
na Krétě (KAZAKIS, VOGIATZAKIS & PAPANSTASIS 
2007), alpínské stromové hranice ve španělských Pyre-
nejích (CAMARERO & GUTIÉRREZ 2002; 2004) či 
alpínská hranice lesa na Hrubém Jeseníku (TREML 
& BANAŠ 2000). Nižší úroveň tvoří ekotony mezi spo-
lečenstvy, např. lesy a loukami v montánním regionu 
Jihoafrické republiky (KOTZE & SAMWAYS 2001), 
loukami a lesními celky (PETERSON & REICH 2007), 
mezi disturbovanými a nedisturbovanými zónami podél 
turistických cest v oblasti Flander v Belgii (ROOVERS, 
BAETEN & HERMY 2004) či mezi lesními společen-
stvy (STOHLGREN, BACHAND, ONAMI & BINKLEY 
1998). RUSEK (1992) rozlišuje makro- (nejsušší a nej-
vlhčí společenstva aluviálních luk), mezo- (okraj smrko-
vého lesa a luční porost) a mikroměřítko (porost mechu 
a okolní půda krytá smrkovým opadem) ekotonů.

Ekoton je prvkem prostorové struktury krajiny s pro-
storovým rozměrem – šířkou, délkou a výškou, které 
jsou podmíněny životními podmínkami, resp. abiotic-
kými faktory a stýkajícími se společenstvy, a ovlivněné 
zvláštními životními podmínkami okraje. Důležitou 
prostorovou vlastností je tvar ekotonu. 

Délka ekotonu je daná délkou aktivního okraje kra-
jinného prvku (SKLENIČKA 2003). Aktivním okra-
jem je chápán průnik sousedních společenstev. Délka 
ekotonu koreluje s heterogenitou a fragmentací krajiny, 
ovlivněné velikostí a tvarem krajinného prvku. Vyšší he-
terogenita krajiny a různorodost tvarů krajinných plošek 
zvyšují délku ekotonů a ekologický potenciál krajiny. 

Šířka ekotonu, daná především typem sousedících 
ekosystémů a současně podmínkami stanoviště, vý-
znamně ovlivňuje ekologickou hodnotu ekotonu. Eko-
tony se často vyskytují na gradientech ekologických 
podmínek, kde jeden ekosystém přechází pozvolna 
do druhého. Některé druhy jednoho společenstva při-
tom pronikají do okrajové části společenstva sousedního 
a naopak (ŠÁLEK, RŮŽIČKA & MANDÁK 2005). Eko-
tony, chápané jako přechodová pásma mezi jednotlivý-
mi biomy, mohou dosahovat šířek až desítek kilometrů. 
Ekotony mezi jednotlivými společenstvy či biocenózami 
dosahují šířek několika desítek metrů, v mikroměřítku 
pouze desetin metrů (RUSEK 1992; ORCZEWSKA 

Obr. 66:  Ekoton na rozhraní louka/les.



162 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

& GLISTA 2005). Hranice navazujících společenstev 
může být ostrá, kontrastní. Kvalitativně nejvýraznější 
rozhraní vznikají mezi lesy a poli, lesy a loukami a ko-
lem vodních ploch. Za významné podmínky stanoviště 
lze považovat především množství slunečního záření 
a klimatické a půdní podmínky, ovlivněné zeměpisnou 
šířkou a orientací terénu (HOWARD et al. 1995). 

Hodnotné ekotony se vytváří kolem funkčních jader 
ekosystémů. V případě enklávy lesa je potřeba zachovat 
minimální plochu pro rozvoj charakteristického vnitř-
ního prostředí s typickými rostlinnými a živočišnými 
druhy. Podle BUČKA & MÍCHALA (1990) musí být 
průměr jádra lesního společenstva větší než 60 m, aby 
bylo zachováno stabilní společenstvo. Při poklesu plochy 
ostrovního segmentu pod 1 ha zaniká lesní mikroklima 
a ekologické podmínky pro rozvoj lesního společenstva, 
a dochází k rozvoji ekotonových formací. Lesní jádro 
a prostředí ekotonu lze odlišit již u segmentů o celkové 
výměře kolem 1,5 ha. Tito autoři dále uvádějí, že pro 
úplný rozvoj podrostových cévnatých rostlin je nezbytná 
plocha ostrovního segmentu nad 2,5 ha, ve vyspělém po-
rostu nad 3 ha a pro uchování dlouhověkých, sukcesně 
vyspělých geobiocenóz, je nutná plocha podstatně větší.

Ve vertikálním rozměru je podstatná výška, daná 
charakterem vegetace, počtem pater a jejich výškou. 

Struktura ekotonu je dána horizontálními a verti-
kálními vazbami (PETLUŠ & VANKOVÁ 2007). Např. 
na lesním okraji charakterizuje horizontální vazby by-
linné, křovinné a stromové patro, které chrání vnitřní 
prostředí lesa před vlivy okolí a současně ohraničuje 
zapojený porost. Vertikální vazby určují charakter okra-
jové zóny a závisí na tom, jak blízko proniká z otevřené 
krajiny rušivý vliv, např. orba, neboť čím dále zůstávají 
rušivé vlivy, tím výraznější přechodové společenstvo se 
tvoří. Vnitřní struktura ekotonu je ovlivněna jeho šířkou 
a členitostí a křivolakostí jeho okrajů, mozaikovitostí 
a tvarem. Významné jsou i kvalitativní charakteristiky, 
např. pokryvnost, zdravotní stav, množství chlorofylu, 
apod. Ekotony na styku ploch přibližně geometrických 
tvarů či na styku společenstev, z nichž jedno je intenziv-
ně využívané, např. pole, jsou zpravidla užší. Na styku 
ploch s členitými okraji, zpravidla s přírodě bližšími 
společenstvy, jsou širší, difúzně přecházející (PETLUŠ 
& VANKOVÁ 2007). Okraj ekotonu může být přímý či 
zakřivený. Přímé okraje snižují ekologickou hodnotu 
ekotonu. Záhyby v okrajích poskytují prostor predá-
torům a kořisti, podporují migraci. Funkce a účinnost 
okrajů jsou ovlivněny šířkou, druhovým složením 
a prostorovou strukturou (ŠINDELÁŘ 2002). Návětrná 
strana má zpravidla širší okraj, neboť ohrožení větrem 
a sněhem je větší. Okraje mohou vystupovat jako filtry 
pro snížení negativního vlivu některých typů rizik, jako 
třeba hluk nebo znečišťující látky, jako např. pesticidy. 
Z hlediska funkce ekotonů jako koridoru, podporujícího 
prostupnost krajiny, je důležitou vlastností také konti-
nuita průběhu. 

Struktura je podle NOVÁKOVÉ-HAŠKOVÉ (1992) 
ovlivněna především typem biokoridoru daným zastou-
pením charakteristických druhů, způsobem a frekvencí 
antropického ovlivňování sousedních ploch a charakteru 
pěstovaných plodin, sklonem sousedních ploch, šířkou 
koridoru, přítomností vzrostlých dřevin a vzdáleností 
od zdroje diaspor.

Mnoho prací zkoumá vazby a interakce mezi spo-
lečenstvy a gradienty prostředí. Zjevné slučování spo-
lečenstev při překrývání ekosystémů v ekotonu může 
znamenat aktivní soutěž o teritorium a z toho důvodu 
může docházet k napětí mezi druhy nebo k jejich in-
terakci. Nedostatečné zásoby živin můžou znamenat 
příčinu soutěže (AERTS et al. 1990). Ve stresových či 
napjatých situacích mohou být hranice mezi rostlinnými 
nebo živočišnými druhy vyostřeny, zvláště když se jejich 
lokality nemohou zvětšovat. Proto mezi dvěma homo-
genními vegetačními jednotkami mohou být změny 
pozvolné, ale je pravděpodobnější, že rostlinná spole-
čenstva budou mozaikovitě uspořádána nebo vzájemně 
propletená. WALKER et al. (2003) se na pěti ekotonech 
z rozličných prostředí (mangrovový porost, pastvina, 
lesní společenstvo) pokoušejí dokázat výskyt nevše-
obecných základních vlastností ekotonů: náhlé změny 
v druhovém složení, rozdíly v rostlinné fyziognomii, 
prostorovou mozaiku společenstev, výskyt exotických 
druhů, výskyt druhů typických pro přechodová pásma, 
vyšší druhovou diverzitu na rozdíl od přiléhajících eko-
systémů.

Výsledky ukazují, že tyto obecné charakteristiky eko-
tonů jsou značně závislé na specifických ekologických 
podmínkách každého ekotonu. Studie autorů STOHL-
GREN, BACHAND, ONAMI & BINKLEY (1998) zkou-
má široké ekotony v heterogenní lesní krajině vytvářené 
a udržované zejména následujícími procesy: (1) spora-
dickým uchycením semen na nejpříhodnějších bioto-
pech, (2) přežíváním vyzrálých jedinců v širším spektru 
podmínek (ne pouze optimálních), (3) dlouhověkostí 
dřevin a jejich přetrváváním v širším spektru půdních 
a klimatických podmínek a v podmínkách disturbanč-
ních režimů.

Okraje lesů v kulturní krajině, především vnější, 
mají značný ekologický význam. Jsou vystaveny řadě 
přírodních vlivů, současně však brání pronikání jejich 
účinků do vnitřních částí porostů a zabraňují tak defor-
maci korun stromů a vzniku vlajkových forem, ztrátě 
asimilačních orgánů či polomů a vývratů (ŠINDELÁŘ 
2002). Pro ochranu lesa proti hmyzím škůdcům mají 
okraje význam jako životní prostředí parazitů škodli-
vého hmyzu, který porosty ohrožuje. I v případech, kdy 
okraje nemají ideální strukturu, představují významný 
ekologický prvek, jenž přispívá k podpoře žádoucích 
procesů probíhajících v lesních ekosystémech.

Okraj lesa sousedícího se zemědělsky využívanými 
plochami, zejména poli, tvoří často řady stromů s jed-
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nostranně vyvinutými korunami, někdy lemované cesta-
mi, založenými a udržovanými z hospodářských důvodů 
(ŠINDELÁŘ 2002). Pak chybějí ostatní žádoucí druhy, 
které by měly být v lesním okraji zastoupeny. ARMAND 
(1992) potvrzuje, že typ hranice – ostrá či nezřetelná – 
mezi dvěma ekosystémy je dána podle míry dominance 
určitého druhu dřevin a jeho schopnosti transformovat 
prostředí uvnitř společenstva (zejména půdní vlast-
nosti). V případě lesa s dominujícím bukem a jedlí je 
přechod k sousednímu společenstvu ostrý v důsledku 
výrazné přeměny lokálního prostředí silným edifikáto-
rem – bukem. Na svazích, kde dominuje modřín (slabší 
edifikátor), je hranice směrem k nelesní vegetaci méně 
zřetelná a má postupnější ráz. Vztahy mezi jednotlivými 
druhy jsou v tomto případě regulovány spíše vzájemnou 
mezidruhovou kompeticí, než výrazným efektem převlá-
dajícího jednoho druhu.

Vztahy mezi ekotony a biodiverzitou se tradičně těší 
velkému zájmu ekologů. Ekoton je zónou, resp. prosto-
rem střetu společenstev a populací rostlin a živočichů, 
je prostorem jejich kompetice, konkurence, napětí 
a prolínání. V současné krajině je krajinným prvkem 
s vyšší ekologickou hodnotou, zpravidla vyšší přírod-
ní skladbou společenstva, krajinným prvkem s mnoha 
pozitivními funkcemi, nevyžadujícím péči společnosti 
(ve smyslu obhospodařování právě naopak) ve kterém 
probíhají četné děje a procesy. Současně je také prv-
kem, který je ovlivňován mnoha faktory a vlivy okolí, 
a zároveň také významně ovlivňuje své okolí hojnými 
interakcemi a prostorovými vazbami. Tím se stává velmi 
dynamickým prvkem krajinné struktury. 

Ekotony tvoří bariéry mezi tokem genů či naopak 
jako koridor napomáhající těmto tokům. Ekotony rov-
něž představují prostředí optimální pro některé dru-
hy, zatímco pro jiné jsou biotopem zcela nehostinným 
(HANSEN et al. 1988). To však neznamená, že eko-
tony vždy vykazují vyšší diverzitu druhů ve srovnání 
s okolními přiléhajícími ekosystémy (KIRKMAN et al. 
1998). Např. hranice, jež výrazně kolísá jak v prostoru, 
tak v čase, bude relativně chudší na druhy než systémy 
sousední (VAN DER MAAREL 1976 in DELCOURT 
& DELCOURT 1992). 

Kladný okrajový efekt potvrdilo mnoho prací, větši-
nou však s poukazem na vysokou dynamiku a mnoho 
faktorů, jež ovlivňují ekotony. V poslední době se ob-
jevily i práce, které kladný ekotonový efekt nepotvrdi-
ly, např. DUTOIT et al. (2007) zjistili, že ekotony mezi 
obilnými poli a pastvinami v jižní Francii jsou druhově 
chudší než sousední ekosystémy, protože pouze několik 
málo vybraných druhů je schopno se adaptovat na spe-
cifické faktory prostředí působících v přechodové zóně. 

Ekoton prochází během své existence vývojovými 
cykly, podmíněnými dynamikou faktorů okolí. Některé 
ekotony jsou v čase stabilní, některé mohou migrovat 
nebo mutovat. Při popisu dynamiky ekologických roz-

hraní jsou klíčové právě dvě otázky: Je pozice, struktura 
a funkce rozhraní stabilní v čase? Jaké je stáří a jaká je 
historie vývoje rozhraní? Podle odpovědí na tyto otázky 
lze ekotony různými způsoby kategorizovat. Důležité je 
nahlížet na ekotony jako na dynamickou strukturu, jejíž 
všechny atributy se mohou v čase měnit, a že současná 
podoba je pouze dočasným výsledkem dlouhodobě pů-
sobících a proměnlivých faktorů.

Časoprostorová stabilita ekotonů přispívá k ekologic-
ké hodnotě ekotonového společenstva a tím k hodno-
tě krajiny. Ekotony jsou charakteristické prostorovými 
změnami, které mohou mít povahu buď náhlou (eko-
ton v pravém slova smyslu) nebo pozvolnou, a časo-
vými změnami, jež mohou být náhlé (nepředvídatelné 
disturbance) nebo progresivní (ekologická sukcese) 
(DI CASTRI & HANSEN 1992). STRAYER at al. (2003) 
dělí dále ekotony podle původu na spontánní, odrážející 
rozdíly v ekologických faktorech, kauzální, způsobené 
antropogenním prvkem, reliktní, v důsledku změny 
zanikající ekotony vytvořené v minulosti, endogenní, 
vznikající sukcesí a exogenní, odstartované přírodní 
disturbancí. Časoprostorová změna ekotonů je zvláště 
pravděpodobná při změně klimatu. Ekotony mohou 
velmi citlivě reflektovat kolísání klimatu, a to více než 
sousední společenstva (ALEXANDER & FAIRBRIDGE 
1999).

Velká část ekotonových společenstev v naší krajině je 
podle MÁCHALA & HUSTÁKA (1997) antropogenního 
původu. Vznikaly při kácení lesních porostů a dobývání 
pařezů (klučení a žďáření) pro pole, louky a pastviny.

Ekotony lze diferencovat z několika hledisek. Podle 
LACINY (2008) je možné ekotony (hraniční zóny) stu-
dovat jako:
1.  hranice mezi přírodními společenstvy (aktuální 

vegetace odpovídá přírodní potenciální vegetaci – 
v kulturní krajině stav výjimečný)

2.  hranice mezi typy aktuální vegetace (jednotkami vy-
užití půdy)

 • v rámci téže jednotky přírodní potenciální vege-
tace

 • na styku různých jednotek přírodní potenciální 
vegetace

 • v lesích též na styku věkově výrazně odlišných 
věkových stádií

Podle „míry“ vlastností, odpovídajících „požadavkům“ 
různých definic lze chápat ekotony buď „senzu stricto“ 
(prokazatelné interakce mezi sousedícími společenstvy), 
nebo „senzu lato“ (všechna hraniční a liniová společen-
stva včetně krátkodobých). 

Ekotony v pojetí „sensu lato“ je možno diferencovat 
podle vzniku a vývoje, vlastností stanoviště a druhového 
složení, doby trvání, polohy sousedících společenstev 
(typů aktuální vegetace) v terénu, zejména na svazích, 
prostorové struktury, šířky (ostrosti přechodu), celist-
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vosti, druhové rozmanitosti (biodiverzity), míry po-
dobnosti druhového složení ekotonu se sousedícími 
společenstvy. Jedná se o specifické třídění na základě 
hodnocení fytocenologickými (případně faunistický-
mi) metodami.

Diferenciaci lze provést i podle sousedních společen-
stev. Jednoduše lze ekotony dělit na ekotony na hranici 
les/pole, les/travní porost, louka/pole, apod. VOREL 
& KUPKA (2009) uvádějí typy ekotonů:
•  uvnitř lesního porostu jako důsledek přírodních 

nebo antropogenních procesů, 
•  difúzní travní mezi extenzívními loukami a pastvi-

nami, 
•  difúzní mezi lesem a pastvinou, 
•  živý plot „hedgerow“, 
•  ekoton s charakterem lineárního rozhraní lesa s ke-

řovým pláštěm a ornou půdou, 
•  ostrý, úzký ekoton (např. rozhraní les – orná půda). 

U lesních okrajů se rozlišují okraje vnější, vytvářející se 
jako přechodná zóna k otevřeným prostranstvím a vnitř-
ní, kterými jsou lemy u průseků, komunikací, vodote-
čí. Jejich charakter závisí na složení porostů, šířce linií 
a způsobech hospodaření (ŠINDELÁŘ 2002). Při širších 
cestách a průsecích mohou v okrajích převládat stromy 
s jednostranně vyvinutými korunami. Tento jev je žá-
doucí z hlediska zpevnění okrajů porostů proti větru.

Jakákoli rozhraní v krajině jsou liniemi nebo ko-
ridory, umožňujícími toky hmoty a energie. Komplex 
podmínek a vlastností rozhraní ovlivňuje jejich půso-
bení v krajině. Ekoton v krajině zastává funkci korido-
ru nebo bariéry, umožňujícího nebo omezujícího tok 
hmoty nebo energie (NOVÁKOVÁ-HAŠKOVÁ 1992; 
ŠINDELÁŘ 2002; SKLENIČKA 2003). 

Příkladem je migrace druhů živočichů nebo šíře-
ní druhů rostlin, jak uvádí NOVÁKOVÁ-HAŠKOVÁ 
(1992), projevující se v zachycování rozmnožovacích 
částic (např. u anemochorních rostlin). Ekotony v tomto 
případě mají charakter hranice, která zajišťuje přileh-
lým společenstvům jejich stabilitu (VAN DER MAAREL 
1976 in DELCOURT, DELCOURT 1992). Funkci bari-
éry mají také lesní pláště (ŠINDELÁŘ 2002), chránící 
porosty uvnitř lesa před pronikáním škodlivých látek 
z ovzduší, i jako domov parazitů hmyzích škůdců, jež 
porosty ohrožují. 

Často jsou ekotony uváděny jako bariéra pro živiny, 
především dusík a pesticidy, vyplavované z okolních 
agrobiocenóz a zachycované ekotonem, polopropustná 
bariéra pro vodu, zachycovanou v prostoru rozhraní, 
zvyšujícím retenční potenciál krajiny (NOVÁKOVÁ-
-HAŠKOVÁ 1992; SKLENIČKA 2003). 

Pro toky energie jsou ekotony zpravidla bariérou. 
Energie větru se v krajinné sféře podle VYSOUDILA 
(2004) projevuje dynamickým tlakem, uplatňuje se např. 
při přenosu vody, semen (anemochorie), pylu (anemo-

fylie) či drobných organismů. Vítr dále zvyšuje intenzitu 
výparu z vodní hladiny (evaporace), zemského povrchu 
a povrchu vegetace (evapotranspirace) a současně odní-
má teplo. Energie vzdušných hmot je v zapojených po-
rostech ekotonů zachycována. Mění se na mechanickou 
energii částí rostlin. Při soustavném tlaku (v extrémních 
podmínkách) se podílí i na mechanomorfózách, růs-
tových deformacích nadzemních částí dřevin (krátké 
a pokřivené kmeny, větve silné, pokroucené, někdy vzni-
kají až vlajkové formy – jednosměrně zavětvené stromy 
a keře (http://fskripta.webpark.cz). Zbrzdění unášivé 
síly větru (ztráta energie) způsobuje vyšší koncentraci 
unášených částic na návětrné straně rozhraní. Podobné 
působení ekotonů lze uvést u světelné a tepelné energie 
slunečního záření, pro něž je ekoton bariérou. V okrajo-
vých lemech lesů se zachycuje tepelná i světelná energie 
slunečního záření (ŠINDELÁŘ 2002).

Funkce ekotonů

Ekotony zastávají v současné krajině významnou roli 
z mnoha hledisek – biologického, environmentálního, 
hospodářského, estetického, historického, apod. Tyto 
úlohy se vzájemně prolínají a doplňují. Nejvýznam-
nější funkcí ekotonů je funkce ekologická, jež je podle 
 SARLÖV-HERLIN (1999 in SKLENIČKA 2003) dále 
dělena do subkategorií podle různých aspektů existence 
ekotonu. Ekotony mají v krajině funkci: 
•  specifického ekosystému s vyšší druhovou variabili-

tou a hustotou populací než v sousedních ekosysté-
mech a s vyšším počtem environmentálních režimů, 
umožňujících výskyt specifi ckých druhů organismů 
a proto vyšší biodiverzitou (HOBBS, SAUNDERS 
& HUSSEY 1990);

•  refugia při aktivní soutěži o teritorium (ALEXAN-
DER & FAIRBRIDGE 1999);

•  zdroje druhů kolonizujících jiné krajinné elementy, 
protože bohaté společenstvo je i atraktivním stano-
vištěm;

•  koridoru pro migraci druhů živočichů nebo šíření 
druhů rostlin (NOVÁKOVÁ-HAŠKOVÁ 1992);

•  polopropustné bariéry pro tok energie, živin a roz-
množovacích částic ve směru kolmém na linii (u ane-
mochorních rostlin) nebo mají charakter hranice, 
jenž zajišťuje přilehlým společenstvům jejich sta-
bilitu (VAN DER MAAREL 1976 in DELCOURT, 
 DELCOURT 1992). 

• 
SKLENIČKA (2003) dále rozšiřuje ekologické úlohy 
ekotonů o jejich působení ve funkci: 
•  půdoochranného faktoru, neboť významně přispí-

vají k ochraně půdy před erozí, podporují retenční 
potenciál krajiny a napomáhají zlepšení půdních 
vlastností a

•  hydrologického faktoru, zvyšujícího retenční a retar-
dační schopnosti krajiny.
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Ekotony zachycují živiny, především dusík, a chemic-
ké látky, pesticidy, vyplavované a přinášené z okolních 
ploch. Doplnit lze také 
•  stabilizační funkci ekotonů v mozaice zkulturněných 

ekosystémů pak připomíná KOVÁŘ (1994);
•  funkci v preventivní ochraně lesů – jako lesní pláště 

chrání porosty uvnitř lesa před pronikáním škodli-
vých látek z ovzduší (ŠINDELÁŘ 2002);

•  funkci nosného prvku krajinné struktury (PECHA-
NEC & KILIANOVÁ 2009), který uvozuje krajinnou 
strukturu a heterogenitu, neboť koresponduje s in-
tenzitou využívání krajiny a odráží také její současný 
stav; 

•  funkci indikátoru změn prostředí, protože ekotony 
osídlované specifickou škálou rostlinných druhů 
představují zóny velmi citlivé ke změnám prostředí 
(ALEXANDER & FAIRBRIDGE 1999). Jejich mo-
nitoring může být významným nástrojem detekcí 
nejrůznějších procesů, např. bezprostřední odpovědi 
společenstva na klimatickou změnu vyvolanou v dů-
sledku nárůstu koncentrace oxidu uhličitého v atmo-
sféře (DELCOURT & DELCOURT 1992); STRAYER 
et al. (2003) uvádí různé možnosti působení, resp. 
interakcí ekologického rozhraní mezi odlišnými spo-
lečenstvy na ekologické faktory prostředí: částečný 
přenos, transformace, absorpce, odraz a zesílení. 
Poslední je pak neutrální rozhraní bez vlivu.

Rostoucí význam, resp. uvědomění hodnot ekotonů 
v současné krajině vyplývá i z mnoha dalších popsa-
ných rolí a úloh ekotonů v krajině. Podle SKLENIČKY 
(2003) je kulturní funkce ekotonů souhrnem charak-
teristik a hodnot, které přispívají k vnímání krajiny 
člověkem. Zahrnují funkce historické (lesní okraje jsou 
časoprostorově nejstabilnějším typem ekotonů), sym-
bolické (lesní okraje symbolizují přirozenou hodnotu 
krajiny) a vytvářejí estetické zázemí (udávají krajinnou 
strukturu a krajinný ráz, podle autorů HANSEN & DI 
CASTRI (1992) definují hranice ekosystémů). Lesní 
okraj (lem) je z estetického hlediska nejvýznamněj-
ším prvkem krajiny (VOREL & KUPKA 2009). Nelze 
opomenout také funkce rekreační (sběr lesních plodů) 
a zájmové (myslivost, rybaření), zvyšující hodnoty eko-
tonů v očích laické veřejnosti. Produkční funkce ekotonů 
vyplývá z podstaty ekotonu, jako přechodového spole-
čenstva, charakteristického vyšší biodiverzitou (ŠÁLEK, 
RŮŽIČKA & MANDÁK 2005; TRNKA 2000; RUSEK 
1992; HANSEN & DI CASTRI 1992). Ekoton může 
v současné krajině představovat stabilnější společenstvo, 
tvořené větším množstvím druhů, v současné krajinné 
matrix nelesních ploch, kde dominují agroekosystémy. 
Tento ekotop je druhově chudý, nestabilní a úzce závislý 
na množství a formě dodatkové energie, jež je nezbyt-
ná pro udržení ekotopu v požadovaném stavu. Ekotony 
v krajině tohoto typu představují ekologicky hodnotnější 

společenstva, jež pozitivně ovlivňují okolní agroekosys-
témy, a stanoviště význačných živočišných druhů. 

Negativně, především zemědělci, je ekoton vnímán 
jako zdroj pro šíření plevelů, stanoviště škodících druhů 
živočichů od hmyzu po velké savce. Tato teorie společně 
se společenskými, ekonomickými, technickými a tech-
nologickými požadavky zemědělské výroby u nás přispě-
ly k znehodnocení a narušení krajiny ve druhé polovině 
20. století. Negativní ovlivnění ze strany zemědělců lze 
také zaznamenat v okrajových částech lesních porostů 
sousedících se zemědělskými pozemky, kde nedochází 
k vytvoření přechodového ekotonu mezi lesem a polní 
krajinou z důvodu orby až k hranici lesa a naopak do-
chází k invazi polních plevelů a ruderálních druhů.

Závěr

Současné výzkumy (KILIANOVÁ, PECHANEC, LACI-
NA, HALAS et al. 2009) ekologických rozhraní, resp. 
ekotonů v kulturní krajině ukazují mimo jiné, že vyšší 
podíl zaujímají rozhraní liniová, zpravidla ruderalizo-
vaná, nejčastěji ekotony tvoří lesní okraje na styku se 
zemědělskými kulturami a druhová bohatost nemusí být 
ukazatelem kvality ekotonu. Ekotony patří k význam-
ným strukturám krajiny, v nichž se zřetelně odráží jak 
kvalita přírodního prostředí, tak i způsob a intenzita an-
tropických vlivů. Ekotony mohou sloužit jako jeden ze 
zřetelných indikátorů důsledků lidské činnosti v krajině 
a proto je žádoucí jim dále věnovat pozornost.

5.7.6  Významné krajinné prvky

Václav Petříček

Historie

Etapa první: do roku 1992
Prvním významným pramenem, kde se objevil termín 
významný krajinný prvek, byly postupně zpracovávané 
dokumenty „územních průmětů významných prvků 
krajiny“ podle jednotlivých krajů v 60. až 70. letech 
minulého století. Pro ochranu přírody, tehdy konkrét-
ně pro Státní ústav památkové péče a ochrany příro-
dy  (SÚPPOP) je podle vlastní metodiky zpracovával 
 TERPLAN, státní ústav pro územní plánování. Podíle-
li se na něm tehdejší osobnosti krajinného plánování, 
např. S. Muranský, následně i I. Míchal a řada dalších. 
M. Maršáková a kol. ze SÚPPOP dodávala všechny údaje 
za ochranu přírody. Průměty nabídly komplexní infor-
mace nejen o přírodních, ale i hospodářských a urbanis-
tických poměrech krajiny, mapově, verbálně i statisticky 
zpracované. Výsledkem byl výběr území, která aktuál-
ně i perspektivně představovala ekologicky významnou 
množinu relativně přírodních a esteticky významných 
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ploch v krajině. V roce 1972 byl na Terplanu s použitím 
územního průmětu zpracován „Generel péče o krajinu 
v oblasti vodohospodářských úprav na jižní Moravě“ – 
studie bez praktické odezvy pro další změny území, v níž 
byl metodicky rozvinut způsob inventarizace ekologicky 
významných krajinných prvků.

V osmdesátých letech se řešil pod záštitou Státní ko-
mise pro technický a investiční rozvoj tzv. Ekoprogram – 
program ekologické optimalizace hospodaření v krajině, 
který zformoval tvůrčí tým odborníků z různých oborů, 
ku podivu nejméně z okruhu přírodovědců. Tam byla 
mj. podrobně defi nována ekologická stabilita krajiny. 
Vedle uvedených dvou termínů přibyly postupně další: 
ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK), jejichž 
množina tvoří kostru ekologické stability. Podle prosto-
rově strukturních kritérií se pak EVSK dělí na významné 
krajinné prvky, celky, oblasti a liniová společenstva. Mezi 
řádky již lze tušit institut územních systémů ekologické 
stability.

Idea významných krajinných prvků, jako současného 
právního institutu ochrany krajiny, vznikla tedy přede-
vším mimo profesionální ochranářské kruhy. Ofi ciálně 
se termín a s ním spojená řada úkolů objevily roku 1987 
rovnou na vládní úrovni, v souvislosti s „národní kon-
cepcí tvorby a ochrany životního prostředí a racionál-
ního využívání přírodních zdrojů do roku 2000“. Řadě 
státních institucí bylo uloženo „do roku 1988 dokončit 
základní evidenci významných prvků krajiny … a vyu-
žívat je v praxi …“. Toto využívání je v jiném souboru 
opatření specifi kováno mj. „jako realizace územních sys-
témů ekologické stability …“. Na tomto místě je potřeba 
zdvihnout prst s oběma jmenovanými termíny se tehdej-
ší pracovníci SÚPPOP postupně seznamovali na semi-
nářích ve zmíněném, tak trochu bohémském Terplanu. 
Tam byl významný krajinný prvek (dále VKP) defi nován 
jako „jakákoli ekologicky anebo esteticky významná část 
krajiny, pokud vytváří typický krajinný ráz (vida, další 
novinka!) a to bez ohledu na výměru a způsob využití“. Je 
nutno připomenout, že již tehdejší platný zákon o ochra-
ně přírody (č. 40 z roku 1956), alespoň v proklamativ-
ních ustanoveních uvádí za předmět ochrany „krajinu 
a její typické znaky“. Zvláštním institutem ochrany kraji-
ny se stala chráněná krajinná oblast, defi novaná mj. jako 
„krajinná oblast s rozptýlenými význačnými přírodními 
výtvory“. A ty jsou s přívlastkem „chráněné“ defi nová-
ny pouze fakultativně jako „zejména krasové jevy, skal-
ní útvary, významné stromy a jejich skupiny“. Kulturní 
nebo estetické složky či hodnoty krajiny jsou částečně 
zohledněny v defi nici chráněného parku a zahrady, které 
mají být mj. „významné z hlediska historického nebo umě-
leckého“, ev. chráněné přírodní památky, blíže „přírodní 
výtvory, které jsou dokladem vývoje společnosti“. Vágní? 
Možná, ale připomeňme, že tehdejší zákon měl praktic-
ky jen 19 paragrafů! Stejně stručné byly 4 vyhlášky, které 
se však našeho tématu netýkaly.

Jak se dále rozvíjely aktivity fandů stran VKP? Přede-
vším v úzké vazbě na formování dalších pojmů z okru-
hů ekologické stability a územních systémů ekologické 
stability, rodem z brněnské líhně podobných nadšenců 
(Buček, Lacina, Löw a velká řada dalších osobností). 

S perspektivou právního uchopení významných kra-
jinných prvků, došlo k jejich rozdělení na skupiny
– ve sféře zájmu státní ochrany přírody
– ve sféře zájmu státní památkové péče

Ty v prvním případě byly podle prostorově strukturních 
kritérií rozděleny na ekologicky významnou krajinnou 
oblast (řádově 1 000 až 10 000 ha), celek (10 až 1 000 ha), 
prvek (sensu stricto) (0,1 až 10 ha) a jako zvláštní případ 
ekologicky významná liniová společenstva. Podle funkč-
ních kritérií se dělí na biocentra a biokoridory. Prakticky 
všechny termíny jsou nám již známy a v další kapitole je 
srovnáme s dikcí z nového zákona.

Aby se váha odpovědnosti přesunula na příslušný re-
sort, tedy kultury, byla v roce 1988 ucelená koncepce té-
měř konspirativně zveřejněna jako metodická publikace 
SÚPPOP pod názvem „Bilance významných krajinných 
prvků“ (MÍCHAL & PETŘÍČEK 1988). S odvoláním 
na uvedenou koncepci se skutečně rozeběhla „bilan-
ce – mapování významných krajinných prvků“. Začalo 
se v roce 1989 – kdy v jeho závěru proběhla ve všeobecné 
euforii sametová revoluce – a zúčastnili se ho především 
dobrovolní ochránci přírody. Bohužel výsledky byly hu-
bené, nikdy nebyly zpracované do ucelené databáze

Ve dvou letech po sobě, 1990 a 1991, vyšly dvě pub-
likace pod stejným názvem a v podstatě se stejným au-
torským kolektivem: Územní zabezpečování ekologické 
stability. Teorie a praxe. První tenčí (63 str.) vydal ještě 
Terplan, druhou silnější (150 + 64 str.), tzv. „bílou knihu“, 
již Ministerstvo životního prostředí.

Etapa druhá: v letech 1992 až téměř 2012
Po společenských změnách a v souladu s evropskými 
poměry nezvykle svižně vzniklo k 1. 1. 1990 Minis-
terstvo životního prostředí (ale i Federální výbor pro 
životní prostředí), za rok zákon č. 17 o životním pro-
středí, za další, přesně 9. února 1992 vyšel nový zákon 
o ochraně přírody a – konečně i – krajiny. Vzhledem 
k předchozí odborně-metodologické průpravě a též 
osobního vlivu I. Dejmala, do července 1992 ministra 
životního prostředí, byly instituty významného krajin-
ného prvku, ale i územních systémů ekologické stabili-
ty a krajinného rázu do nového zákona inkorporovány! 
I když jistě všichni známe zákon nazpaměť, zopakujme 
defi nici z nového zákona a srovnejme změny proti pů-
vodní dikci: „významný krajinný prvek, jako „ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, 
utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení 
její stability“ (§ 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny). Stejný zákon v § 4 zavazuje občany včetně 



1675.7  Biologická diverzita na úrovni krajiny

vlastníků, nájemců a správců k ochraně před „poškozo-
váním a ničením a takovému užívání, aby nebyla naruše-
na jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k po-
škození nebo zničení významného krajinného prvku nebo 
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, 
si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné 
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy 
patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změ-
ny kultur a odvodňování pozemků, úpravy vodních toků 
a nádrží a těžba nerostů“. 

Prvky se ale v zákoně ocitají ve dvou polohách, což 
přináší řadu komplikací:
1. skupina taxativně vyjmenovaná, „významné krajin-

né prvky ze zákona“, logicky seřazená do podskupin:
 – lesy cca 33 % rozlohy státu
 – vodní toky
  a jejich (údolní) nivy  cca  2,5 % 
 – jezera a rybníky  cca  1 % 
 – rašeliniště cca  0,35 %
2. skupina vyjmenovaná fakultativně, jako jsou zejmé-

na mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé 
travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé 
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Tyto 
VKP je nutno v rámci správního řízení úředně vyme-
zit a zaregistrovat! Ještě jimi mohou být cenné plochy 
porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad 
a parků. Na tomto místě je nutno připomenout, že 
v dobách organizačního spojení ochrany přírody 
a památkové péče existovaly snahy o propojení zá-
jmů obou oborů. Tyto tendence opět oživují v zájmu 
optimálního využití právních arzenálů, dnes dvou 
resortů v ochraně krajiny.

Ještě je nutno zdůraznit, že podle původní koncep-
ce, mají VKP zákonné propojení s krajinným rázem. 
Krajinný ráz, kterým je zejména „přírodní, kulturní 
a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je 
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťo-
vání a povolování staveb, mohou být prováděny pouze 
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, 
zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině“. Stručně řečeno: 
krajinný ráz bude zachován, pokud budou zachovány 
mj. i všechny VKP!

Defi niční nejasnosti –
problémy v praktické ochraně VKP 

Poměrně brzy po uplatňování praktické ochrany VKP 
především „těch ze zákona“, obvykle při záměrech ex-
ploatace volné krajiny se ukázaly problémy s neexisten-
cí odborně-právní defi nice jednotlivých typů. Přestože 
v rámci rezortu životního prostředí není dovoleno po-

užívat dikce z jiných právních předpisů, pokusme se ji 
kriticky analyzovat.

„Les“ není v zákoně o ochraně přírody a krajiny práv-
nicky defi nován. V zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích se 
jím chápou „lesní porosty s jejich prostředím a pozemky 
určené k plnění funkce lesa“ (§ 2 písm. a). Ochranářské-
mu pojetí je „lesní porost“, což jsou „stromy a keře les-
ních dřevin, které v daných podmínkách plní funkci lesa“ 
zúžený pojem a ještě více chápání „obnovy lesa“ jako 
„souboru opatření vedoucích ke vzniku následného les-
ního porostu“ a „zalesnění je založení lesního porostu“. 
Naopak vstříc ekologickým představám o lese je přizná-
ní mimoprodukčních funkcí lesa. Je tedy patrné, že lesní 
ekosystém, nacházející se v současnosti ve stavu přírod-
ním či přírodě blízkým, má do značné míry totéž práv-
ní postavení jako VKP v zákoně č. 114/1992 Sb. v § 4. 
 Ještě lepší pozici vůči VKP má kategorie lesa ochranného 
a lesa zvláštního určení.

V prvním případě jde o: 
– lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, 

kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované 
náplavy a písky, rašeliniště (! viz další typ VKP ze zá-
kona č. 114/92), 

– vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace, chrá-
nící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebe-
nech,

– lesy v klečovém vegetačním stupni.

V druhém případě jsou to lesy
– v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stup-

ně,
– v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých 

a stolních minerálních vod,
– na území národních parků a národních přírodních 

rezervací.

Mezi les zvláštního určení lze dále zařadit lesy 
– lázeňské a příměstské
– se zvýšenou rekreační funkcí
– pro lesnický výzkum a výuku
– se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, 

klimatickou nebo krajinotvornou
– potřebné pro zachování biologické rozmanitosti
– v uznaných oborách a samostatných bažantnicích
– ve kterých jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný 

způsob hospodaření.

V § 36 jsou určeny omezení ve prospěch mimoprodukč-
ních a tedy ekologických příp. estetických funkcí, u lesů 
ochranných jsou vlastníci povinni hospodařit tak, aby 
byly zajištěny jejich ochranné funkce, u lesů zvláštního 
určení strpět příslušná omezení v hospodaření. 

Principy těchto kategorií jsou pro ochranu přírody 
akceptovatelné jako náplň VKP ze zákona č. 114/92, 
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s připuštěním tolerance vůči kategorii hospodářského 
lesa, kde produkční funkce a zájem trhu podmiňuje i jis-
té ústupky z typologicky odpovídající struktury (lesa pří-
rodního, stanovištně odpovídajícího). I když tomu praxe 
v minulosti neodpovídala, situace se (snad) zlepšuje. 
Základním principem budiž taková struktura lesních 
komplexů, aby v dané biogeografi cké jednotce poměr 
příslušných kategorií, tedy lesů přírodních a přírodě 
blízkých a lesů přírodě až vzdálených (stanovištně ne-
odpovídajících) odpovídal reprezentativní biodiverzitě.

Vodní tok a nivy ze zákona č. 114/1992 ve vztahu k zá-
konu o vodách č. 254/2001
§ 43
(1) Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním 
spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, 
a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí 
jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně 
tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povr-
chem nebo zakrytými úseky.
(2) V pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok, rozho-
duje vodoprávní úřad. Může též rozhodnout, že vodním 
tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odstav-
ci 1.

Pro srovnání podle starého zákona o vodách (vod-
ního zákona), „vody trvale tekoucí po zemském povrchu 
mezi břehy buď v korytě přirozeném (popřípadě uprave-
ném), jako bystřiny, potoky, řeky, nebo v korytě umělém, 
jako průplavy, vodní kanály, nádrže apod., nebo vody 
nacházející se ve slepých ramenech vodních toků, včetně 
jejich koryt“.

Významným krajinným prvkem jsou tedy i regulova-
né až kanalizované toky, jejichž potenciální ekologická 
stabilita může, ale nemusí být – ač to zní provokativ-
ně – nutně a vždy snížena (viz např. Opatovický kanál 
nebo Schwarzenbergská stoka). Ani v opačném případě 
nemusí být stav fatální, protože k opětnému zvýšení bio-
diverzity a ekologické stability může přispět revitalizace 
říčních systémů. 

Niva jako pojem začala být náhle velmi živě diskutová-
na, nejen v odborných kruzích, od roku 1997 po sérii 
velkých povodní. Suše odborně vzato, ať jsou povodně 
jakkoli velké, odehrávají se v nivě, jinak záplavovém čili 
inundačním území. Proto je geologicky niva defi nová-
na jako „rovinné údolní dno aktivované při povodňovém 
stavu vodního toku. Tvoří ji štěrkovité, písčité nebo jílovité 
naplaveniny, jejíž úložné poměry často vykazují nepra-
videlnosti, způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, 
meandrů, náplavových kuželů a deltových poboček, sutí, 
svahových sesuvů apod.“ (Encyklopedický slovník geo-
logických věd, Praha 1983). Opět suše a tvrdě řečeno, 
hypoteticky nejlepší protipovodňovou ochranou by bylo 
opustit bydlení a výrobu v nivě, která zaujímá pouze asi 
2,3 % povrchu státu.

Hydrologicky je niva inundačním územím „periodic-
ky zaplavovaným za povodní“. S tím se ovšem ani naši 
předkové nemohli smířit, a proto začali toky regulovat 
a nivu zužovat „protipovodňovými“ hrázemi, přisaze-
nými k toku. Při vyšší vodě se hráze mohou protrhnout 
a škody dramaticky rostou. Technici mají po ruce pře-
hrady, ale ne prázdné, aby mohly mít významnější re-
tenci. Mělo by jich tedy být více? Nekonečný řetěz řešení 
a následků. 

V přírodním stavu by byla niva porostlá až na výjim-
ky souvislým lužním lesem. A ten je na jakékoli povodně 
adaptován, dokonce je jimi podmíněn. Navíc má vyso-
kou retenční schopnost. I nivní louky jsou přírodními 
ekosystémy. O to horší je to s ornou půdou a polními 
kulturami v nivě. 

Ke geomorfologickému vymezení nivy se přiklá-
ní KLEČKA (2007), využívající údajů o sklonitostech 
a nadmořských výškách terénu, jako hlavní kriterium 
používá hodnotu sklonu svahu max. 3°, resp. na ma-
lých tocích v úzkých údolích až 5°. Trvalé antropogenní 
zemní tvary – náspy, výsypky a zástavba významných 
rozměrů jsou z vymezení vyňaty.

Niva v zákoně o ochraně přírody a krajiny defi no-
vána není. Praktické důvody vedly k dalšímu, tento-
krát účelovému defi nováni nivy: v červenci 1983 bylo 
ve Věstníku ministerstva životního prostředí uveřejněno 
sdělení legislativního odboru o výkladu pojmu „údolní 
niva“. Tento výklad je i v ochranářských kruzích málo 
znám a proto bude dobré si jej připomenout doslovně: 
„údolní niva je biotop, jehož utváření, složení a vzájemné 
vztahy jeho jednotlivých složek jsou ovlivňovány hydrogeo-
logickými poměry vodního toku (výše hladiny podzemní 
vody, občasné záplavy). Údolní niva je charakterizová-
na geomorfologicky (utvářením terénu), především však 
druhovým spektrem typických (rostlinných) společenstev 
(doprovodné břehové porosty, společenstva vlhkomilných 
druhů rostlin – lužní lesy, pobřežní křoviny, rákosiny, po-
rosty ostřic, nitrofi lní společenstva vysokých bylin“. Tento 
výčet je nutné chápat jako fakultativní, jinak by totiž 
z nivy vypadly rovněž ekologicky i přírodovědecky cen-
né porosty luk. Důležitá je další pasáž: „Terénními úpra-
vami, zástavbou či jinými technickými zásahy ztrácejí tyto 
porosty svůj přirozený charakter a nejsou pak (přestože 
jejich fyzikální – hydrologická charakteristika může zůstat 
zachována) hodnoceny jako údolní niva ve smyslu zákona 
č. 114/92“.

Vymezení hranic údolní nivy v území je tedy otázkou 
biologického hodnocení stavu tohoto území s ohledem 
na funkci v něm“.

Stručně řečeno ve smyslu tohoto výkladu je nivou 
pouze její část s „typickými rostlinnými společenstvy“, 
bez silně antropogenizovaných až denaturalizovaných 
ploch. Pro výkon státní správy je tento výklad přijatelný, 
protože omezuje možné střety. Na druhé straně neguje 
celostní chápání nivy a navíc povodně na právní výklad 
ohled neberou. 
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Ideální by bylo nivu defi novat geomorfologicky, což 
odpovídá dikci § 3 odst. 1 písm. b). Pak by zástavba byla 
„trpěným“ artefaktem, který jak v zájmu ekologickém 
tak – v souvislosti s povodněmi – i ekonomickém je 
v některých případech nutno z nivy vymístit!

Ke značné nepřehlednosti právního postavení nivy 
přispíval starý vodní zákon č. 138/73, který podle odst. 2 
§ 13 nivu, resp. „zátopová území … stanoví na návrh 
správce vodního toku vodohospodářský orgán…“. Podle 
téhož paragrafu odst. 1 písm „a“ se vyžaduje „souhlas 
vodohospodářského orgánu u staveb na pozemcích bez-
prostředně souvisejících s vodním tokem“. Podle písm. „e“: 
„Vodohospodářské orgány vydávají souhlas ke stavbám 
v zátopovém území“. Odst. 3: „Stavební úřad nevydá sta-
vební povolení bez souhlasu vodohospodářského orgánu“. 
Praxe však ukazovala, že výstavba v nivách vesele po-
kračovalo. A nový vodní zákon? Pokračuje v dané kon-
cepci: v § 66 je stručná defi nice, že „záplavová území 
jsou administrativně určená území, která mohou (sic!) 
být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou“. 
S tím je spojen právní realizační výstup, tedy vyhláška 
ministerstva životního prostředí č. 236/2002, o způsobu 
a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavo-
vých území. 

Jezera a rybníky
Zjednodušeně vyplývá základní rozdíl mezi oběma typy 
ekosystémů stojatých vod z jejich vztahu k činnosti člo-
věka. Jezera jsou přirozené sníženiny povrchu zemského 
vyplněná vodou, která se nepohybuje v jednom směru. 
Podle původu se rozlišují jezera hloubená, hrazená a re-
gresivní (u nás připadají v úvahu první dvě možnosti). 
Vedle ledovcových jezer na Šumavě (zde naše největší – 
Černé s plochou 18,4 ha), a za hranicemi státu i v Kr-
konoších, jsou jezery i slepá ramena a tůně v nivách 
řek. Tím prakticky doplňují komplex VKP ze zákona 
v říčních systémech. Ledovcová jezera jsou pak vesměs 
chráněna v kategoriích rezervace a národní park. Ne-
lze zapomenout i na zvláštnosti: krasová jezera, např. 
v propasti Macoše, nebo rašeliništní, např. Velké a Malé 
Mechové jezírko v Rejvízu.

Rybníkem je podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství 
(ve zněních několika novelizací) „vodní dílo, které je vod-
ní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze 
regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění 
a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technic-
kými zařízeními“. Primární účel rybníků pro rybaření je 
nezpochybnitelný a to historicky bylo k přírodě velmi 
citlivé, jak dokazují četná zvláště chráněná území. In-
tenzifi kace hospodaření na rybnících ale již problémy 
přináší. Pokud by rigidní přírodovědce pohoršovaly 
hráze jako zásah do „Přírody“, je můžeme analogizo-
vat např. s prahem vzniklým erozí a vodní prostředí má 
za určitých předpokladů, např. spontánní sukcese, stejně 
přírodní prostředí, jako jezero. Logicky sem nepatří vy-
sloveně technicky řešené nádrže.

Pozoruhodné i ve vztahu k VKP je nový pojem ci-
tovaného zákona – uzavřená voda, „vodní útvar povr-
chových vod, který není volně spojen s přítokem nebo 
odtokem, zejména mrtvé nebo odstavené rameno vodní-
ho toku, propadlina, zatopená umělá prohlubeň terénu, 
zbytková jáma po těžbě nerostů; za uzavřenou vodu se 
nepovažuje vodní útvar nebo jeho část, ve kterém je prová-
děna hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým 
způsobem“.

Obecně pak zákon o vodách č. 254/2006 Sb. stanoví 
podmínky s nakládání povrchových vod, kdy se, rozu-
měj u rybníků apod. „nesmějí porušovat břehy, narušovat 
přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry…“.

Nacházet vždy soulad cílů rybníkářství s cíli ochrany 
přírody a krajiny je složitý, ale zvládnutelný úkol. 

Rašeliniště
Rašeliniště obecně jsou významná jak přírodovědecky, 
vesměs jako relikty ledových a ranně poledových period, 
ale i vodohospodářsky jako přirozené rezervoáry. Čas-
to jsou rašeliniště součástí ochranných pásem vodních 
zdrojů nebo chráněných oblastí přirozené akumulace 
vod. Zákon č. 254/2006 o vodách zavazuje vlastníky 
a nájemce pozemků k takovému obhospodařování, 
„který by nejen uchovával vodohospodářsky vhodné pod-
mínky…, ale napomáhal ke zlepšení vodohospodářských 
poměrů“. Lesy na rašeliništích jsou automaticky řazeny 
do lesů ochranných s odpovídajícím režimem (§ 7 les-
ního zákona č. 289/1995). Řada rašelinišť pro svoji vyso-
kou vědeckou hodnotou je součástí zvláště chráněných 
území.

Přes výše uvedené skutečnosti i přes fakt, že raše-
lina není podle horního zákona č. 44/1988 Sb. nerost, 
bohužel hospodářskou činností přímo (těžbou), nebo 
nepřímo (odvodněním) byla část pravých rašelinišť zni-
čena nebo degradována, slatiniště pak prakticky všech-
na. Pozitivní je, že podstatná část dochovaných lokalit je 
v soustavě zvláště chráněných území, zahrnujíc do toho 
i Naturu 2000.

Jak známe aktuálně stav krajiny?

Vraťme se k bilanci – mapování. V roce 1989 bylo v je-
diné vegetační sezónně provedeno mapování VKP 
podle metodiky do základních map měřítka 1 : 10 000 
na značné části státu a to především silami dobrovolných 
aktivů a nevládních organizací (ČSOP). Osud tehdejší 
dokumentace, soustřeďované na Krajských národních 
výborech, není blíže znám. V dalších porevolučních le-
tech na terénní práci kolem VKP nezbyl čas. Naopak 
zatím nejpodrobnější mapování biologických, přesně-
ji vegetačních typů v krajině, bez ohledu na jiný účel 
využití, bylo mapování biotopů v letech 1999 až 2006. 
Podrobnější informace a souvislosti s ochranou krajiny 
viz kapitola o územních systémech ekologické stability 
(5.7.7). 
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Registrace

Je upraveno § 6 zákona č. 114/92 Sb.: 
(1) Rozhodnutí o registraci významného krajinného prv-
ku vydává orgán ochrany přírody. Účastníkem řízení je 
vlastník dotčeného pozemku. Rozhodnutí o registraci se 
oznamuje rovněž nájemci dotčeného pozemku, územně 
příslušnému stavebnímu úřadu a obci.
(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 se kromě náležitostí 
stanovených obecnými předpisy o správním řízení vždy 
uvede vymezení významného krajinného prvku a poučení 
o právních následcích registrace (§ 4 odst. 2).
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 může orgán ochrany 
přírody, který o registraci rozhodl, zrušit pouze v případě 
veřejného zájmu.

Pro orgány OPK není ale upravena povinnost (mo-
rální) systematicky registrovat VKP, zvláště ve spojení 
s vymezováním a péči o ÚSES. Na konkrétních webo-
vých stránkách je možné se přímo dočíst, že příslušný 
odbor životního prostředí nevyvíjí v tomto směru žád-
nou iniciativu! Přesto jsou v České republice VKP regis-
trovány, ale nerovnoměrně. Počty ani podíly kategorií 
registrovaných významných krajinných prvků nelze 
pojímat jako indikátory stavu či kvality krajiny, neboť, 
jak již bylo výše naznačeno, jsou významně ovlivněny 
rozdíly v intenzitě a přístupech k mapování krajiny, pří-
padně rozdíly v intenzitě či preferencích při následných 
registracích významných krajinných prvků v jednotli-
vých regionech. 

Nejvíce problémů v uplatňování VKP v ochraně 
krajiny je zaznamenáno u VKP ze zákona, především 
u vodních toků, údolních niv a rybníků. Příčinou je ze-
jména nízká úroveň, popř. absence udržitelného způso-
bu hospodaření na území VKP, které způsobují zejména 
legislativní nejasnosti týkající se přesného defi nování 
těchto krajinotvorných prvků (zejména vymezení pojmu 
ekologicko-stabilizační funkce a stanovení případného 
standardu) (cf. CHRUDINA 2006). 

Stále není jednotný názor na  registrování VKP 
ve zvláště chráněných územích, konkrétně v CHKO 
(tvrdím, že je to protismyslné), stejně jako na postavení 
VKP ze zákona v těchto územích. Na území NP a CHKO 
Šumava byla vyhláškou č.2/95 oznámena registrace 56 
VKP – později byla tato vyhláška na zásah MŽP zrušena. 
Jasná ukázka bloudění v mlze paragrafů 3 a 4 zákona.

Není jednotný názor na defi nici nivy: nebylo možno 
souhlasit s defi nicí legislativního odboru MŽP, že mj. 
vymezení nivy je předmětem biologického hodnocení 
(Petříček 1998). 

Někdy byly a ještě bohužel jsou registrovány VKP 
jako části VKP ze zákona. Na to mj. ve svém trefném 
metodickém upozornění poukázal tehdejší RŽP Okres-
ního úřadu České Budějovice.

Ve vztahu k ÚSES je řada případů, že některé VKP 
byly navrženy k registraci v generelech ÚSES jako skla-
debné části. Příslušný úřad registraci neprovedl a tak 

došlo k jejich likvidaci. A z vymezeného biocentra, tedy 
funkčního se stalo navržené, tedy nefunkční. 

Naopak ze zkušeností prakticky neznám případy 
registrace polních cest, třeba se stromořadím ovocných 
stromů nebo křovinami, které z krajiny valem mizí. 
O využívání § 63 o přístupu do krajiny, který hájí cesty 
před rušením, také není seriózní přehled, opět z vlastní 
zkušenosti vím, že tento paragraf je mnohými obcemi 
naprosto přehlížen. 

V rámci přípravy podkladů pro Atlas krajiny České 
republiky na AOPK ČR byly koncem roku 2004 a zejmé-
na v roce 2005 shromažďovány základní údaje o registro-
vaných významných krajinných prvcích (CHRUDINA 
2006). Pro připravovanou mapu bylo stanoveno sedm 
kategorií významných krajinných prvků, které vycházejí 
ze zákona. Záměrně byly do kategorií zahrnuty i některé 
segmenty krajiny, které jsou VKP ze zákona, neboť tyto 
segmenty (nebo jejich části) v praxi často registrová-
ny bývaly a dokonce bývají. Od roku 2004, kdy přešla 
agenda registrovaných VKP z okresů na pověřené obecní 
úřady, probíhá jejich inventarizace. Vstupem ČR do EU 
se některé VKP staly zároveň součástí ptačích oblastí.

Na území České republiky bylo v roce 2006 zaregis-
trováno více než 5600 významných krajinných prvků 
na správním území 183 (89 %) obcí s rozšířenou působ-
ností z celkových 206 (jedna z těchto obcí, Broumov, má 
celé své správní území ve zvláště chráněném území, tak-
že zde není důvod ani zákonná možnost registrovat vý-
znamný krajinný prvek). Počet významných krajinných 
prvků na správním území obce s rozšířenou působností 
se nejčastěji pohybuje v rozmezí od jednoho do dese-
ti, řada těchto obcí má však na svém správním území 
desítky, ojediněle i stovky registrovaných významných 
krajinných prvků (maximum pak přesahuje 500 regis-
trovaných VKP na jednu obec s rozšířenou působností, 
a to ve dvou případech. Z důvodů nekompletnosti dat 
bohužel není možno provést žádnou analýzu plošného 
rozsahu území, které významné krajinné prvky pokrý-
vají. Zatím není zřejmá žádná výraznější závislost po-
čtů registrovaných významných krajinných prvků ani 
na rozloze kraje, ani na počtu maloplošných zvláště 
chráněných území. Je však na první pohled patrný vý-
razně nadprůměrný počet registrovaných významných 
krajinných prvků ve třech krajích – Moravskoslezském, 
Jihomoravském a Plzeňském, který je, jak tomu nasvěd-
čovaly i poznatky získané při sběru dat, především vý-
slednicí zvýšeného úsilí v mapování krajiny a následných 
registracích významných krajinných prvků. 

Pohled na srovnání početnosti kategorií registro-
vaných významných krajinných prvků v jednotlivých 
krajích především naznačuje, že na extrémních počtech 
registrovaných významných krajinných prvků v Mo-
ravskoslezském kraji se podílí zejména výjimečně velká 
pozornost věnovaná významným krajinným prvkům 
spadajícím do kategorie dřevin a dřevinných porostů. 
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Kuriozitou je příklad z jedné obce, kde bylo zaregistro-
váno několik desítek VKP, ale všechno to jsou dřeviny 
(jednotlivě i skupiny), často v intravilánu a často jde 
o okrasné exoty. 

Tato kategorie má obecně největší podíl ze všech vý-
znamných krajinných prvků registrovaných na území 
České republiky. Poměrně vysoký je i podíl prvků kom-
binovaných, které jsou zpravidla mozaikou dvou i více 
typů prostředí ostatních kategorií.

Z uvedeného je zřejmé, že institut registrovaného vý-
znamného krajinného prvku je v obecné ochraně příro-
dy a krajiny poměrně hojně, ale nerovnoměrně využíván. 
Počty ani podíly kategorií registrovaných významných 
krajinných prvků nelze pojímat jako indikátory stavu 
či kvality krajiny, neboť, jak již bylo výše naznačeno, 
jsou významně ovlivněny rozdíly v intenzitě a přístu-
pech k mapování krajiny, případně rozdíly v intenzitě 
či preferencích při následných registracích významných 
krajinných prvků v jednotlivých regionech. 

Nejvíce problémů, stejně jako v minulých letech, je 
zaznamenáno u VKP ze zákona, především u vodních 
toků, údolních niv a rybníků. Příčinou je zejména nízká 
úroveň, popř. absence udržitelného způsobu hospoda-
ření na území VKP, které způsobují zejména legislativní 
nejasnosti týkající se přesného defi nování těchto krajino-
tvorných prvků (zejména vymezení pojmu ekologicko-
stabilizační funkce a stanovení případného standardu) 
(cf. CHRUDINA 2006). 

Dokumentace

V současné době není (?) dokumentace VKP – obojího 
typu – metodicky ani právně upravena, i když se toto ně-
kdy zaměňuje „dokumentací“ procesu registrace. Otázka 
dokumentace je zatím na úrovni diskuse o vhodnosti. 
Může se poukázat na analogii se zvláště CHÚ – zde vy-
hláška, položka ve státním seznamu a součást rezervační 
knihy.

V rámci přípravy podkladů pro Atlas krajiny Čes-
ké republiky na AOPK ČR byly koncem roku 2004 
a zejména v roce 2005 shromažďovány základní údaje 
o registrovaných významných krajinných prvcích. Pro 
připravovanou mapu bylo stanoveno sedm kategorií vý-
znamných krajinných prvků, které vycházejí ze zákona. 
Záměrně byly do kategorií zahrnuty i některé segmenty 
krajiny, které jsou VKP ze zákona, neboť tyto segmenty 
(nebo jejich části) v praxi často registrovány bývaly a do-
konce bývají. Od roku 2004, kdy přešla agenda registro-
vaných VKP z okresů na pověřené obecní úřady, probíhá 
jejich inventarizace. Vstupem ČR do EU se některé VKP 
staly zároveň součástí ptačích oblastí.

Na území České republiky bylo v roce 2006 zaregis-
trováno více než 5600 významných krajinných prvků 
na správním území 183 (89 %) obcí s rozšířenou působ-
ností z celkových 206 (jedna z těchto obcí, Broumov, má 

celé své správní území ve zvláště chráněném území, tak-
že zde není důvod ani zákonná možnost registrovat vý-
znamný krajinný prvek). Počet významných krajinných 
prvků na správním území obce s rozšířenou působností 
se nejčastěji pohybuje v rozmezí od jednoho do dese-
ti, řada těchto obcí má však na svém správním území 
desítky, ojediněle i stovky registrovaných významných 
krajinných prvků (maximum pak přesahuje 500 regis-
trovaných VKP na jednu obec s rozšířenou působností, 
a to ve dvou případech). Z důvodů nekompletnosti dat 
bohužel není možno provést žádnou analýzu plošného 
rozsahu území, které významné krajinné prvky pokrý-
vají. Zatím není zřejmá žádná výraznější závislost po-
čtů registrovaných významných krajinných prvků ani 
na rozloze kraje, ani na počtu maloplošných zvláště 
chráněných území. Je však na první pohled patrný vý-
razně nadprůměrný počet registrovaných významných 
krajinných prvků ve třech krajích – Moravskoslezském, 
Jihomoravském a Plzeňském, který je, jak tomu nasvěd-
čovaly i poznatky získané při sběru dat, především vý-
slednicí zvýšeného úsilí v mapování krajiny a následných 
registracích významných krajinných prvků. 

Pohled na srovnání početnosti kategorií registro-
vaných významných krajinných prvků v jednotlivých 
krajích především naznačuje, že na extrémních počtech 
registrovaných významných krajinných prvků v Mo-
ravskoslezském kraji se podílí zejména výjimečně velká 
pozornost věnovaná významným krajinným prvkům 
spadajícím do kategorie dřevin a dřevinných porostů. 
Kuriozitou je příklad z jedné obce, kde bylo zaregistro-
váno několik desítek VKP, ale všechno to jsou dřeviny 
(jednotlivě i skupiny), často v intravilánu a často jde 
o okrasné exoty. 

Tato kategorie má obecně největší podíl ze všech vý-
znamných krajinných prvků registrovaných na území 
České republiky. Poměrně vysoký je i podíl prvků kom-
binovaných, které jsou zpravidla mozaikou dvou i více 
typů prostředí ostatních kategorií.

Podmínky ochrany, zásady péče

Zákon v § 4 zavazuje občany včetně vlastníků, nájem-
ců a správců k ochraně před „poškozováním a ničením 
a takovému užívání, aby nebyla narušena jejich obno-
va a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační 
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo 
zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či 
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, 
kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejmé-
na umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 
a odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží 
a těžba nerostů“. 

VKP mají zákonné propojení s krajinným rázem: 
(§ 12): Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování 
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a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohle-
dem na zachování významných krajinných prvků, 
zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině“. Stručně řečeno: 
krajinný ráz bude zachován, pokud budou zachovány 
mj. i všechny VKP! 

V plném rozsahu lze využít metodickou příručku 
„Péče o chráněná území“ (AOPK 2001) a následné pří-
ručky, včetně pro potřeby Natury 2000. Zestručnění me-
todik by mohlo mít za následek ztrátu odborné přesnosti 
navrhovaného postupu.

Perspektivy: již včera bylo téměř pozdě

Místo motta: Podrobnosti ochrany významných krajin-
ných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí obec-
ně závazným právním předpisem (§ 4 zákona č. 114/92, 
o ochraně přírody a krajiny). Ani po patnácti letech nebyl 
tento právní předpis ještě vydán! 

Existuje sice řada výkladů legislativního odboru 
MŽP, nové komentáře novelizovaného zákona, odbor-
ných příspěvků, na toto téma existuje obsáhlá zpráva 
z projektu výzkumu a vývoje. Přesto je tento institut pro 
praxi nepřehledný. 

Zásadním úkolem je tedy vydat obecně závazný 
předpis. Podkladů je celá řada, např. výše uvedené. Dále 
je naléhavě nutné vyrovnat se s možností využití VKP 
pro potřeby NATURA 2000. Co nejrychleji věnovat po-
zornost stavu dokumentace ÚSES – nemožně zastaralá 
databáze. V současné době se na AOPK ČR hekticky 
digitalizují generely a plány ÚSES (v různých mapových 
měřítcích) pro potřeby územně analytických podkladů, 
které podle nového zákona mají být celostátně zpra-
covány do dvou let. Musí být formulovány metody jak 
posoudit „oslabení jejich stabilizační funkce“ – snížení 
stupně ekologické stability u registrovaných, koefi cientu 
ekologické stability u VKP ze zákona? Je toho dost, ale 
ne zase tak moc, aby to nebylo možné zvládnout ještě 
tento rok. Práce to je navýsost zajímavá.

Důležitá je i metodicky podpořená souhra spoluprá-
ce orgánů ochrana přírody a krajiny a památkové péče, 
což je předmětem k tomu zřízení pracovní skupiny 
AOPK ČR a NPÚ. 

Významné krajinné prvky jsou nezastupitelným 
právním institutem ochrany přírody a krajiny, charak-
teru „obecně chráněných území krajiny“. Jsou základem 
ochrany ekologické rozmanitosti a stability krajiny. Není 
na ně vztaženo tak přísné přírodovědecké měřítko, jako 
na zvláště chráněná území. Možná provokativní, ale 
do jisté míry pravdivý je fakt, že zde více než kvalita 
hraje roli kvantita. Ostatně stačí vzít kalkulačku a vyjde 
nám překvapující procento, které tyto prvky souhrnně 
zaujímají. Tento fakt je nutno využívat, ale nezneuží-
vat. Vysoké mimoprodukční funkce jsou hodnoty jak 
pro všechny jako celek, tak pro každého, např. vlastníka 
pozemku. 

Jejich další významnou funkcí je právní podpora 
skladebných částí územních systémů ekologické stabi-
lity, udržení nejen krajinné, ale i biologické diverzity. 
Ochranné podmínky obvykle nepůsobí ekonomickou 
újmu vlastníkům, protože pouze zabezpečují aktuál-
ní stav a typ obhospodařování. V opačném případě je 
možno použít pro vylepšení stavu biotechnická opatření 
v rámci krajinotvorných programů. 

I když jejich plocha může některé „svobodomyslné“ 
politiky dráždit, je nutné vyzdvihnout relevantní práv-
ní ochranu jednotlivých typů podle dalších, již „hospo-
dářských“ zákonů a dalších norem. V každém případě, 
s využitím této právní multiplicity, je nutné připravit již 
citovaný obecně závazný právní předpis s podrobnostmi 
ochrany. 

Podle zákona je VKP „část krajiny“. Z hlediska krajin-
né ekologie je nejmenší homogenní jednotkou  „tesera“. 
I když ty mohou být velmi malé, vždy jde o plochu.

Z odst. c) § 4 zákona přímo (nepřímo) vyplývá 
jejích ekologicko-stabilizační funkce. Pak, i u estetic-
ky či geomorfologicky motivovaných registrovaných 
VKP je automaticky vyžadován i biologicky významný 
poten ciál, konkrétně i vyšší stupeň ekologické stability 
(nejméně 3). Samozřejmě, že musí být určeno „cílové 
společenstvo“ (viz metodika ÚSES) a typ managementu. 
Za VKP může být registrována i navržená skladebná část 
ÚSES těsně po revitalizaci (převod orné půdy na bylin-
ný či dřevinný porost – záměrně nehovořím o biotopu) 
s určenou následnou péčí. 

Diskuse

VKP mají vesměs plošný, územní charakter, a tím je 
možné je prezentovat jako implicitní „obecně“ chráněná 
území, podle zařazení do části druhé zákona o obecné 
ochraně přírody a krajiny a příslušného omezení využí-
vání v obecném zájmu. Nedořešenou otázkou je ale op-
timální velikost registrovaných významných krajinných 
prvků. Zvláště chráněná území jsou z uvedené defi nice 
VKP vyňaty. K tomu vedly důvody právní, nikoli věcné. 
Právní režim ochrany významných krajinných prvků to-
tiž není možno slučovat (zdvojovat) s právním režimem 
ochrany zvláště chráněných částí přírody. Přesto to ně-
které úřady praktikují. Svádí to u okrajových zón velko-
plošných chráněných území, které jednak mají volnější 
ochrany režim a jednak jsou přírodě blízké a tím cenné 
partie v minoritě. Je však přijatelné, že právní režim VKP 
platí subsidiárně (není-li ustanoveno jinak) i pro zvláště 
chráněná území. Prakticky tak jsou ochranné podmín-
ky využívání VKP „včleněny“ do ochranných podmínek 
zvláště chráněných území přírody a krajiny. 

Stejně tak není správné registrovat VKP na území 
přírodního parku, protože ten je podle § 12 odst. 3 zři-
zován k ochraně krajinného rázu s významnými sou-
středěnými estetickými a přírodními hodnotami, což 
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je i „skutková podstata“ významného krajinného prvku. 
Je však nutné přiznat že institut přírodního parku také 
nutně potřebuje podrobný předpis.

Stále není jednotný názor na  registrování VKP 
ve zvláště chráněných územích, konkrétně v CHKO 
(tvrdím, že je to protismyslné), stejně jako na posta-
vení VKP ze zákona v těchto územích. Na území NP 
a CHKO Šumava byla vyhláškou č. 2/95 oznámena re-
gistrace 56 VKP – později byla tato vyhláška na zásah 
MŽP zrušena. Jasná ukázka bloudění v mlze paragrafů 
3 a 4 zákona.

Není jednotný názor na defi nici nivy: nesouhlasím 
s defi nicí legislativního odboru, že mj. vymezení nivy 
je předmětem biologického hodnocení (Petříček 1998).

Někdy byly a ještě bohužel jsou registrovány VKP 
jako části VKP ze zákona. Na to mj. ve svém trefném 
metodickém upozornění poukázal tehdejší RŽP Okres-
ního úřadu České Budějovice.

Ve vztahu k ÚSES je řada případů, že některé VKP 
byly navrženy k registraci v generelech ÚSES jako skla-
debné části. Příslušný úřad registraci neprovedl a tak 
došlo k jejich likvidaci. A z vymezeného biocentra, tedy 
funkčního se stalo navržené, tedy nefunkční. 

Naopak ze zkušeností prakticky neznám případy 
registrace polních cest, třeba se stromořadím ovocných 
stromů nebo křovinami, které z krajiny valem mizí. 
O využívání § 63 o přístupu do krajiny, který hájí cesty 
před rušením, také není seriózní přehled, opět z vlastní 
zkušenosti vím, že tento paragraf je mnohými obcemi 
naprosto přehlížen. 

VKP mají vesměs plošný, územní charakter, a tím je 
možné je prezentovat jako implicitní „obecně“ chráněná 
území, podle zařazení do části druhé zákona o obecné 
ochraně přírody a krajiny a příslušného omezení využí-
vání v obecném zájmu. Nedořešenou otázkou je ale op-
timální velikost registrovaných významných krajinných 
prvků. Zvláště chráněná území jsou z uvedené defi nice 
VKP vyňaty. K tomu vedly důvody právní, nikoli věcné. 
Právní režim ochrany významných krajinných prvků to-
tiž není možno slučovat (zdvojovat) s právním režimem 
ochrany zvláště chráněných částí přírody. Přesto to ně-
které úřady praktikují. Svádí to u okrajových zón velko-
plošných chráněných území, které jednak mají volnější 
ochrany režim a jednak jsou přírodě blízké a tím cenné 
partie v minoritě. Je však přijatelné, že právní režim VKP 
platí subsidiárně (není-li ustanoveno jinak) i pro zvláště 
chráněná území. Prakticky tak jsou ochranné podmín-
ky využívání VKP „včleněny“ do ochranných podmínek 
zvláště chráněných území přírody a krajiny. 

Stejně tak není správné registrovat VKP na území 
přírodního parku, protože ten je podle § 12 odst. 3 zři-
zován k ochraně krajinného rázu s významnými sou-
středěnými estetickými a přírodními hodnotami, což je 
i „skutková podstata“ významného krajinného prvku. 

Je však nutné přiznat že institut přírodního parku také 
nutně potřebuje podrobný předpis.

Závěr

Významné krajinné prvky jsou nezastupitelným práv-
ním institutem ochrany přírody a krajiny, charakteru 
„obecně chráněných území krajiny“. Jsou základem 
ochrany ekologické rozmanitosti a stability krajiny. 
Není na ně vztaženo tak přísné přírodovědecké měřítko, 
jako na zvláště chráněná území. Možná provokativní, 
ale do jisté míry pravdivý je fakt, že zde více než kvalita 
hraje roli kvantita. Ostatně stačí vzít kalkulačku a vyjde 
nám překvapující procento, které tyto prvky souhrnně 
zaujímají. Tento fakt je nutno využívat, ale nezneuží-
vat. Vysoké mimoprodukční funkce jsou hodnoty jak 
pro všechny jako celek, tak pro každého, např. vlastníka 
pozemku. 

Jejich další významnou funkcí je právní podpora 
skladebných částí územních systémů ekologické stabi-
lity, udržení nejen krajinné, ale i biologické diverzity. 
Ochranné podmínky obvykle nepůsobí ekonomickou 
újmu vlastníkům, protože pouze zabezpečují aktuál-
ní stav a typ obhospodařování. V opačném případě je 
možno použít pro vylepšení stavu bioechnická opatření 
v rámci krajinotvorných programů. 

I když jejich plocha může některé „svobodomyslné“ 
politiky dráždit, je nutné vyzdvihnout relevantní práv-
ní ochranu jednotlivých typů podle dalších, již „hospo-
dářských“ zákonů a dalších norem. V každém případě, 
s využitím této právní multiplicity, je nutné připravit již 
citovaný obecně závazný právní předpis s podrobnostmi 
ochrany.

5.7.7   Ekologické sítě v krajině
České republiky

Antonín Buček

Kulturní krajina nemůže být harmonická bez trvalého 
zajištění biodiverzity, geodiverzity a ekologické stability. 
V kulturní krajině přitom obvykle převažují z ekologic-
kého hlediska méně stabilní a nestabilní ekosystémy, 
jako jsou polní kultury nebo lesní lignikultury, které 
se vyznačují vyšší produkcí, ale sníženou ekologickou 
stabilitou a omezenou biodiverzitou. Plochy těchto člo-
věkem záměrně destabilizovaných ekosystémů je třeba 
vyvážit a rozčlenit vhodně rozloženými plochami ekolo-
gicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých eko-
systémů, jejichž soustava tvoří v krajině ekologickou síť. 
Tvorba ekologické sítě se skládá ze dvou základních etap:
– vymezení kostry ekologické stability krajiny jako 

souboru existujících ekologicky významných seg-
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mentů krajiny, bez ohledu na  jejich prostorové 
funkční vztahy,

– navrhování a tvorba územních systémů ekologické 
stability krajiny (ÚSES) jako soustavy existujících 
i navrhovaných, účelně prostorově propojených seg-
mentů krajiny.

Výsledkem obou etap je ekologická síť jako účelně roz-
místěná soustava území, tvořících nezbytnou přírodní 
infrastrukturu kulturní krajiny.

V souladu s koncepcí tvorby územních systémů 
ekologické stability tvoří ekologickou síť existující nebo 
navrhované ekologicky významné segmenty krajiny 
v určitém území. Jsou to jednoznačně vymezené a ohra-
ničené krajinné prostory různé velikosti, významné 
z hlediska zachování biodiverzity, geodiverzity a ekolo-
gické stability krajiny. Převažují v nich přírodní nebo 
člověkem podmíněná přirozená společenstva. Přírodní 
společenstva se dlouhodobě vyvíjela v závislosti na pří-
rodních podmínkách bez podstatného vlivu lidské čin-
nosti. V naší krajině mezi ně patří především vzácně 
zachované zbytky pralesních, skalních a rašeliništních 
společenstev. Člověkem podmíněná přirozená spole-
čenstva (man made natural ecosystems sensu MAAREL 
1975) buď vznikla, nebo jsou udržována lidskými zásahy. 
Patří k nim např. louky, pastviny, staré vysokokmenné 
sady, stepní lada, starobylé výmladkové lesy, rybníky 
a některé mokřady, vyznačující se vysokou druhovou 
rozmanitostí planě rostoucích rostlin a volně žijících ži-
vočichů a tedy i vysokou ekologickou stabilitou. Člově-
kem podmíněná přirozená společenstva jsou výslednicí 
staletého harmonického využívání krajiny. 

Ekologicky významné segmenty krajiny členíme 
podle prostorově strukturních kritérií na ekologicky 
významné krajinné prvky, celky, oblasti a liniová spole-
čenstva. Podle funkce v územních systémech ekologické 
stability krajiny rozlišujeme biocentra, biokoridory a in-
terakční prvky. Podle biogeografi ckého významu člení-
me ekologické sítě a jejich skladebné prvky na lokální, 
regionální, nadregionální, provinciální a biosférické 
(BUČEK & LACINA 1995). 

Východiska tvorby ekologické sítě
v České republice

Ve druhé polovině 20. století převládl v krajině České 
republiky trend destabilizace a destrukce krajinných sys-
témů, snaha přizpůsobit krajinu unifi kovaným technolo-
gickým postupům zemědělské a lesní výroby a potřebám 
urbanizace. Tento trend se projevoval gigantománií co 
největších bloků orné půdy, co nejdelších úseků napří-
mených, vybetonovaných nebo dokonce zatrubněných 
koryt potoků, vytváření rozsáhlých ekologicky labilních 
smrkových a borových monokultur v lesích. Během re-
lativně krátkého období tak byl narušen staletý a v pra-

věkých nížinných starosídelních oblastech i tisíciletý 
vývoj kulturní krajiny. Krajina začala být degradována 
na agroindustriální výrobní prostředí. Bylo zřejmé, že 
trvale zajistit biodiverzitu a ekologickou stabilitu v kul-
turní krajině ČR není možné pouze pasivní konzervační 
ochranou přírody, že je třeba promýšlet účelnou aktivní 
péči o stávající přírodní hodnoty krajiny a také vytvářet 
podmínky pro jejich další rozvoj. Proto byla od konce 
70. let 20. století v České republice rozvíjena koncepce 
územního zajištění ekologické stability krajiny, založená 
na vymezování kostry ekologické stability a navrhování 
územních systémů ekologické stability krajiny (BUČEK 
& LACINA 1984; 1993; BUČEK, LACINA & LÖW 1986; 
MÍCHAL 1994; LÖW, BUČEK, LACINA et al. 1995; BU-
ČEK, LACINA & MÍCHAL 1996; BUČEK 2002; 2009). 

Základ pro přírodovědná východiska při koncipová-
ní metodiky ÚSES poskytovala aplikace biogeografi cké 
teorie ostrovů v podmínkách kulturní krajiny, vycháze-
jící z analogie mezi ostrovy v moři a „ostrovy“, ponecha-
nými přirozenému vývoji v „moři“ ekologicky nestabilní 
agroindustriálně přeměněné krajiny Biogeografi cká teo-
rie ostrovů upozornila na význam prostorových aspektů 
pro biodiverzitu, na to, jak velikost a vzdálenost ostrovů 
ovlivňuje složení bioty. Byli jsme si vědomi toho, že ně-
kteří autoři upozorňují na to, že v podmínkách kultur-
ní krajiny není biogeografi cká teorie ostrovů dostatečně 
rozpracována a při nesprávné aplikaci poskytuje kon-
troverzní závěry i toho, že její základní slabinou je to, 
že nepřihlíží k diverzitě ekotopů (v dnešní terminologii 
geodiverzitě), i když právě ta výrazně ovlivňuje diverzitu 
organismů a jejich společenstev v krajině. Přesto pojetí 
ekologicky stabilních segmentů krajiny jako specifi ckých 
„ostrovů“, vystupujících z ekologicky méně stabilního 
základu kulturní krajiny inspirovalo k analýze prostoro-
vých vztahů mezi různými ekosystémy v krajině a k hle-
dání kritérií a parametrů pro takové uspořádání, které 
by co možná nejlépe zajistilo uchování genofondu a také 
příznivě působilo na ekologickou stabilitu celé krajiny 
(BUČEK & LACINA 1984). 

Koncepce tvorby ÚSES, uplatňovaná v ČR a SR od-
povídá nejnovějším postupům krajinného plánování 
v zahraničí (RUŽIČKOVÁ & ŠÍBL 2000). V Německu 
je vytvářena v krajině síť biotopů /Biotopvernetzung/ 
(JEDICKE 1994), v Nizozemí vzniká národní eko-
logická síť /Ecologische hoofdstructuur/ (LAMMERS 
& ZADELHOF 1996), v některých státech USA vytvářejí 
síť biokoridorů pod názvem „zelené cesty“ /Greenways/ 
(LABAREE 1992; SMITH & HELMUND 1993). V ze-
mích Evropské unie a v dalších přidružených státech 
v rámci programu EECONET (European Ecological 
Network) postupně začala vznikat celoevropská eko-
logická síť (BENNET 1994; NOWICKI et al. 1996; 
JONGMAN 1998; ROZEMAIJER 2007). Tvoří ji sou-
stava jádrových území – biocenter evropského významu, 
propojených biokoridory a navazující zóny zvýšené péče 
o krajinu. 
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Vymezování kostry ekologické stability krajiny

Kostru ekologické stability tvoří v současné době existu-
jící ekologicky významné segmenty krajiny s převahou 
přírodních a přirozených společenstev. Takovéto „ost-
rovy“ biodiverzity se v krajině zachovaly obvykle tam, 
kde využití bylo obtížnější díky nepříznivým přírodním 
podmínkám. Kostru ekologické stability vymezujeme 
na základě celoplošného průzkumu krajiny v katastrech 
obcí, nejlépe pomocí mapování biotopů společenstev 
v krajině. Do kostry ekologické stability jsou zařazovány 
především zbytky přírodních a přirozených společen-
stev, např. zbytky lesů s dřevinnou skladbou odpovídající 
přirozené, louky s převahou přirozeně rostoucích dru-
hů, mokřady, úseky vodních toků s přirozeným řečiš-
těm a břehovými porosty, rybníky s druhově bohatými 
pobřežními lemy, skalní společenstva a druhově bohatá 
postagrární lada, především stepní a lesostepní. 

V intenzivně využívané kulturní krajině, v zeměděl-
sko-lesní krajině s převahou jehličnatých monokultur 
a v urbanizované krajině je takovýchto zbytků přiroze-
ných společenstev obvykle velmi málo. Proto zde mu-
síme uplatnit princip relativního výběru – do kostry 
ekologické stability zde zařazujeme i území z hlediska 
biodiverzity méně hodnotná. Takto se součástí kostry 
ekologicky ekologické stability může stát i polní lesík 
v bezlesé zemědělské krajině, sloužící jako útočiště ně-
kterých druhů živočichů, nebo starý zatravněný vysoko-
kmenný sad, poskytující hnízdní a potravní podmínky 
ptactvu či opuštěný lom zarůstající keři a stromy. Ve ven-
kovských sídlech jsou významnou součástí kostry eko-
logické stability zámecké parky, především jejich části 
se vzrostlými domácími dřeviny a květnatými loukami, 
obdobně ve městech náleží do kostry ekologické stabili-
ty významné parky s přírodě blízkou úpravou (BUČEK 
& LACINA 1993). 

Kromě plošně rozlehlejších struktur náleží do kostry 
ekologické stability i maloplošné přírodní a antropogen-
ní útvary, tvořící v matrici kulturní krajiny kontrastní 
plošky a linie. Drobné kontrastní přírodní prvky při-
spívají ke zvýšení pestrosti ekologických nik, ke zvýšení 
biodiverzity krajiny a její ekologické stability, společně 
s historickými prvky obohacují jinak dosti stereotypní 
strukturu intenzivně využívané krajiny a dotvářejí její 
typický ráz. V lesní krajině mezi maloplošné význam-
né prvky řadíme útvary s plochou obvykle menší než 
0,04 ha, tedy menší, než je minimální výměra nejnižší 
kategorie prostorového rozdělení lesa – porostní skupiny 
(BUČEK 2000). K drobným významným přírodním prv-
kům mohou patřit např. skály, sutě, strže, mokřady, po-
toční nivy, lesostepní polanky, lesní lemy a pláště, staré 
stromy, aleje a stromořadí. Pro svoji nepatrnou rozlohu 
a nepatrný hospodářský význam bývají drobné přírod-
ní a historické prvky v územních a krajinných plánech 
většinou opomíjeny. Nelze je ovšem opominout při plá-
nování péče o kulturní krajinu. Ochrana a péče o území, 

tvořící kostru ekologické stability, má pro biodiverzitu 
a ekologickou stabilitu krajiny zásadní význam. Přízni-
vé stabilizační působení těchto území se totiž projevuje 
již v současnosti. I nejdokonaleji vyprojektovaná a za-
ložená nová biocentra, biokoridory a interakční prvky 
začnou totiž fungovat až po mnoha letech od vytvoření. 
Trvalou existenci území, tvořících kostru ekologické sta-
bility zajišťuje jejich zákonná ochrana. Z hlediska biodi-
verzity nejcennější lokality jsou zpravidla vyhlašovány 
za maloplošná zvláště chráněná území. Další ekologicky 
významná území mohou orgány ochrany přírody dle 
zákona č. 114/92 registrovat jako významné krajinné 
prvky.

Registrace významných krajinných prvků vytváří 
podmínky k zachování relativně ekologicky cenných 
území tvořících ekologickou síť v katastru každé obce. 
Na území České republiky bylo v roce 2006 registrováno 
více než 5600 významných krajinných prvků na správ-
ním území 183 obcí s rozšířenou působností. Pouze 
v 11 % obcí s rozšířenou působností nebyl registrován 
žádný významný krajinný prvek (PETŘÍČEK 2007). 
Počet evidovaných a registrovaných významných kra-
jinných prvků ve správním obvodu obce dokumentuje 
nejen stav přírody, ale i pozornost, kterou starosta, zastu-
pitelstvo a místní obyvatelé věnují zachování přírodních 
hodnot. Trvalé zachování zbytků přirozených a přírodě 
blízkých společenstev ve významných krajinných prv-
cích pomáhá k vytváření harmonické kulturní krajiny, 
dobrého domova pro člověka, planě rostoucí rostliny 
a volně žijící živočichy.

Hodnocení dynamiky vývoje území, zařazených 
do kostry ekologické stability ukázalo, že ve všech pří-
padech se stav ekologické sítě ve sledovaných obdobích 
mírně zhoršil. V okolí energetické soustavy Dukovany 
bylo v letech 1974–1978 vymezeno a charakterizováno 
61 ekologicky významných segmentů krajiny. Opako-
vané šetření po dvaceti letech (1993–1996) ukázalo, že 
podstatné zlepšení nenastalo v žádném území, v 6 seg-
mentech došlo k mírnému zlepšení, ve 23 územích byl 
stav označen jako setrvalý, v 25 se mírně zhoršil, v 6 seg-
mentech došlo k podstatnému zhoršení stavu, 1 území 
postihla destrukce (BUČEK & LACINA 1997). Obdobné 
výsledky poskytlo i po 15 letech opakované šetření sta-
vu ekologicky významných segmentů krajiny na území 
CHKO Žďárské vrchy, kde se zlepšení stavu projevilo 
pouze u malé části území, dosti často byl stav hodnocen 
jako setrvalý a u poloviny segmentů se projevilo zhorše-
ní stavu působením různých negativních vlivů (LACINA 
1993). Hodnocení vývoje ekologické sítě ve správním 
obvodu města Brna v letech 1998–2009 ukázalo, že stav 
25 ekologicky významných segmentů se zlepšil, stav 
139 segmentů byl hodnocen jako setrvalý, stav 29 seg-
mentů se zhoršil, 2 území podlehla destrukci (BUČEK 
& HOLCNEROVÁ 2010). Mírné zhoršení stavu těchto 
tří hodnocených ekologických sítí odpovídá celkovým 
trendům vývoje krajiny v ČR. 
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Vymezení kostry ekologické stability a následnou 
evidenci a registraci významných krajinných prvků, pří-
padně vyhlášení maloplošných zvláště chráněných úze-
mí v nejcennějších dosud nechráněných lokalitách, lze 
stále ještě považovat za aktuálně nejdůležitější kroky při 
tvorbě ekologické sítě. Přehled stávajících skladebných 
součástí ekologické sítě, tvořících kostru ekologické sta-
bility je vhodné zpracovat formou generelů, sestavených 
podle jednotlivých katastrálních území a pověřených 
obcí. Tento oborový dokument by měl být projednán 
v orgánech státní správy i samosprávy a měl by se stát 
podkladem pro územní plánování, pro komplexní po-
zemkové úpravy i lesní hospodářské plány i základem 
pro soustavnou péči o ekologicky významné segmenty 
krajiny. Zastavit trend zhoršování stavu skladebných 
součástí kostry ekologické stability lze pouze zajištěním 
soustavné péče o všechny ekologicky významné segmen-
ty krajiny. Finanční prostředky, které jsou v současné 
době k dispozici v rámci vládních krajinotvorných pro-
gramů, jsou ovšem dlouhodobě nedostatečné.

Navrhování územních systémů
ekologické stability krajiny

V kulturní krajině Čech, Moravy a Slezska je jen málo 
oblastí, kde kostra ekologické stability funguje jako 
optimálně propojený územní systém. Ekologicky vý-
znamné segmenty krajiny, tvořící kostru ekologické 
stability, zůstaly zachovány zpravidla na místech neza-
stavitelných, zemědělsky a lesnicky obtížněji využitel-
ných, jsou obvykle prostorově izolovány, nepravidelně 
rozloženy a velmi často mají nedostatečnou rozlohu. 
Proto je třeba kostru ekologické stability doplnit nově 
navrhovanými skladebnými prvky, účelně rozmístěnými 
na základě prostorových a funkčních kritérií tak, aby 
vznikl optimálně fungující územní systém ekologické 
stability krajiny. 

Cílem vytváření územních systémů ekologické sta-
bility krajiny je:
– zachování přirozeného genofondu krajiny
– zachování unikátních krajinných fenoménů
– zajištění příznivého působení na zemědělsky a lesnic-

ky využívané části krajiny a na urbanizovaná území
– podpora možnosti mnohostranného funkčního vy-

užívání krajiny. 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměně-
ných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu. Je tvořen ekologicky významný-
mi segmenty krajiny, účelně rozmístěnými na základě 
funkčních a prostorových kritérií (LÖW, BUČEK et al. 
1995; MADĚRA, ZIMOVÁ et al. 2004).

Nejdůležitějšími skladebnými prvky územních sys-
témů jsou biocentra. Biocentrum (centrum biotické 

diverzity) je území, které svou velikostí a stavem ekolo-
gických podmínek má umožnit trvalou existenci druhů 
přirozeného genofondu krajiny. Biocentra jsou vyme-
zována tak, aby zahrnovala celou škálu přírodních i člo-
věkem podmíněných přirozených společenstev v určité 
oblasti. Biocentra rozlišujeme na existující a navrhovaná 
v plánech ÚSES. Optimálně funkční jsou již v současné 
době existující biocentra s přírodními a přirozenými 
ekosystémy s vysokým stupněm ekologické stability 
na celé ploše vymezeného území. Takový musí být cílový 
stav všech biocenter, zařazených do ÚSES. Biocentrum 
může tedy tvořit např. přirozená doubrava, bučina, su-
ťová javořina, prameništní olšina, květnatá louka nebo 
rybník, obklopený mokřadními travinnými společen-
stvy. V těch oblastech, kde je naprostý nedostatek zbytků 
přírodních a přirozených společenstev, je nutné biocen-
tra nově vytvářet. Plochy, rezervované v krajině v plá-
nech ÚSES pro budoucí založení biocentra označujeme 
jako navrhovaná biocentra. V současné době mohou být 
na území navrhovaných biocenter ekosystémy s nízkým 
stupněm ekologické stability, člověkem silně změněné, 
např. pole, smrková monokultura či dokonce skládka 
odpadů. V budoucnu bude nutno tato území přetvořit 
tak, aby zde našly vhodné podmínky druhy přirozeného 
genofondu krajiny. 

Biokoridory (biotické koridory) propojují biocen-
tra a umožňují migraci, kontakty a šíření organismů. 
Na rozdíl od biocenter nemusí umožňovat trvalou exis-
tenci všech druhů zastoupených společenstev. Díky bio-
koridorům vzniká z prostorově oddělených biocenter 
v krajině ekologická síť. Nejhustší a nejsouvislejší síť 
biokoridorů v kulturní krajině tvoří břehové porosty, 
lemující toky řek a potoků, v nichž přirozená společen-
stva vrb, olší a jasanů s podrostem mokřadních a vlhko-
milných druhů dosahují často délky několika kilometrů. 
V intenzivně využívané zemědělské polní krajině mají 
funkci biokoridorů nově vysazené lesní pásy a také při-
rozená společenstva na mezích, kamenicích a agrárních 
terasách, spojující biocentra. Význam biokoridorů je pro 
různé skupiny organismů odlišný v závislosti na roz-
dílných způsobech pohybu a rozšiřování. Pro některé 
druhy organismů jsou v kulturní krajině biokoridory 
zcela nezbytné, např. pro méně pohyblivé druhy bezob-
ratlých živočichů či pro ty druhy rostlin, jejichž semena 
šíří mravenci. Biokoridory jsou obdobně jako biocentra 
buď existující, nebo navrhované v plánech ÚSES na mís-
tech, kde bude nutné nové biokoridory vytvořit. Nejlépe 
fungují biokoridory souvislé, tvořené po celé délce při-
rozenými společenstvy s vysokým stupněm ekologické 
stability. Méně vyhovující jsou biokoridory přerušované, 
rozdělené jednou nebo několika bariérami, např. pru-
hem pole, komunikací, či zastavěnou plochou. Význam 
biokoridorů není omezen na zprostředkování migrace 
organismů. Přispívají ke zvýšení ekologické stability 
krajiny také tím, rozdělují rozsáhlé plochy ekologicky 
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nestabilních antropogenně změněných ekosystémů, tedy 
rozlehlé bloky polí nebo lesních lignikultur. 

Mezi základní typy skladebných součástí ÚSES 
na místní úrovni patří interakční prvky. Označujeme 
tak malá území s přirozenými společenstvy, vytvářejí-
cí existenční podmínky některým rostlinám a živoči-
chům, významně ovlivňujícím fungování ekosystémů 
kulturní krajiny. Interakční prvky mají menší plochu 
než biocentra a biokoridory, velmi často jsou prostoro-
vě izolovány. Typickými interakčními prvky jsou např. 
keřová společenstva lesních okrajů, remízky, skupiny 
stromů, ba i solitérní staré stromy v polích, drobné pra-
meništní mokřady, keřová a travinobylinná společenstva 
na mezích a kamenicích, vysokokmenné sady se starý-
mi ovocnými stromy, aleje, skupiny listnatých dřevin 
v jehličnatých monokulturách. V interakčních prvcích 
nacházejí prostředí pro život např. opylovači kulturních 
rostlin a predátoři, omezující hustotu populací škůdců 
zemědělských i lesních kultur. Interakční prvky zpro-
středkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů 
na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Přispívají 
ke vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních vazeb 
organismů a tím podmiňují vznik regulačních mecha-
nismů, zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny. Čím 
hustší je síť interakčních prvků, tím účinnější je v in-
tenzivně využívané venkovské krajině stabilizační pů-
sobení ÚSES.

Při projektování územních systémů ekologické sta-
bility krajiny v ČR je používán metodický postup, zalo-
žený na uplatnění pěti základních kritérií: rozmanitost 
potenciálních přírodních ekosystémů, prostorové vztahy 
ekosystémů v krajině, aktuální stav krajiny, prostorové 
parametry biocenter a biokoridorů, společenské limity 
a záměry (LÖW et al. 1995).

Kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystémů 
slouží především pro lokalizaci biocenter, jeho správné 
uplatnění zaručuje to, že v ekologické síti budou zastou-
peny všechny typy ekosystémů určité krajiny. Při pro-
jektování ÚSES vycházíme z rozmanitosti potenciálních 
přírodních ekosystémů, tedy takových společenstev, 
která by v krajině vznikla, kdyby zde nepůsobily vlivy 
činnosti člověka. Pestrost přírodních ekosystémů v ur-
čité krajině je závislá na geografi cké poloze a na pestrosti 
trvalých ekologických podmínek, především na charak-
teru geologického podloží, reliéfu, půd a klimatu. Roz-
manitost potenciálních přírodních ekosystémů v krajině 
vystihují výsledky biogeografi cké diferenciace krajiny 
v geobiocenologickém pojetí (BUČEK 2005; BUČEK 
& LACINA 2006), především individuální biogeogra-
fi cké členění (CULEK 1996) a typologické geobioce-
nologické členění krajiny (BUČEK & LACINA 2007). 
Vyhodnocením zastoupení současných společenstev 
v kostře ekologické stability zjistíme, jsou-li v biocen-
trech v určitém biogeografickém regionu a biochoře 
(CULEK 2005) zastoupeny všechny charakteristické 

skupiny typů geobiocénů a jaká společenstva a na kte-
rých lokalitách je případně nutno v územním systému 
doplnit a nově vytvořit. 

Prostorové vztahy potenciálních ekosystémů: toto 
kritérium slouží především pro navrhování tras bioko-
ridorů, podkladem pro jeho aplikaci jsou mapy skupin 
typů geobiocénů a poznatky o ekologických nikách, 
kontaktech, šíření a migracích organismů v krajině. 
Jednoznačná je lokalizace biokoridorů vodní, mokřadní 
a nivní bioty, určovaná hydrografi ckou sítí. Proto bio-
koridory vodních toků a jejich lemových společenstev 
v podmínkách naší krajiny vždy tvoří základní osu eko-
logické sítě. U terestrických ekosystémů není lokalizace 
biokoridorů tak jednoznačná, závisí jednak na mozaice 
potenciálních geobiocenóz v krajině, jednak na indivi-
duálních nárocích jednotlivých populací, tvořících spo-
lečenstva. Pro migrace a kontakty populací rostlin jsou 
nejvýznamnější modální biokoridory, spojující stejná 
nebo podobná společenstva. Význam biokoridorů pro 
jednotlivé populace je závislý na způsobu jejich šíření, 
je odlišný u anemochorních a zoochorních druhů. Pro 
ty druhy živočichů, jejichž ekologickou niku tvoří spo-
lečenstva výrazně rozdílných biotopů, jsou nezbytné 
kontrastní biokoridory. 

Prostorové a časové parametry: jen ty součásti 
ÚSES, které vyhovují alespoň minimálním prostorovým 
parametrům, mohou plnit své poslání. U existujících 
biocenter s menší plochou je třeba navrhnout zvětše-
ní, chybějící biocentra bude nutno postupně vytvářet. 
Ještě častěji než biocentra chybí v kulturní krajině jejich 
spojnice – fungující biokoridory. Prostorové parametry 
biocenter a biokoridorů vznikly na základě opakovaného 
expertního posouzení týmem specialistů, využívajících 
disponibilních informací o prostorových nárocích růz-
ných druhů organismů, populací a společenstev (LÖW 
et al. 1995). Objektivnější přístup, využívající poznatků 
o dynamice přírodních lesů byl aplikován při návrhu 
velikosti lesních biocenter (MACKŮ & MÍCHAL 1990). 
Dobře fungovat mohou jen ta biocentra, která vyhovují 
alespoň minimálním prostorovým parametrům. U exis-
tujících biocenter s menší plochou je třeba navrhnout 
zvětšení, chybějící biocentra bude nutno postupně vy-
tvářet. Pro lokální biocentra v lesích platí minimální 
velikost 3 ha, pro biocentra regionální je to 10–40 ha 
v závislosti na typu lesa. Pro nadregionální biocentra je 
minimální velikost 1000 ha a pro provinciální biocentra 
pak 10 000 ha. U nadregionálního biocentra by jádrové 
území s přirozenými lesními ekosystémy mělo mít plo-
chu 10–40 ha. Jádrová území nadregionálních biocenter 
by měla zahrnovat všechna vývojová stádia (dorůstání, 
zralosti, rozpadu) a věkové rozpětí by se zde mělo rovnat 
průměrnému dosahovanému věku hlavní dřeviny. Mini-
mální šířka biokoridorů je stanovena na 15 až 50 metrů 
v závislosti na typu lesa a významu biokoridoru. Pro 
bio koridory vymezujeme maximální délku a maximální 
možnou délku přerušení.
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Výsledků jednoznačně zaměřených výzkumů, kte-
ré by přinesly exaktní poznatky o fungování biocenter 
a biokoridorů je dosud u nás i v zahraničí dosti málo. 
Některé výsledky až překvapivě potvrzují správnost na-
vržených parametrů. Sledování výskytu lesních druhů 
v ochranném lesním pásu s parametry regionálního bio-
koridoru, založeném na orné půdě v zemědělské krajině 
v oblasti Bílých Karpat ukázalo, že po 30 letech existence 
se některé typické lesní druhy již vyskytují po celé délce 
biokoridoru. Další poznatky lze očekávat od aplikace te-
orie metapopulací a zpřesňování prostorových nároků 
bioindikačně významných a klíčových druhů. Prostoro-
vé parametry ani v budoucnu nebude zřejmě nutno radi-
kálně měnit, může docházet k jejich zpřesňování, tak, jak 
bude postupně narůstat fond disponibilních poznatků.

Aktuální stav krajiny: bez exaktního, přesného, 
přírodovědně správného a skutečně aktuálního zjištění 
současného stavu krajiny se generely, plány i projekty 
ÚSES stávají pouze virtuální realitou, přírodovědně ne-
podloženou vizí projektanta, mající jen málo společné-
ho se skutečnou strukturou a fungováním ekosystémů 
v krajině. Velmi často je lokalizace biocenter a bioko-
ridorů chybná proto, že projektant neměl dostatečně 
podrobné aktuální informace o území. Biocentrum (či 
biokoridor) je pak umístěno schematicky podle mecha-
nicky uplatňovaných prostorových kritérií, často na lo-
kalitu s malou ekologickou stabilitou, i když v okolí je 
k dispozici existující ekologicky významný segment 
krajiny, který by mohl okamžitě dobře nebo optimálně 
naplnit požadovanou funkci (BUČEK 2006a). Aktuální 
stav krajiny nejlépe vystihují výsledky základního celo-
plošného mapování biotopů (mapování aktuálního stavu 
vegetace, mapování krajiny), jehož součástí je i vymezení 
a přírodovědná charakteristika ekologicky významných 
segmentů krajiny. Pro mapování biotopů lesních spo-
lečenstev byl zpracován samostatný metodický postup, 
navazující na diferenciaci krajiny v geobiocenologickém 
pojetí (MADĚRA 1996; 1998). Pro potřeby hodnocení 
aktuálního stavu krajiny při projektování ÚSES je možné 
využít i výsledky mapování biotopů soustavy NATURA 
2000. 

Společenské limity a záměry: srovnání prostorových 
nároků na tvorbu ekologické sítě s dalšími zájmy na vyu-
žití území není a nemůže být založeno pouze na přírodo-
vědných, geoekologických východiscích. Toto kritérium 
je naplňováno začleňováním ÚSES do územních plánů 
(LEPEŠKA 1998) a dalších dokumentů, ovlivňujících vy-
užití krajiny, především do plánů pozemkových úprav 
(LEPEŠKA 1999) a lesních hospodářských plánů. Zacho-
vání biodiverzity a podpora ekologické stability krajiny, 
hlavní cíle tvorby ekologické sítě, nesporně představují 
veřejný zájem. Jeho naplnění je do značné míry závislé 
na ekonomických stimulech, kterými budou stát, obce 
či další veřejné zdroje tvorbu ekologické sítě a péči o její 
skladebné prvky podporovat. 

Současný stav tvorby ÚSES v ČR

Koncepce tvorby ÚSES v ČR je legislativně kodifi kovaná 
v zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  Podle 
tohoto zákona k základním povinnostem při obecné 
ochraně přírody patří „ochrana systému ekologické sta-
bility“. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem, na kterém 
se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Ministerstvo 
životního prostředí ČR je pověřeno stanovit obecně 
závazným právním předpisem „podrobnosti vymezení 
a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti 
plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření“. 

Vzhledem k odlišným prostorovým rámcům, odliš-
ným prostorovým parametrům, charakteru a významu 
biocenter a biokoridorů i rozdílnému způsobu zajištění 
ochrany a péče rozlišujeme územní systémy na místní, 
regionální a nadregionální (LÖW et al. 1995). Generel 
nadregionálního a regionálního ÚSES byl nejprve zpra-
cován jako územně technický podklad jednotně pro 
celé území ČR (BÍNOVÁ & CULEK 1996). Vymezení 
nadregionálního a regionálního ÚSES bylo postupně 
aktualizováno a zpřesňováno obvykle v rámcích jed-
notlivých krajů (viz např. KOCIÁN 2007; BRHELOVÁ 
& SERVUS 2007). V současné době probíhá aktualizace 
nadregionálního územního systému ekologické stability 
(KOSEJK, PETŘÍČEK & ŠMÍDOVÁ 2010; BIRGUSO-
VÁ, ONDRUŠKA, ŠTEFLÍČEK & KYSELKA 2010).

Pro ekologickou stabilizaci krajiny mají největší vý-
znam místní (lokální) územní systémy, neboť tvoří v kra-
jině nejhustší síť a zahrnují i skladebné prvky vyšších 
hierarchických úrovní. Lokální biocentra, biokoridory 
a interakční prvky v místních územních systémech mají 
obvykle více funkcí. Nejedná se tedy o území, která by 
sloužila výhradně ochraně biodiverzity. Lokálním bi-
ocentrem může tedy být i hospodářsky využívaný les 
s přirozenou dřevinnou skladbou a lokální biokoridory 
mohou být zakládány tak, aby současně fungovaly jako 
protierozní ochranné lesní pásy. Jiné funkční využití 
součástí místního ÚSES ovšem nesmí být v rozporu 
s jejich hlavním posláním, kterým je ochrana biologic-
ké rozmanitosti a nesmí narušovat jejich ekologickou 
stabilitu. Generely místních ÚSES jsou v současné době 
zpracovány pro naprostou většinu katastrů obcí v ČR. 
Postupným začleňováním do územních plánů sídelních 
útvarů se z nich stávají závazné plány ÚSES.

Při sběru a zpracování dat dokumentací ÚSES v mo-
delovém území se ovšem ukázalo, že dokumentace ne-
jsou jednotně zpracovány, většinou nejsou k dispozici 
v digitální formě, často nejsou zpracovány kvalifi kovaný-
mi projektanty a většinou nejsou navázány na vymezení 
ÚSES v sousedících územích. Jednotné nejsou ani legen-
dy map, ani označení a číslování skladebných součástí, 
velké problémy vznikají i při zpracování dokumentací 
ÚSES v digitální podobě (PETROVÁ et al. 2005). Me-
todické postupy vymezování a navrhování ÚSES, zpra-
cované v 90. letech 20. století je třeba doplnit o účelné 
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využití moderních geoinformačních metod. K tomu je 
třeba nesporně tyto postupy inovovat a zpracovat celo-
státní závaznou metodiku, aplikovatelnou v další gene-
raci tvorby dokumentace ÚSES. Citelně chybí jednotný 
systém získávaní, zpracování a udržování dat o ÚSES 
(BUČEK 2006). 

Nelze očekávat, že všechny návrhy nových biocenter, 
biokoridorů a interakčních prvků budou bezprostředně 
realizovány. Tvorba optimálně vyvážené ekologické sítě, 
zahrnující stávající i nově zakládané části od lokálních 
biocenter až po evropsky významné biokoridory bude 
nesporně trvat několik desetiletí. Hlavním posláním 
v současné době zpracovávaných a schvalovaných gene-
relů a plánů ÚSES je zabezpečit pro tuto tvorbu v krajině 
potřebný prostor. 

Nové skladebné prvky ÚSES jsou zakládány přede-
vším na zemědělské půdě. Zpracovaná bilance ploch 
nad regionálního, regionálního a lokálního ÚSES uká-
zala, že odhadovaná potřeba zemědělské půdy pro zaklá-
dání ÚSES v ČR činí 53 000 ha, tj. 1,1 % z celkové plochy 
zemědělské půdy (BÍNOVÁ 1997). První biokoridory, 
vytvářené podle plánů ÚSES vznikly počátkem 90. let 
20. století v zemědělské krajině východní Moravy, v okolí 
Vracova, Strážnice a Křižanovic. Jednalo se experimen-
tální výsadby lesních pásů, které měly ověřit nejvhod-
nější způsoby zakládání biokoridorů a péče o vysázené 
porosty. Proto byl vývoj biokoridorů podrobně sledován. 
Dosavadní poznatky o růstu dřevin v nově vzniklých 
biokoridorech jsou povzbudivé (ÚRADNÍČEK 2004; 
2009; ÚRADNÍČEK & JELÍNEK 2008). Zkušenosti se 
zakládáním místních územních systémů na zemědělské 
půdě shrnuje ZIMOVÁ et al. (2002).

Souhrnné údaje o současném stavu tvorby nových 
skladebných součástí ÚSES v ČR chybí. Průzkum, pro-
vedený na území Jihomoravského kraje ukázal, že zde 
bylo v letech 1997–2007 nově založeno 62 lokálních 
bio center s celkovou výměrou 256,7 ha, 38 biokoridorů 
s délkou 39,1 km a 29 interakčních prvků (STRÁNSKÁ 
& EREMIÁŠOVÁ 2008). 

Příkladem úspěšné tvorby skladebných prvků ÚSES 
je lokální biokoridor Obecní hájek v obci Šakvice. Po 
provedených dílčích pozemkových úpravách v trati Díly 
pod vinohrady v roce 2004 získala obec 5,5 ha pozemku, 
který se zastupitelstvo rozhodlo využít k vysázení lokál-
ního biokoridoru. Lokální biokoridor Obecní hájek je 
situován v blízkosti severní hráze dolní novomlýnské 
nádrže a v budoucnu alespoň zčásti nahradí lužní lesy, 
zatopené jejími vodami. V pásu dlouhém 750 m a širo-
kém 70 m bylo vysázeno 25 500 ks dřevin. Výsadba byla 
provedena podle návrhu šakvické občanky Ing. Svatavy 
Stehlíkové a to výhradně dřevinami přirozeného lužní-
ho lesa. Výsadba dřevin je prostorově rozdělena do tří 
částí se dvěma průhledy. Celý biokoridor je oplocen, aby 
vysázené dřeviny byly chráněny proti poškození zvěří, 
pravidelně je prováděno vyžínání trav a bylin, které by 

růst dřevin mohly ohrozit. Občané Šakvic, kteří nezišt-
ně poskytli části svých pozemků, zastupitelstvo obce 
i starostka Milena Brzobohatá tak dokázali, že jim stav 
přírody není lhostejný (BUČEK 2006b). 

V letech 2000–2004 bylo v rámci zalesňování země-
dělských pozemků, které jsou součástí území v majetku 
pana Jiřího Čížka založeno na ploše 43,87 ha reprezen-
tativní regionální biocentrum Jelení. Biocentrum Jele-
ní je situováno v k. ú. Jelení u Holčovic (okr. Bruntál), 
v biochoře 5VM Vrchoviny na drobách 5. vegetačního 
stupně. Z hlediska prostorových vztahů je důležité to, že 
nově založené regionální biocentrum Jelení leží na tra-
se regionálního biokoridoru, procházejícího Nízkoje-
senickým biogeografi ckým regionem. Při výsadbě byly 
uplatněny všechny hlavní dřeviny příslušných skupin 
typů geobiocénů, včetně modřínu, který se v Nízko-
jesenickém bioregionu přirozeně vyskytuje. Na ploše 
biocentra byly ponechány dřeviny, které v procesu při-
rozené sukcese osídlily kamenné valy a které tak přispějí 
k větší strukturní rozmanitosti výsadbou nově vzniklých 
a věkově jednotvárných porostů. Ke strukturní rozma-
nitosti biocentra přispívají i malé plochy přípravného 
lesa, vzniklé sekundární sukcesí. Regionální biocentrum 
Jelení má všechny podmínky pro to, aby se postupně 
stalo územím, které svou velikostí a stavem ekologických 
podmínek umožní trvalou existenci druhů přirozené-
ho genofondu krajiny a naplní tak hlavní poslání tvorby 
územních systémů ekologické stability krajiny (SIMON 
& BUČEK 2008).

Výjimečným příkladem úspěšné realizace všech pro-
jektovaných prvků ÚSES v katastru obce je regionální 
územní systém ekologické stability v katastrálním území 
Čehovice na okrese Prostějov. Díky dlouhodobé spo-
lupráci okresního pozemkového úřadu, starosty obce, 
projektanta a realizátora se na ploše 23 ha podařilo vy-
budovat regionální biocentrum a navazující regionální 
biokoridory. V roce 2007 získala realizace regionálního 
biocentra Čehovice první místo v soutěži o nejlepší reali-
zované společné zařízení v pozemkových úpravách v ka-
tegorii opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. 
V roce 2010 získal Pozemkový úřad Prostějov za projekt 
„Regionální územní systém ekologické stability v kata-
strálním území Čehovice“ Cenu české krajiny a byl no-
minován na Cenu Rady Evropy za krajinu.

Počátkem 80. let minulého století se tvorba ucele-
ných územních systémů ekologické stability krajiny zdá-
la vzdálenou vizí. Ještě v roce 1991 jsme konstatovali, že 
si „lze jen těžko představit, že by do konce tisíciletí došlo 
na orné půdě k zakládání nových regionálních biocenter, 
chybějících především v nejintenzivněji obhospodařova-
ných a nejúrodnějších oblastech ČR“ (MÍCHAL et al. 
1991). Díky teoretickým východiskům a metodickým 
postupům vymezování kostry ekologické stability a na-
vrhování územních systémů, rozpracovaným v 80. letech 
20. století, bylo možno v nových společenských pomě-
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rech v 90. letech zahájit program tvorby ekologické sítě 
na celém území České republiky. Základní obrat zname-
nalo přijetí zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a kra-
jiny, poskytujícího pro vytváření ekologické sítě v ČR 
legislativní oporu. Velmi důležité je také to, že česká 
koncepce tvorby ekologické sítě je kompatibilní s kon-
cepcí Evropské ekologické sítě (EECONET), postupně 
vytvářené v zemích Evropské unie. Ekologická síť musí 
pochopitelně být integrální součástí krajinných a územ-
ních plánů. Doufejme, že postupně budou řešeny i eko-
nomické a majetkoprávní problémy, související s péčí 
o skladebné prvky ekologické sítě a že budou postupně 
nalézány i potřebné fi nanční prostředky z vládních i ne-
vládních zdrojů. Česká, moravská i slezská kulturní kra-
jina co nejúplnější ekologickou síť rozhodně zasluhuje. 
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5.7.8   Fragmentace krajiny a její 
migrační propustnost pro savce

Petr Anděl

Fragmentace krajiny
jako významný faktor v ochraně přírody

Přírodní a antropogenní sítě v krajině
Zákon o ochraně přírody a krajiny defi nuje krajinu jako 
„část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, 
která je tvořená souborem funkčně propojených ekosys-
témů a civilizačními prvky“. Krajina je tedy ze souborů 
ekosystémů, které se vzájemně ovlivňují a jsou určitým 
způsobem propojeny. Kromě těchto přírodních prvků 
se ale v krajině rovněž vyskytují prvky antropogenní, 
civilizační, tedy uměle vytvořené člověkem. 

Oba tyto atributy si můžeme v krajině představit jako 
určité vzájemně se křížící sítě: 
•  síť přírodní je reprezentována různě rozmístěnými 

biotopy, stanovišti, ekosystémy (př. mokřad, les, 
louka atd.), které umožňují trvalou existenci jednot-
livých druhů a je možné je obecně označit jako bio-
centra. Ty jsou propojené různými liniovými nebo 
plošnými krajinnými strukturami, které samy nemu-
sí splňovat podmínky pro dlouhodobou existenci, 
ale ve kterých dochází k pohybu, migraci živočichů. 
Obecně je můžeme označit jako biokoridory. 

•  síť antropogenní je reprezentována různě rozmístě-
nými sídelními útvary nebo dalšími prvky výstavby 
(města, průmyslové areály atd.), které slouží k trva-
lému pobytu lidí a obecně je můžeme označit jako 
sídla. Ta jsou propojena silnicemi, dálnicemi, želez-
nicemi, plavebními kanály, které umožňují pohyb 
lidí a materiálů mezi sídly. Tyto spojovací prvky lze 
označit jako dopravní infrastrukturu. 

Je zřejmé, že základní struktura obou těchto sítí je stejná. 
Funkční jsou pouze jako celek, protože samotné prosto-
ry pobytu nemohou dlouhodobě existovat bez funkční-
ho propojení. To platí jak pro síť antropogenní, tak pro 
přírodní.
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Protože se v krajině obě sítě vzájemně překrývají, do-
chází k vzájemným konfl iktům z hlediska užívání kraji-
ny. Zde se však postavení obou sítí výrazně liší. Zatímco 
přírodní síť obecně není schopna zabránit umístění an-
tropogenních prvků, naopak to neplatí. Pokud chceme 
například vybudovat pozemní komunikaci, přírodní bi-
okoridor vedený daným územím stavbě nezabrání, na-
opak výstavba pozemní komunikace spojitý biokoridor 
přeruší s negativním dopadem na jeho funkci v přírodě. 
Antropogenní síť je navíc tvořena pro přírodu cizoro-
dými fyzikálními prvky, které z praktického hlediska 
můžeme považovat za dlouhodobé a často za nevratné. 
Vyplývá z toho, že pro zachování přírodní sítě je nezbyt-
ná její aktivní a cílená ochrana. A především radikální 
změny v krajině v posledních desetiletích tuto potřebu 
podtrhují a pojmy, jako je konektivita a fragmentace 
krajiny, se dostávají do popředí zájmu.

Migrační bariéry a fragmentace krajiny
Antropogenní síť může svým charakterem vytvářet ba-
riéry, které brání volnému pohybu živočichů v krajině. 
Tento jev, kdy se krajina dělí vlivem přirozených nebo 
umělých bariér na stále menší a menší izolovanější celky, 
je označován jako fragmentace krajiny a patří k závaž-
ným a také velmi složitým problémům ochrany přírody, 
protože může mít v budoucnu katastrofi cké následky pro 
fl óru, faunu a ekosystémy. Fragmentace prostředí je jed-
nou ze základních příčin vymírání druhů na zemi. 

Pojem fragmentace pochází z  latinského slova 
fragmentum znamenajícího úlomek, zlomek, kousek. 
Fragmentace je tedy proces, kdy se celek dělí (rozbíjí, 
rozpadá) na dílčí kusy, zlomky. Fragment je zde vnímán 
jako určitý odpad, který již nemá plnohodnotné vlast-
nosti původního celku. 

Teoretické základy pro hodnocení konektivity kra-
jiny vycházejí z obecné ekologie a ekologie popula-
cí, konkrétně z teorie ostrovní biogeografie a teorie 
metapopulace. Principy teorie ostrovní biogeografie 
(MACARTHUR & WILSON 1967) vycházejí ze studií 
prováděných na mořských ostrovech a souostrovích. 
Studie byly zaměřeny zvláště na zákonitosti kolonizace 
ostrovů novými druhy, na druhovou diverzitu ostrovů, 
vymírání atd., to vše v závislosti na velikosti daných 
ostrovů a jejich vzdálenosti od ostrovů okolních. Jed-
notlivé principy pak byly přeneseny do běžné krajiny, 
kde jsou jako ostrovy chápány části krajiny vhodné pro 
daný druh a jako moře pak méně vhodné větší plochy 
v krajině (matrix).

Ve fragmentované krajině obývají jednotlivé „ostro-
vy“ příznivého prostředí lokální populace, mezi který-
mi dochází k pravidelným migracím, a tím i k výměně 
genetického materiálu. Soubor takovýchto lokálních 
propojených populací se nazývá metapopulace. Kla-
sická metapopulační teorie rozlišuje dva základní typy 
populací (i) zdrojové (počet rozených jedinců převyšu-

je počet umírajících) a (ii) sinkové (počet umírajících 
jedinců převyšuje počet rozených). Sinková populace 
je pak závislá na přísunu jedinců z populace zdrojové. 

V prostředí fragmentovaném pouze přirozenými 
bariérami (pohoří, velké řeky atd.) nedochází obvykle 
k náhlým změnám v rozšíření jednotlivých lokálních 
populací. Přirozený tok genů mezi zdrojovými a sin-
kovými populacemi však může být omezen nebo zcela 
přerušen vlivem antropogenních bariér. Jestliže k tomu 
dojde, sinkové populace ztratí pro své fungování nezbyt-
ný přísun jedinců, což u nich následně může vyvolat 
zásadní genetické problémy, jako je větší výskyt příbu-
zenského rozmnožování, větší pravděpodobnost vzniku 
škodlivých mutací a s tím související vyšší náchylnost 
k chorobám, snižování odolnosti proti rušivým vlivům 
prostředí a ve svém důsledku riziko vyhynutí. Obecně 
lze říci, že celková zdatnost (fi tness) populace se snižuje 
s poklesem její velikosti a poklesem četnosti kontaktu 
s dalšími populacemi (FAHRIG 2001). Migrace mají 
proto zásadní význam pro trvalé přežívání a prosperitu 
populací a fragmentaci krajiny je třeba věnovat pozor-
nost jak na teoretické, tak praktické úrovni.

Metody pro popis fragmentace krajiny

Obecné principy metod pro popis fragmentace krajiny
Snahu o začlenění problematiky fragmentace krajiny 
do rozhodovacích procesů a územního plánování kom-
plikuje skutečnost, že fragmentaci prostředí lze jen ob-
tížně obecně defi novat a exaktně kvantifi kovat. Různé 
druhy živočichů mají různé nároky na prostor a zcela 
odlišné krajinné nebo antropogenní struktury pro ně 
mohou být nepřekonatelnými překážkami. Je tedy zřej-
mé, že nemůže existovat jedna metodika hodnocení pro 
všechny druhy a že pro praktické aplikace je třeba použít 
dílčí schematizace a zjednodušení. 

Při popisu rizika fragmentace krajiny pro libovolnou 
populaci živočichů je třeba popsat dva základní objekty:
1.  dostupné území – jedná se o část krajiny, kterou má 

hodnocená populace k dispozici pro svoji existenci. 
Základní charakteristikou pro popis fragmentace je 
rozloha.

2.  fragmentační bariéra – představuje překážku, která 
rozdělí původní území a v něm existující populaci 
a omezí přirozený pohyb organismů natolik, že dílčí 
části populace přestávají tvořit jeden funkční celek. 
Fragmentační bariérou může být dálnice, hustá zá-
stavba, souvislý pás nevhodného biotopu, ale i hlu-
ková zátěž takové intenzity, která má na živočichy 
odpuzující účinek. Základními charakteristikami 
bariéry jsou délka a propustnost.

Metodika na hodnocení fragmentace krajiny se musí za-
bývat popisem těchto objektů a určením jejich limitují-
cích parametrů. Příklad obecného metodického postupu 
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je v tab. 8 a dále budou popsány dvě metody formali-
zovaného hodnocení fragmentace krajiny – stanovení 
polygonů UAT a stanovení efektivní velikosti oka.

Polygony UAT (Unfragmented Areas by Traffi  c)
Stanovení polygonů UAT je metoda zaměřená na frag-
mentaci krajiny dopravou. Rozděluje zájmovou oblast 
na tzv. území nefragmentované a fragmentované. Para-
metrem pro popis fragmentačního účinku je intenzita 
dopravy, přesně RPDI – roční průměr denních intenzit 
dopravy. Nefragmentované území je defi nováno jako 
část krajiny ohraničená silnicemi s vyšší RPDI než 1000 
vozidel/den a s rozlohou 100 a více km2 (Obr. 67). Úze-
mí s menší rozlohou jsou považována za fragmentova-
ná. Základ této metody je popsán v pracích GAWLAK 
(2001), ILLMANN, LEHRKE & SCHÄFER (2000). Pro 
poměry České republiky byla metoda rozpracována 
v práci ANDĚL et al. (2005).

Dopravní intenzity jsou stanovovány na základě 
sčítání dopravy, které se v celostátním měřítku koná 
každých 5 let. Výhodou je, že lze použít i výsledků ma-
tematických dopravních modelů a hodnotit vliv např. 
jednotlivých navržených variant výstavby nové dálnice 
nebo silnice. Polygon UAT přitom představuje oblast, 
která právě proto, že je dosud nefragmentovaná, zaslouží 
ochranu před rozdělením antropogenními bariérami. 
Příklad na obr. 68 potvrzuje známý požadavek, aby při 

Tab. 8:
Obecný metodický postup pro hodnocení fragmentace krajiny.

č. Název etapy Charakteristika etapy
1 určení zájmových druhů

organismů
Druhy se sdružují často do skupin s podobnými nároky ve vztahu k frag-
mentaci (např. modelová skupina velcí savci – kap. X.3.2)
Rozdělení druhů ve vztahu k dálnicím je v tab. x-2.

2 vymezení zájmového území Jedná se o území, ve kterém bude fragmentace hodnocena. Jeho vymezení 
závisí především na účelu prováděného hodnocení (porovnání variant 
vedení dálnice, záměry v územních plánech aj.)

3 určení fragmentačního faktoru
(který bude předmětem hodnocení)

Současně se stanoví parametr, který bude popisovat míru fragmentačního 
účinku (např. intenzita dopravy pro dálnice, rozloha bezlesí pro rysa aj.).

4 stanovení závislosti
mezi velikosti dostupného území 
a prosperitou populace

S poklesem velikosti území pod určitou hodnotu klesá obecně prosperita 
populace. V praxi se pro zjednodušení určuje limitní rozloha dostupného 
území, která se považuje za hranici mezi dostatečnou a nedostatečnou 
rozlohou.

5 stanovení závislosti
mezi velikostí parametru fragmentace 
a propustnosti bariéry

Tato závislost je ovlivněna řadou dalších přírodních a antropogenních 
faktorů. Pro zjednodušení se používá stanovení limitní hodnoty fragmen-
tačního parametru.

6 analýza zájmového území
na základě výše zvolených limitů

V mapovém podkladu se vyznačí prostory pro existenci populací (ve vaz-
bě ke stanovému limitu území) a stejně tak migrační bariéry (rozdělené 
podle stanovených limitů).

7 stanovení algoritmu
pro vyhodnocení
fragmentačního účinku

Základním postupem je expertní posouzení situace ve vztahu ke kon-
krétním místním podmínkám. Vhodným pomocným podkladem jsou 
indikátory fragmentace.

8 celkové zhodnocení
fragmentace území

Vyhodnocení stupně fragmentace ve vztahu k populacím zájmových dru-
hů a návrh opatření.

Obr. 67:  Vymezení polygonů UAT.

výběru nových tras kapacitních komunikací byly upřed-
nostňovány stávající dopravní koridory.

Současně je možné metodou UAT sledovat stupeň 
fragmentace krajiny i retrospektivně nebo provést pro-
gnózu do budoucnosti. Tímto postupem byla vyhodno-
cena situace v ČR od roku 1980 do roku 2005 s výhledem 
do roku 2040. Výsledky uvedené na obr. 69 zřetelně uka-
zují na stálý nárůst fragmentace krajiny a pokles rozlo-
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Obr. 68:  Porovnání variant nových tras dálnice z hlediska fragmentace krajiny (varianta B, která sleduje stávající dopravní koridor je 
jak z hlediska polygonů UAT, tak meff  vhodnější).

Obr. 69:  Rozloha nefragmentovaných území (UAT) v letech 1980 a 2005 s prognózou pro rok 2040.
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hy území, které můžeme považovat za nefragmentované 
(vyznačené na mapách šedivou barvou). Za zmíněné ob-
dobí 25 let poklesla rozloha nefragmentovaných oblastí 
z 84 na 61 %, s prognózou dalšího poklesu do roku 2040 
na cca 50 % rozlohy území. Zmenšila se rovněž průměr-
ná rozloha polygonů UAT, což je činí stále zranitelnější-
mi k další fragmentaci (ANDĚL et al. 2010a).

Výhodou metody UAT je její jednoduchost a srozu-
mitelnost pro odbornou i laickou veřejnost. Nefragmen-
tované oblasti je možné znázornit na mapě a pracovat 
s nimi jako jinými kategoriemi ochrany v rámci územ-
ního plánování. Fragmentace krajiny se tak může stát 
jedním z hodnocených a rozhodovacích kritérií. Pro 
praktickou aplikaci má metoda řadu dílčích modifi kací 
týkajících se kvality prostředí uvnitř polygonů, riziko-
vosti bariér, uzpůsobení různým plánovacím úrovním 
aj. (ANDĚL et al. 2005).

Efektivní velikost oka (meff )
Metoda stanovení efektivní velikosti oka patří mezi po-
stupy, které kvantifi kují stupeň fragmentace určitého 
území číselným indexem. Je založena na výpočtu prav-
děpodobnosti, že dva náhodně vybrané body v krajině 
od sebe nebudou odděleny bariérou (JAEGGER 2000). 
Klesající efektivní velikost oka představuje nárůst frag-
mentace. Výpočet převádí různé geometrické tvary 
ploch zájmového území na pravidelnou geometrickou 
síť o rozloze meff , která má stejný stupeň fragmentace 
jako hodnocené území.

Výpočet se provádí podle vzorce:

meff  = (1/AT) . (A1
2 + A2

2 + … + An
2 )

meff   efektivní velikost oka (km2)
AT celková rozloha zájmového území (km2)
A1 … An rozloha dílčích ploch oddělených bariérami (km2)

Obr. 70:  Metoda výpočtu efektivní velikosti oka.

Na obr. 70 jsou uvedeny vysvětlující příklady k výpo-
čtu. Při aplikaci stejných dat o rozvoji dopravy v letech 
1980–2005 (viz výše) ukazuje výpočet efektivní velikosti 
oka pro celé území ČR rovněž klesající tendenci jako 
u polygonů UAT (viz obr. 71). To je potvrzením zvyšující 
se fragmentaci krajiny.

Obr. 71:  Vývoj fragmentace krajiny ČR v letech 1980–2005 s pro-
gnózou do roku 2040.

Stanovení efektivní velikosti oka vykazuje velmi dobré 
výsledky při sledování dlouhodobých trendů, jako in-
dikátor naplňování koncepcí a při územním plánování. 
Použitelnost při hodnocení variant u silničních staveb je 
dokumentována na obr. 68. K základnímu postupu exis-
tuje řada modifi kací, které umožňují zahrnout do vý-
počtu stupeň propustnosti bariéry, zmenšování rozlohy 
vhodných biotopů pro živočichy a další parametry.

Opatření na zmírnění fragmentace krajiny

Začlenění fragmentace krajiny
do rozhodovacích procesů
Základním nezbytným krokem při ochraně krajiny proti 
fragmentaci je začlenění tohoto jevu do rozhodovacích 
procesů především v oblasti ochrany přírody a územní-
ho plánování. Klíčovou roli zde hraje posuzování vlivů 
na životní prostředí (EIA) a aplikace zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 

Konkrétní opatření budou velmi různorodá, protože 
musí vycházet na jedné straně z ekologických a etolo-
gických nároků jednotlivých druhů živočichů a na dru-
hé straně z charakteru migračních bariér. V následující 
části budou uvedeny dva příklady. První se týká kon-
cepce ochrany konektivity krajiny pro velké savce, kteří 
představují významnou modelovou skupinu živočichů, 
a druhý je zaměřen na dálnice a silnice jakožto význam-
né migrační bariéry.

Ochrana konektivity krajiny pro velké savce
Mezi velké savce řadíme v rámci této koncepce rysa 
ostrovida, vlka obecného, medvěda hnědého, losa ev-
ropského a jelena lesního. Jedná se o druhy, které mají 
značné nároky na pohyb a migraci v krajině, a proto tvo-
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ří vhodnou modelovou skupinu pro ochranu krajinné 
propustnosti. Místa a objekty vhodné pro migraci těchto 
druhů budou vyhovovat i dalším druhům lesních savců.

Koncepce ochrany konektivity je založena na ochra-
ně tří hierarchicky uspořádaných a vzájemně prováza-
ných krajinných struktur: migračně významného území 
(MVÚ), dálkových migračních koridorů (DMK) a mi-
gračních tras (MT) (ANDĚL & GORČICOVÁ 2007). 
Návrh MVÚ a DMK byl výstupem projektu VaV a byl 
založen na komplexní metodice, která vycházela z ná-
lezových údajů zájmových druhů, analýzy migračních 
bariér, matematických modelů a podrobného terénní-
ho průzkumu (ANDĚL, MINÁRIKOVÁ & ANDREAS 
2010). Příklad modelu krajinného potenciálu pro výskyt 
a migraci rysa ostrovida v ČR je na obr. 72. Krajinný 
potenciál je vyhodnocen na stupnici 0–100 % a vyšší 
hodnoty krajinného potenciálu (na mapě tmavé barevné 
odstíny) reprezentují oblasti, které jsou pro daný druh 
vhodnější (ANDĚL et al. 2010b).

Obr. 72:  Matematické modely výskytů a migrací rysa ostrovida.

Migračně významná území (MVÚ) – jsou spojitou částí 
krajiny, která zahrnuje jak místa trvalého výskytu zájmo-
vých druhů, tak prostory nutné pro migraci. Vytvářejí je-
den celek a pokrývají cca 40 % území ČR. Jsou zaměřena 
na ochranu propustnosti krajiny jako celku. Základním 
navrhovaným regulativem pro MVÚ je povinnost za-
řazení hlediska fragmentace krajiny do rozhodovacích 

procesů územního plánování a podrobné posuzování 
všech záměrů, které by mohly propustnost ohrozit. Pře-
hledná mapa MVÚ je na obr. 73.

Dálkové migrační koridory (DMK) – jsou liniové 
struktury v krajině defi nované osou a buff erem 250 m 
na každou stranu s výjimkou intravilánu obcí. Jsou sou-
částí MVÚ. DMK slouží k zajištění minimální (niko-
liv optimální) nutné propustnosti krajiny a v řadě míst 
představují poslední možnost, kudy mohou velcí savci 
procházet. Jejich celková délka v ČR je cca 10 000 km. 
Navrhovaným regulativem je zákaz staveb, které by 
mohly přerušit migrační propustnost koridoru, u linio-
vých staveb musí být navrženy vhodné migrační objekty 
(viz dále). Místa, která jsou dnes již neprůchodná a která 
bude třeba v budoucnosti řešit, jsou označena jak kritic-
ká místa. Problémová místa jsou místa, kde se migrační 
bariéry kumulují a průchodnost je značně snížená. Pře-
hledná mapa DMK je na obr. 74.

Migrační trasy (MT) – jsou úzké liniové struktury 
vedené uvnitř DMK, které detailně řeší průchod DMK 
v kritických místech křížení s málopropustnými barié-
rami. Jedná se o podrobný projekt technických a kra-
jinných opatření (výstavba migračních nadchodů nebo 
podchodů, výsadby vegetačních naváděcích pásů aj.). 
MT budou řešeny samostatně v rámci detailního roz-
pracování územních plánů a při investiční přípravě mi-
gračních objektů. 

Předpokladem úspěšností této koncepce je její začle-
nění do územních plánů všech stupňů, protože funkční 
může být pouze při komplexní realizaci. Bez prováza-
nosti s územními plány může být funkční koridor o dél-
ce desítek kilometrů přerušen jednou stavbou o šířce 
desítek metrů (např. skladovým areálem, výstavbou ro-
dinných domů aj.). Tím mohou být znehodnoceny i pro-
středky, které se vynaložily na jiných místech na jeho 
zprůchodnění.

Migrační objekty na pozemních komunikacích
Dálnice a rychlostní silnice jsou v důsledku svého tech-
nického řešení a intenzity provozu pro řadu druhů živo-
čichů obtížně překonatelné a často zde dochází k jejich 
usmrcování. Relativní mortalita (tj. počet usmrcených 
živočichů vztažený na 1 km komunikace) je nejvyšší 
na dálnicích a rychlostních komunikacích, ale vysoká je 
i na silnicích nižších tříd. Vzhledem k délce jednotlivých 
kategorií silnic je potom většina živočichů usmrcena do-
pravou na silnicích II. a III. třídy (HLAVÁČ & ANDĚL 
2008).

Základní strategií pro snížení mortality a bariéro-
vého efektu na dálnicích je kombinace oplocení dálni-
ce a zajištění dostatečného počtu migračních objektů. 
Musí jít vždy o realizaci obou opatření současně, proto-
že samotné oplocení dálnice sice snižuje mortalitu, ale 
současně zvyšuje bariérový efekt, a tím i fragmentaci 
populací.
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Obr. 73:  Migračně významná území.

Obr. 74:  Dálkové migrační koridory.

Posouzení celkové migrační propustnosti komunikace, 
výběr a návrh migračních objektů se provádí v rámci 
migračních studií, které jsou zařazeny do jednotlivých 
stupňů investiční přípravy. Přitom dochází k postupné-
mu upřesňování řešení od koncepčního návrhu ve stra-
tegické migrační studii v rámci územního plánování 
a výběru koridorů tras přes rámcovou migrační studii 

ve stupni posuzování vlivu stavby na životní prostředí 
(EIA) až po řešení technických podrobností, vegetačních 
úprav aj. v rámci detailní migrační studie ve fázi doku-
mentace pro územní rozhodnutí. 

Migrační objekty se rozdělují na podchody a nad-
chody, a ty jsou zastoupeny širokým souborem kon-
strukčních typů. Nadchody budované pouze za účelem 
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migrace živočichů se označují jako ekodukty (Obr. 75). 
K postupům při výběru místa a způsobům technické-
ho řešení existuje rozsáhlá evropská literatura shrnutá 
v metodické příručce IUELL et al. (2003). Postupy pro 
ČR jsou stanoveny v Technických podmínkách Minis-
terstva dopravy (ANDĚL et al. 2006). Při návrhu mi-
gračních objektů se v prvé řadě vychází z přirozených 
technických objektů (mosty přes údolí, mosty pro polní 
a lesní cesty) a teprve v případě, že tyto objekty nejsou 
schopny snížení bariérového efektu dostatečně zajistit, 
se přistupuje k návrhu objektů speciálních.

Obr. 75:  Příklad ekoduktu.

O konečné účinnosti migračního objektu rozhodují 
stejnou měrou ekologické a technické parametry. Tuto 
skutečnost podtrhuje koncepce migračního potenciálu 
(HLAVÁČ & ANDĚL 2001, ANDĚL et al. 2006). Mig-
rační potenciál (MP) místa, kde se kříží migrační trasa 
živočichů s dálnicí nebo silnicí, je pravděpodobnostním 
modelem účinnosti, že zde bude k migraci docházet. 
Migrační potenciál se skládá ze dvou složek:
•  migračního potenciálu ekologického (MPE), který 

popisuje význam, vlastnosti a perspektivu vlastní 
migrační cesty živočichů

•  migračního potenciálu technického (MPT), který 
je dán vlastnostmi technického migračního objektu 
(rozměry, typy konstrukce, doprovodná opatření aj.)

Protože MPE i MPT jsou pravděpodobnostní veličiny 
popisující nezávislé jevy, je výsledný migrační potenciál 
roven součinu obou složek: MP = MPE . MPT. Jako prav-
děpodobnostní veličiny nabývají hodnot v uzavřeném 
intervalu od 0,0 (neprůchodný objekt) do 1,0 (zcela prů-
chodný). Koncepce migračního potenciálu klade důraz 
na rovnoprávné postavení technické a ekologické složky. 
Kvantifi kuje skutečnost, že nelze vytvořit dobrý migrační 
profi l tam, kde nejsou splněny jak ekologické, tak tech-
nické podmínky. Např. v profi lu s velkým ekoduktem 
(MPT = 0,9) postaveným v místech, kde vlivem okol-
ních rušivých vlivů bude přirozená migrace velmi nízká 
(MPE = 0,2), bude i celková účinnost objektu velmi níz-
ká (MP = 0,9 . 0,2 = 0,18). Obdobně to platí i v případě, 

že se na významné migrační cestě postaví nevyhovující 
objekt. Migrační potenciál je využitelný i pro konstrukci 
nomogramů pro návrhy rozměrů migračních objektů či 
pro optimalizaci ekonomických nákladů.

Problematiku bariérového efektu a mortality živoči-
chů na pozemních komunikacích nelze zužovat pouze 
na dálnice a rychlostní silnice. Značnou pozornost je 
třeba věnovat silnicím nižších tříd, které samy nejsou 
pro většinu druhů významnou bariérou, avšak dochází 
na nich k častému úhynu živočichů. Kritickým místem 
bývají mosty přes vodní toky, kde voda vyplňuje celou 
šířku pod mostem a není zde umožněna tzv. suchá cesta 
(Obr. 76). Vydra říční a další druhy, které při svém po-
hybu sledují vodní toky, přechází toto místo horem přes 
silnici, kde často dochází ke střetům s vozidly (HLAVÁČ 
& ANDĚL 2008).

 

Obr. 76:  Most přes vodní tok (nevhodné a vhodné řešení).

Samostatnou tematikou je ochrana obojživelníků, pře-
devším v období jarní a letní migrace. Řešením je kromě 
kombinace speciálních bariér a podchodů pro obojživel-
níky i vytváření vhodných náhradních biotopů (VOJAR 
2007).
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Perspektivy do budoucnosti

Stále rostoucí fragmentace krajiny bude vyžadovat 
i změnu přístupu k ochraně přírody, která se tak dostá-
vá na práh nové etapy. Po prvním období zaměřeném 
na druhovou ochranu a druhém období orientovaném 
na ochranu ekosystémů přichází etapa, kdy základním 
předmětem ochrany budou komplexní krajinné ekolo-
gické sítě. Ekologická síť je zde chápána jako prostorový 
krajinný útvar, který zahrnuje jak místa s vhodnými bio-
topy pro trvalou existenci druhů, tak plošné nebo liniové 
útvary, které umožňují jejich funkční propojení. A stejně 
tak, jako je ochrana jednotlivých druhů neúčinná bez 
ochrany celých ekosystémů, kam tyto druhy svými vaz-
bami náleží, tak i samotná ochrana ekosystémů nemů-
že být efektivní bez ochrany celé ekologické sítě, která 
tyto ekosystémy v krajině spojuje. Fragmentace krajiny 
a populací se tak zařadí mezi klíčové problémy ochrany 
biodiverzity v blízké budoucnosti.
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5.7.9   Regionální a územní plánování 
a ochrana přírody a krajiny v ČR

Martin Říha

Motto: Člověk moudrý (Homo sapiens), jako specifi cký 
myslící živočišný druh, je přes všechnu svou výjimečnost 
součástí přírody; lidská sídla jsou jen specifi ckými, so-
fi stikovanějšími „hnízdy“ tohoto živočišného druhu, ale 
s podobným metabolismem, jako u jiných živočišných 
druhů – berou si z přírodního prostředí, co potřebu-
jí k životu (prostor, vodu, potraviny, kyslík, suroviny, 
energii) a vyvrhují do něj zbytky onoho metabolismu, 
který jim umožňuje žít, v podobě emisí různých látek 
a odpadů do ovzduší, vody a půdy. Je tedy v životním 
zájmu lidí si přírodu a krajinu neničit, neochuzovat ji 
o její pestrost, bohatství, regenerační schopnost, ale na-
opak ji chránit, kultivovat, respektovat její prostorové 
a další životní potřeby a hranice schopnosti regenerace. 
Naše planeta tu není jen pro nás; musíme se o ni a o její 
zdroje rozumně dělit s ostatními živými organismy a žít 

tak, aby i další generace lidí mohly užívat všech darů 
přírody a krajiny.

Plánování je abstraktní duševní činnost, spočívající 
v domýšlení budoucích důsledků našich dnešních roz-
hodnutí. Při plánování v podstatě rozhodujeme o tom, 
co z dnešních životních podmínek nadále vyhovuje na-
šim potřebám a není třeba měnit, co z nich je dokonce 
natolik hodnotné, že je to třeba chránit i do budoucna, 
co se naopak přežilo a již nevyhovuje našim potřebám 
či dalším generacím a co je tedy potřeba změnit. Další 
důležitou součástí plánování je rozhodování o tom, které 
z nových požadavků a nároků směřujících do řešeného 
území je možné uspokojit, protože nejsou v rozporu 
s veřejnými zájmy a v případě regionálního plánování 
kdo, za kolik a kdy to zajistí, v případě územního pláno-
vání kam a za jakých podmínek záměr umístit. Současně 
je to vyjednávání o tom, jakými prostředky toho dosáh-
nout, aby šlo o vývoj harmonický, respektující všechny 
územní, přírodní, společenské a kulturní souvislosti. Jde 
o dynamický, nikdy nekončící proces, ve kterém neexis-
tuje statický cíl, jakási ideální cílová představa o opti-
málním uspořádání činností, ale jen dílčí dohlédnutelné 
milníky podél cesty společenského a sociálního vývoje. 
Stanovíme-li si v rámci plánovacích postupů určité vize, 
priority, cíle a prostředky k jejich dosažení, musíme si 
být vědomi, že nejsou a ani nemohou být konečné, že 
vývoj půjde dál a jak my, tak další generace je v měnících 
se podmínkách budeme aktualizovat nebo nahrazovat 
novými v nikdy nekončícím procesu. Jeho smyslem není 
ani v územním plánování docílení nějakého konečného 
statického cíle, „ráje na zemi“, ale snaha po harmoni-
zaci velmi různorodých až protichůdných veřejných, 
skupinových i  soukromých zájmů všech podílníků 
na využívání území, snaha na jedné straně co nejlépe 
uspokojovat potřeby současné generace, ale také před-
cházet krizovým situacím, ekonomickým a sociálním 
krizím, haváriím a katastrofám a umožnit podobné nebo 
lepší životní podmínky i dalším generacím následujícím.

Plánování není nežádoucí relikt z předlistopadových 
dob reálného socialismu. Zásadní vadou tehdejších plá-
novacích subsystémů oblastního a územního plánování, 
kromě již zmíněného rozštěpení a malé provázanosti bylo, 
že subjektem plánovacího procesu byl někdo jiný, než su-
verénní a svobodný jedinec, státně-správní nebo samo-
správný celek, plánující svou budoucnost v rámci svého 
působiště nebo správního území a v rámci svých svobod, 
práv či kompetencí, ale „bylo mu plánováno“ jeho budoucí 
chování někým jiným, shora. Snahy některých jednoduš-
ších jedinců v porevoluční euforii „plánování“ zrušit byly 
a jsou naivní, nebezpečné a v rozporu se zkušeností vy-
spělých zemí světa. Žádoucí změna dnešního plánování 
v podmínkách zastupitelské demokracie a tržního hospo-
dářství oproti praxi reálného socialismu spočívá v očištění 
pojmu plánování od oné manipulativní a svobodu rozho-
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dování o míře seberegulace ve veřejném zájmu omezující 
povahy. Nelze však „s vaničkou vylít i dítě“ legitimní snahy 
po hledání a nalézání společných zájmů občanské komu-
nity užívající určité území a prostředků, jak tyto společné 
zájmy s využitím nástrojů veřejné správy a veřejných pro-
středků dosahovat, což je žádoucím obsahem plánovacích 
dokumentů.

Integrované plánování je takové, které zahrnu-
je všechny potřebné plánovací a exekutivní nástroje 
do jednoho plánovacího systému. Vychází z rozborů 
územně-technických, přírodních, ekonomických i so-
ciálních podmínek a ze stavu životního prostředí v ře-
šeném území a onu výše zmíněnou diferenciaci zájmů 
na ochraně jedněch a změně jiných podmínek života 
v řešeném území vyjadřuje celou disponibilní paletou 
nástrojů veřejné správy, tedy regionálního i územního 
plánování, výkonů ostatních subsystémů veřejné sprá-
vy vč. legislativy a veřejných rozpočtů. Integrované 
plánování tedy netrpí oním schizmatem, které provází 
současný český právní řád a které jsme zdědili z doby 
reálného socialismu v plánovacím dualismu tehdejších 
„územního“ a „oblastního“ plánování do dnešního „re-
gionálního“ a „územního“ plánování, provozovaných 
podle odlišných zákonů a v rámci exekutivy rozdílnými 
orgány veřejné správy dle jim vymezených kompetencí. 
Vývoj směřuje k překonání tohoto rozštěpení a již jsme 
svědky vytváření prvních integrovaných plánů rozvoje 
různých samosprávných útvarů (krajů, měst, obcí, částí 
obcí) i u nás – alespoň jako pilotních projektů podporo-
vaných z prostředků EU, kde je integrované plánování již 
rutinním nástrojem orgánů samosprávy i státní správy, 
tedy dohromady veřejné správy. Nezbytnou součástí in-
tegrovaného plánování bude i plánování krajinné.

Regionální plánování je nástrojem regionální poli-
tiky. Existuje mnoho defi nic regionální politiky, ale lze 
vyjít z defi nice Vandhoveho a Klaassena z roku 1983, 
podle které „regionální politika představuje všechny 
veřejné intervence, vedoucí ke zlepšení geografi ckého 
rozdělení ekonomických činností, resp. pokoušející se 
napravit určité (negativní) prostorové důsledky volné 
tržní ekonomiky ve smyslu dosažení dvou vzájemně sou-
visejících cílů: ekonomického růstu a zlepšení sociálního 
rozdělení ekonomických efektů“.

Regionální plánování v České republice je plánova-
cí subsystém, který navázal po roce 1990 na subsystém 
předlistopadového oblastního plánování a transformo-
val jej do podmínek zastupitelské demokracie a tržního 
hospodářství v souladu se zvyklostmi EU. V současnosti 
jej právně kodifi kuje Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje. Regionální plánování je v České 
republice podle tohoto zákona nástrojem regionální 
politiky státu, krajů a obcí. Probíhá v souladu s Ústavou 
(čl. 99) a navazujícími předpisy o zřízení krajů, měst 
a obcí a stanovení jejich kompetencí (Ústavní zákon 
č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samo-

správných celků, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon 
č. 129/2000 Sb., o krajích). Z hlediska věcného je pro 
regionální plánování dále důležitý zákon č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., 
který stanoví jako ústřední orgán státní správy pro ob-
last regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Regionální plánování se zaměřuje na ekonomickou a so-
ciální sféru života v určeném správním území. Vychází 
z demografi ckých charakteristik, rozboru přírodních 
i lidmi vytvořených zdrojů a fondů, ze srovnání s jiný-
mi regiony, v zájmu odstraňování nežádoucích rozdílů 
a nerovností s ohledem na životní podmínky obyvatel, 
v tom i životního prostředí a lidského zdraví. Zaměřuje 
se především na ekonomický rozvoj a sociální prostředí, 
k jehož prioritám, cílům a navrženým opatřením při-
řazuje současně fi nanční, organizační a jiné prostředky 
k jejich dosažení, subjekty odpovědné za jejich naplnění 
a lhůty, do kdy mají být dosaženy. Standardní dokumen-
ty regionálního plánování obsahují proto analytickou 
část, popisující a analyzující stav a vývoj (trendy) roz-
hodujících sociálně ekonomických a environmentálních 
ukazatelů řešeného správního území, identifi kaci zdrojů 
a možností rozvoje, jeho silných i slabých stránek (vnitř-
ních vlastností systému), příležitostí a ohrožení (vněj-
ších okolností vývoje systému), dále vizi formulovanou 
tak, aby byl pro další vývoj v řešeném území co nejlépe 
využit potenciál vlastních zdrojů, silných stránek a pří-
ležitostí a odstraněny nebo alespoň minimalizovány 
slabé stránky a potencionální hrozby a konečně návr-
hovou část, která na základě předešlých částí stanovuje 
priority, cíle a dílčí opatření k jejich dosažení včetně 
vyčleněných prostředků, odpovědností a termínů. Ne-
dílnou součástí regionálních koncepcí ekonomického 
a sociálního rozvoje je stanovení ukazatelů (indikáto-
rů), pomocí kterých lze objektivně hodnotit účinnost 
realizace navržených opatření k dosažení stanovených 
cílů, systém monitorování vývoje těchto ukazatelů 
v průběhu platnosti a realizace takového rozvojového 
dokumentu (může být nazýván strategie, plán, program 
nebo koncepce) a zajištění zpětné vazby, tedy kontroly 
a přijímání případných nápravných opatření či korekcí 
dokumentu, pokud se objeví neočekávané nežádoucí 
odchylky nebo negativní důsledky. Dokumenty regio-
nálního plánování mají převážně jen verbální charak-
ter, doplněný tabulkami, grafy nebo schématy. Týkají se 
svým obsahem obvykle celého správního území řešené 
územní jednotky bez vnitřní diferenciace a konkrét-
ních vazeb nebo vymezení polohy navržených opatření 
v mapách. Ve vztahu k územním plánům téhož správ-
ního území mohou obsahovat konkrétní úkoly, jinak se 
obecně požaduje, aby celá vize, priority, cíle a opatření 
z regionálních rozvojových dokumentů byly v souladu 
se schválenou (podle terminologie současného záko-
na č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
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řádu, „vydanou“) územně plánovací dokumentací pro 
shodné řešené území. Podle BINKA & GAVLASOVÉ 
(2008) „k usměrňování udržitelného rozvoje území jsou 
strategické dokumenty (regionálního plánování) aktiv-
ními nástroji veřejné správy (stanovují priority z hle-
diska času a fi nancování), (zatímco) územně plánovací 
dokumenty jsou regulačními nástroji veřejné správy 
(stanovují regulativy pro veškeré rozhodování v úze-
mí). Je třeba usilovat o jejich koordinaci a sbližování 
v podobě konzistentních cílů. Současná právní úprava 
v ČR, upravující výše uvedené dva základní způsoby 
strategického plánování, je nevyvážená. Právní závaz-
nost mají dle stavebního zákona (do 31. 12. 2006 zá-
kon č. 50/1976 Sb., od 1. 1. 2007 zákon č. 183/2006 Sb.) 
územně plánovací dokumenty. Oproti tomu strategické 
dokumenty na úrovni regionů jsou zmíněny pouze okra-
jově v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje (Program rozvoje kraje), případně v usnesení 
vlády č. 682/2000, o Strategii regionálního rozvoje ČR 
(Strategie rozvoje). Tuto problematiku je třeba legislativ-
ně dořešit na centrální úrovni.“ Při přípravě dokumentů 
regionálního plánování bývá použit buď expertní, nebo 
komunitní postup pořízení, nebo jejich kombinace. Prv-
ní využívá široké týmy expertů, pokrývajících profesně 
všechny důležité obory a oblasti uplatňující se v řešeném 
území a omezuje účast laické veřejnosti, druhý preferuje 
politické aspekty vzniku takového dokumentu, zapojení 
nejen odborníků, ale všech uživatelů řešeného území, 
což při dobrém moderování může přinést bonus snad-
nějšího přijetí takového dokumentu „za svůj“ v celé ob-
čanské komunitě, ale současně může oslabit objektivitu 
a odbornou úroveň a snížit přínos i pro veřejnosti méně 
zjevné, ale přesto nesporné veřejné zájmy. Takové defi -
city se mohou objevit právě v aspektech uznání hodnot 
přírody a krajiny samých o sobě a nutnosti jejich ochra-
ny. Ta je sice zprostředkovaně také určena „pro lidi“, pro 
zachování příznivých životních podmínek a zajištění 
nejrůznějších služeb ekosystémů i pro další generace, 
ale to pro některé lidi a bohužel i instituce veřejné správy 
může být a někdy bohužel také je za horizontem utilitár-
ního chápání přírody a krajiny jen jako konzumovaného 
zdroje a prostoru pro lidský rozvoj. Optimální je proto 
kombinace obou postupů, i když je to časově i fi nančně 
náročnější.

Vzhledem ke zmíněnému deklaratornímu charak-
teru dokumentů regionálního plánování, které se ob-
vykle sice hlásí k principům udržitelného rozvoje, ale 
jsou zaměřeny převážně na ekonomický a sociální roz-
voj, tedy na lidské zájmy, jsou možnosti využití těchto 
nástrojů pro ochranu přírody a krajiny většinou zatím 
omezené. Příroda a krajina jsou zde převážně pojímány 
jako „zdroj“ pro uspokojování lidských potřeb, tedy jako 
zdroj potravin, surovin, vody, jako životní prostor, jako 
prostředí pro rekreaci a sport, pro regeneraci lidských 
sil, jako atraktivita pro cestovní ruch a jako prostředí 

pro ukládání či jiné zneškodňování odpadů. Nebývá zde 
zdůrazňována hodnota přírody a krajiny samých o sobě, 
jako příležitost k výzkumu, výchově a vzdělání. 

Pro prosazení zájmů na ochraně přírody a krajiny 
v dokumentech regionálního plánování je proto důležité 
zmínit požadavek, vyplývající pro strategie, koncepce, 
plány a programy ekonomického a sociálního rozvoje 
územních celků ze Směrnice EU 42/2001/ES a z její 
implementace do českého právního řádu zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostře-
dí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a pozdějších novel. 
Vyplývá z něj povinnost posuzovat všechny celostát-
ní, regionální (krajské) i lokální dokumenty i v oblasti 
ekonomického a sociálního rozvoje z hlediska mož-
ných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a v tom 
v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v současně platném znění, speciálně i na tzv. 
„ptačí oblasti“ a „evropsky významné lokality“ sítě ev-
ropsky důležitých chráněných území přírody NATURA 
2000. Tato povinnost se vztahuje i na dokumenty územ-
ního plánování a pracovní postupy pro takové hodnoce-
ní kladou navíc důraz na provázání a soulad obou druhů 
takových strategických rozvojových a regulačních do-
kumentů.

Na rozdíl od územně plánovací dokumentace se 
regionální strategie, koncepce, plány a programy sice 
schvalují rovněž v kolektivních orgánech vlády, v zastu-
pitelstvech samospráv krajů nebo obcí, ale nevydávají 
se jako obecně závazná nařízení a nejsou tedy právně 
závazné, takže jejich dodržování není soudně vymaha-
telné. I to poněkud snižuje účinnost nástrojů regionál-
ní politiky a regionálního plánování oproti územnímu 
plánování.

Územní plánování je jeden z důležitých subsystémů 
seberegulace lidské společnosti, přispívajících k dlou-
hodobé udržitelnosti života. Zaměřuje se na plánová-
ní a rozhodování o funkčním využití a prostorovém 
uspořádání území, o umisťování staveb a lidských 
činností v něm, a to s ohledem na vlastnosti, hodnoty 
a limity tohoto území, zděděné přírodní a kulturní bo-
hatství, ale i s cílem uspokojit nové oprávněné potřeby 
a požadavky současné generace a neznemožnit uspo-
kojování potřeb generací budoucích. Cílem územního 
plánování je vytvářet (územní, prostorové) předpoklady 
pro umisťování staveb a využívání území pro hospodář-
ský rozvoj při respektování potřeby udržení příznivého 
životního prostředí a podmínek pro sociální soudržnost 
společenství uživatelů předmětného území. Zajišťuje do-
sahování dočasné shody o různých způsobech využití 
a prostorového uspořádání území s respektem k sou-
kromým a veřejným zájmům subjektů v území působí-
cích. Má k tomu defi nované kompetence orgánů veřejné 
správy, odborné i laické veřejnosti a také zákonem a vy-
hláškami defi nované pracovní postupy při pořizování 
územně plánovacích podkladů, územně plánovací doku-
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mentace i pro správní rozhodování o umisťování staveb 
a o funkčním využití území či o jejich změnách.

Územní plánování je, na rozdíl od regionálního plá-
nování, úzce propojeno s polohou relevantních jevů 
ve fyzickém území, a využívá proto mapových podkladů 
různých měřítek. Územně plánovací dokumentace má 
tedy, kromě verbální a normativní části, která se schvalu-
je jako obecně závazné opatření, dále kromě odůvodně-
ní, které vysvětluje proč je normativní část navržena tak, 
jak je formulována v závazné části, jako nedílnou a stejně 
důležitou i grafi ckou část, konstruovanou nad mapo-
vým dílem a zobrazující územní průmět navrhovaných 
územně plánovacích záměrů a regulativů stanovených 
pro řešené území. Územní plánování se však nezabý-
vá veškerými jevy ekonomického a sociálního rozvoje 
a životního prostředí. Zaměřuje se na funkční využití 
a prostorové uspořádání území, přičemž i v tomto vy-
mezení má své další limity, za které (někdy ovšem v ne-
prospěch zájmu na udržitelném rozvoji území) zatím 
nezachází.

Územní plánování například u zemědělské půdy sice 
odlišuje ornou půdu a trvalé travní porosty, ale nereguluje 
jejich rozmístění např. podle svažitosti pozemků, ačkoliv 
v zájmu ochrany půdy před vodní a větrnou erozí by to 
bylo ve veřejném zájmu žádoucí. Také např. neurčuje pří-
pustné pěstované kultury na orné půdě, ačkoliv je známo, 
že některé plodiny nejsou s to plnit ani ve vzrostlém stavu 
půdo-ochrannou funkci a nebrání vodní erozi na svazích, 
jako jiné (např. kukuřice). Územní plánování tu spoléhá 
na společenskou dělbu odpovědnosti, na profesionalitu 
a „zdravý selský rozum“ samotných zemědělců a uzná-
vané zásady správné hospodářské praxe.

Funkčním využitím se v územním plánování rozu-
mí určení jednotlivých pozemků nebo jejich souborů 
(ploch, území) k některé ze základních způsobů rozdíl-
ného využití, jaké představují bydlení, výroba a sklady, 
občanská, dopravní a technická vybavenost, lesy, nelesní 
a městská zeleň, vodní plochy a toky, zemědělská půda 
a v jejím rámci zejména orná půda, louky a pastviny, 
tedy „trvalé trávní porosty“, zahrady, sady, intenziv-
ní sady a zelinářské plochy, vinice a chmelnice, nebo 
doplňkových (překryvných) funkcí, jakými jsou např. 
prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), 
veřejná prostranství, plochy velko- a maloplošných chrá-
něných území přírody, ochranná pásma vodních zdrojů, 
inženýrských sítí, dopravních staveb, památek či arche-
ologických nalezišť a dalších, v mapě vyjádřitelných, 
vymezení veřejných zájmů. Se všemi těmito rozdílnými 
způsoby využití území, vymezenými barevně odlišenými 
plochami v mapovém podkladu, jsou v textu závazné 
části územního plánu zároveň stanoveny regulativy, 
defi nující hlavní funkci takto vymezeného pozemku, 
možné další doplňkové způsoby jeho využití, výjimečně 
přípustné a nepřípustné využití.

Prostorovým uspořádáním se v územním plá-
nování rozumí především stanovení struktury a výš-
ky zástavby, regulativy pro intenzitu využití prostoru 
a maximální přípustnou míru zastavění pozemku (ko-
efi cient podlažních ploch), minimální nezbytný podíl 
zeleně na rostlém terénu, případně další regulativy pro 
umisťování např. výškových staveb, pro ochranu veduty 
sídla v krajině v návaznosti na utváření okolní krajiny, 
na terénní morfologii vlastního sídla a další přírodní 
fenomény, jako je zeleň, vodní toky a plochy, říční nivy 
a další významné krajinné prvky hodné ochrany před 
zástavbou, zastíněním, zakrytím v dálkových pohle-
dech a pod. Také prostorové uspořádání je defi nováno 
regulativy, propojujícími zákres v mapovém podkladu 
s regulativy obsaženými v závazné části textové průvodní 
zprávy, tedy v obecně závazném opatření kraje či obce, 
vydaném zastupitelstvem. 

Je zřejmé, že právě toto zaměření, úzká provázanost 
nástrojů územního plánování s fyzickým prostředím 
přírody, krajiny i umělým prostředím lidských sídel 
a s polohou zařízení dopravní a technické infrastruk-
tury a zobrazování záměrů i regulativů v mapových 
dílech činí územní plánování daleko konkrétnějším 
a praktičtějším nástrojem i pro ošetření zájmů ochrany 
přírody a krajiny, nehledě na povinnost posuzovat na-
vrhovaná řešení a je-li to vyžadováno v zadání, dokonce 
v konceptu v případných variantách, z hlediska vlivů 
na udržitelný rozvoj území a v tom i na životní pro-
středí, veřejné zdraví a na lokality NATURA 2000, jako 
u dokumentů regionálního plánování. Zde se ovšem, 
kromě vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, sta-
vebním zákonem od roku 2007 nově ukládá hodnotit 
vliv i na vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj 
a na sociální soudržnost společenství uživatelů řešeného 
území a současně i na vyváženost všech tří pilířů dlou-
hodobé udržitelnosti vývoje v něm (tak zvané „vyhod-
nocení vlivů na udržitelný rozvoj území“).

Zatím často opomíjeným, nicméně důležitým dílčím 
požadavkem ochrany přírody a krajiny je pro územní 
plánování a rozhodování ochrana krajinného rázu (§ 12 
zákona č.   114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění). 

Ochranu krajinného rázu v územním plánování je 
ovšem nutno chápat nikoliv ve striktně konzervativním 
pojetí, tedy jako rigidní ochranu stávajícího stavu pří-
rodních daností, jako je terénní morfologie, odpovída-
jící geologickému podloží a procesům jeho přirozené 
přeměny, vegetační pokryv a mozaika funkčního vyu-
žití vytvořená stoletími lidské kultivace vč. charakteru 
osídlení. Historie i současnost v Čechách znají příklady 
promyšlenou lidskou činností proměněného krajinného 
rázu rozsáhlých oblastí i dílčích prostorů, které jej při 
přizpůsobování lidským potřebám nejen neochudily, ale 
obohatily. Musí to však být proměny dobře promyšle-
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né a proto po realizaci skutečně fungující, dlouhodobě 
udržitelné řešení.

Jako historické příklady příznivých i nežádoucích 
změn krajinného rázu v Čechách mohou posloužit ryb-
niční soustavy. Zatímco proměna močálovité a neúrodné 
krajiny Třeboňské a Českobudějovické pánve na pestrou 
mozaiku soustavy rybníků a důmyslných propojovacích 
kanálů, polí, luk a lesů v jižních Čechách zvýšila jak hos-
podářský výnos z nového uspořádání krajiny, tak oboha-
tila biodiverzitu, ekologickou stabilitu a krásu jihočeské 
krajiny i osídlení, postupná likvidace podobné pernštejn-
ské rybniční soustavy na Pardubicku a její většinová pře-
měna na dnešní „agrární poušť“ orné půdy s obrovskými 
rozlohami monokultur zemědělských plodin v Polabí je 
příkladem ochuzení krajinného rázu, biodiverzity i eko-
logické stability, provázeného nutností čím dál větších 
vkladů práce, energie i surovin do půdy k udržení úrod-
nosti a výnosů (umělá hnojiva, umělé závlahy) a je navíc 
důvodem ztráty krásy a atraktivnosti takového území 
i pro člověka, neprostupností a fádností navíc odsouzená 
k neplnění funkce prostředí vhodného pro regeneraci sil 
v kontaktu s přírodou.

Dokladem soudobého pozitivního ovlivnění krajinného 
rázu obrovského území jedinou, byť geniálně navrženou 
technicistní architekturou, je realizace televizního vysíla-
če s restaurací a hotelem na Ještědu. Tato stavba se jako 
jedinečná a charakteristická dominanta uplatňuje v kra-
jině od Krkonoš, Podkrkonoší a Českého ráje až po České 
středohoří a Lužické hory velmi příznivě, přispívá k iden-
tifi kaci uživatelů tohoto širokého území se svým krajem 
a bez ohledu na nepatrný zábor půdy a úzce technický 
účel přispívá k pozitivnímu vnímání kulturnosti krajiny, 
kterou ovládá způsobem srovnatelným s dominantami 
středověkých hradů, zámků či klášterů, farních kostelů 
v sídlech i poutních kostelů v krajině.

V současné době se lze v praxi setkat s platnou územ-
ně plánovací dokumentací, pořízenou podle dvou zá-
konů o územním plánování a stavebním řádu. Se starší 
a dosluhující územně-plánovací dokumentací, poříze-
nou ještě podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu a jeho prováděcích vyhlášek 
platných ve zněních do 31. 12. 2006 (tzv. „územní plány 
velkých územních celků“ – ÚPn VÚC a „územní plány 
sídelních útvarů“ – ÚPn SÚ) a s novými kategoriemi 
územně plánovacích nástrojů podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a několika zákonů souvisejících, jakož i nových 
prováděcích vyhlášek, účinných od 1. 1. 2007, jakými 
jsou „Politika územního rozvoje České republiky“ jako 
celostátní koncepční a věcný rámec pro koordinaci me-
zistátních, mezirezortních (sektorových) a regionálních 
zájmů (v současnosti platí PÚR 2008, schválená vládou 
ČR začátkem roku 2009), dále nové pojetí územně plá-
novacích podkladů („územně analytické podklady“ 
a „územní studie“ krajů i obcí) a územně plánovací 

dokumentace (na regionální úrovni „zásady územního 
rozvoje“ pro kraje a „územní plány“ pro obce). Těmi 
souvisejícími zákony a předpisy jsou:
•  Zákon č. 184/2001 Sb., o odnětí nebo omezení vlast-

nického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon 
o vyvlastnění) spolu s Usnesením poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR č. 186/2006 Sb., kterým PS 
přehlasovala veto presidenta republiky, 

•  Zákon č. 186/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících 
s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. 

Z prováděcích vyhlášek pak se územního plánování bez-
prostředně týkají: 
•  Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způ-
sobu evidence územně plánovací činnosti, 

•  Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území,

•  Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění Vyhláška 
č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích 
na výstavbu a

•  Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření.

Ostatní prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu se 
vztahují jen ke stavebnímu řádu.

Je zřejmé, že územní plánování má, na rozdíl od plá-
nování regionálního, bohatý rejstřík legislativních ná-
strojů, propracovaných postupů pro vedení a aktualizaci 
informací o území a o relevantních jevech v něm. Umož-
ňuje díky závaznosti části svých dokumentů i snazší kon-
trolu a vymahatelnost plnění v něm obsažených zásad 
a regulativů lidského konání. Tento potenciál územního 
plánování jako zastřešující a syntetizující disciplíny pro 
ochranu veřejných zájmů při ovlivňování funkčního vy-
užití a prostorového uspořádání území však do značné 
míry oslabuje dosud striktně uplatňovaný, úzce resort-
ní přístup gesčního ústředního orgánu státní správy – 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které lpí v obsahu 
územně plánovací dokumentace na důsledné eliminaci 
všeho, co je upraveno jinými právními předpisy a jinými 
akty veřejné správy, včetně památkové péče, ochrany ži-
votního prostředí, vč. přírody a krajiny. Praktickým dů-
sledkem toho je, že pro úplný obrázek nejen o stávajícím 
fyzickém stavu, o návrhu funkční a prostorové regulace, 
ale i o vazbách na jiné v území se promítající a další 
limity využití přinášející veřejné zájmy se musí úředník 
stavebního úřadu probírat více dokumenty, což odporu-
je jinde ve stavebním zákonu deklarovanému principu 
koncentrace různých řízení. Nelze přitom vyloučit, že 
některé důležité limity opomene nebo pro neúplnost po-
mine některé spolupůsobící správní úřady, jejichž účast 
v řízení je žádoucí pro úplnou ochranu všech veřejných 
zájmů, uplatňujících se v dotčeném území. Je to sice 
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právně čistší, ale pro praktický výkon územně správní 
a rozhodovací činnosti o umístění staveb či o využití 
území či jejich změn je to krokem zpět od osvědčených 
zvyklostí minulé praxe. 

Také rigidní stanovení vymezení řešených území 
pro zásady územního rozvoje krajů jen na jejich správní 
území, namísto dřívější možnosti účelového vymezení 
řešených území územních plánů velkých územních celků 
podle hlavní charakteristiky nebo řešené problematiky 
jinak vymezených území (např. velká území pozname-
naná těžbou uhlí, energetikou a těžkým průmyslem jako 
Severočeská či Sokolovská hnědouhelná pánev nebo Os-
travsko-Karvinsko, velké sídelní regionální aglomerace 
jako Pražská a Středočeská, Brněnská, Hradecko-Par-
dubická, Plzeňská, Olomoucká, Liberecko-Jablonecká, 
Karlovarsko-Chebská, Českobudějovická, Zlínská či 
Jihlavská, národní parky jako Krkonoše, Šumava a také 
mnohé chráněné krajinné oblasti měly a mají dosud 
platné územní plány velkých územních celků v logickém 
vymezení hlavních společných zájmů, což již není podle 
nové právní úpravy možné – ke škodě věci, vč. zájmů 
ochrany přírody a krajiny, jak je zřejmé. Přitom mnohé 
z nich se rozkládají na území více krajů a dokonce více 
států a ve společném evropském prostoru by si zaslou-
žily nejen koordinovaný postup pořízení mezi kraji, ale 
dokonce i mezi těmito státy v racionálním územním vy-
mezení, které se neváže na správní hranice krajů či států. 
To však stávající zákon o územním plánování v rozporu 
s integrací Evropy a potřebami praxe zatím neumožňuje. 

Jak konkrétně může a musí územní plánování po-
moci v ochraně přírody a krajiny, o co se v zákonu 
a vyhláškách může tato ochrana opřít? Inteligentní a kul-
turní lidi, včetně úředníků, do toho nemusí nutit práv-
ní předpis. Chrání přírodu, krajinu, životní prostředí 
a veřejné zdraví stejně jako historické kulturní dědictví 
po minulých generacích z vlastního přesvědčení, z vro-
zeného „pudu sebezáchovy“. Právní řád je tu od toho, 
aby k tomu donutil i ty méně chápavé a nezodpovědné. 
Představuje spíše cosi jako „společensky vyžadované mi-
nimum“, i když někteří lidé jej naopak považují za ome-
zování osobní svobody. Obtížná vymahatelnost práva 
v ČR obecně je proto další vážnou příčinou zatím nízké 
účinnosti územního plánování u nás.

A teď už k dnešním možnostem územního plánování 
v ochraně přírody a krajiny konkrétně:

Základní pojmy

•  pojem „zastavěné území“ se vykládá tak, že je stano-
veno buď platným územním plánem, nebo tam, kde 
není, postupem stanoveným ve stavebním zákonu. 
Nemá-li obec schválený územní plán ani stanoveno 
zastavěné území postupem podle § 59 zákona, je jím 
zástavba v hranicích intravilánu k 1. 9. 1966. Nezasta-
věné pozemky vedené jako zemědělská půda vně po-

žívají ochrany dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF, bez ohledu na to, že od té doby mohly být dávno 
obestavěny a staly se fakticky součástí zastavěného 
území. Je to tedy pojetí výrazně restriktivní, chránící 
nezastavěné území.

•  „nezastavitelným pozemkem“ je v obci bez územní-
ho plánu pozemek veřejné zeleně a parku, sloužící 
obecnému užívání, v intravilánu i zemědělský nebo 
lesní pozemek nebo soubor pozemků nad 0,5 ha,

•  pozemky nezahrnuté do zastavěného území, nebo 
do územním plánem určené zastavitelné plochy, tvo-
ří „nezastavěné území“, které je, jak uvidíme dále, 
jinými ustanoveními zákona dnes oproti minulosti 
výrazně lépe chráněno,

•  vedle již existující kategorie „veřejně prospěšná stav-
ba“ se zavádí nový pojem „veřejně prospěšné opat-
ření“ (nestavebního charakteru), pro jehož realizaci 
lze rovněž vyvlastnit potřebné pozemky (např. pro 
ochranu přírody a krajiny, vhodné např. pro nové 
prvky ÚSES, pro vytváření poldrů v protipovodňové 
ochraně ap.).

Výkon veřejné správy

•  Orgány územního plánování musí postupovat v sou-
činnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zá-
jmy podle zvláštních předpisů, které pro územní 
řízení vydávají závazná stanoviska dle svých kom-
petencí a pro ostatní postupy stanoviska, která jsou 
pro orgány územního plánování závaznými podkla-
dy. To se samozřejmě týká i orgánů ochrany přírody 
a krajiny, postupujících podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ale i dalších souvisejících 
zákonů, jako jsou zákony o vodách, o ochraně ZPF, 
o rybářství, o myslivosti, lesní zákon, horní zákon 
apod.

•  Nově se zřizují „rady obcí pro udržitelný rozvoj 
území“, které projednávají a vydávají stanoviska 
k „územně-analytickým podkladům“ a k „vyhod-
nocení vlivů na udržitelný rozvoj“. Posiluje se tak 
veřejná kontrola činností prováděných jako přene-
sený výkon státní správy orgánem, v němž působí 
především zástupci obecních samospráv řešeného 
územního obvodu.

Cíle územního plánování

•  Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj úze-
mí, příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj 
a soudržnost společenství obyvatel, pro současnou 
i budoucí generace.

•  ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kultur-
ní a civilizační hodnoty území, chránit krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ 
jejich totožnosti, určovat podmínky pro hospodárné 



194 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

využití zastavěného území a zajišťovat ochranu neza-
stavěného území a nezastavitelných pozemků.

•  V nezastavěném území lze (v souladu s jeho cha-
rakterem) umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, ochranu přírody a krajiny, veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 
nebezpečí přírodních a ekologických katastrof a je-
jich důsledků a dále opatření a stavby zlepšující jeho 
využití pro rekreaci a cestovní ruch.

Úkoly územního plánování

•  zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kul-
turní a civilizační hodnoty,

•  koncepci rozvoje stanovovat s ohledem na hodnoty 
a podmínky v území,

•  prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřej-
ný zájem, přínosy, problémy, rizika s ohledem na ve-
řejné zdraví, životní prostředí, přírodní podmínky,

•  stanovovat požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a podmínky pro provedení změn,

•  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí 
přírodních a ekologických katastrof a jejich důsledků 
přírodě blízkým způsobem,

•  určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační 
zásahy do území,

•  vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvlášt-
ních právních předpisů před negativními vlivy zámě-
rů a navrhovat případná kompenzační opatření,

•  regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních 
zdrojů,

•  uplatňovat poznatky z oborů urbanismu, územního 
plánování, ekologie a památkové péče,

•  vyhodnocovat vlivy politiky územního rozvoje ČR 
a územně plánovací dokumentace na udržitelný roz-
voj území a regulačních plánů na životní prostředí.

Obecná ustanovení mimo jiné zajišťují účast 
dotčených úřadů a veřejnosti

•  povinností je zveřejňovat písemnosti v určených pří-
padech veřejnou vyhláškou nebo zajištění dálkového 
přístupu v elektronické podobě,

•  podáváním územně plánovacích informací,
•  veřejným projednáváním zadání, konceptů i návrhů 

územně plánovací dokumentace a vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj,

•  možností veřejnosti zajistit si pro jednání s úřady 
kvalifi kovaného „zástupce veřejnosti“.

Jak již bylo zmíněno výše, kvalita územního plánování 
i s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny jako 
součásti životního prostředí je mj. zajišťována i tím, že 
vybrané činnosti na příslušných úřadech a u projektantů 

musí zajišťovat osoby s příslušnou kvalifi kací a autori-
zační zkouškou buď podle stavebního zákona a zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných ar-
chitektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, nebo podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění, nebo konečně i podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (pro biolo-
gická hodnocení a hodnocení vlivů na lokality NATURA 
2000).

Při územním rozhodování, tzn. v územním řízení 
o umístění stavby, o změně ve využití území nebo o změ-
ně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování 
pozemků nebo o ochranném pásmu, je ochrana přírody 
a krajiny zajištěna:
•  povinnou účastí dotčených orgánů ochrany ŽP, vč. 

ochrany přírody a krajiny, podávajících závazná sta-
noviska za jimi hájené veřejné zájmy,

•  povinnou účastí orgánů dotčených samospráv,
•  povinným posouzením, zda záměr je v souladu s vy-

danou (schválenou) územně plánovací dokumentací, 
s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky to-
hoto zákona a jeho prováděcími vyhláškami, s poža-
davky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle nich vydaných, s výsledkem 
řešení případných rozporů a s ochranou práv a prá-
vem chráněných zájmů účastníků řízení.

•  přiznáním účastenství v řízení kromě obligátních 
účastníků i osobám a občanským sdružením, o kte-
rých tak stanoví zvláštní předpis (zejména zákon 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny),

•  posuzováním vlivů záměrů na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, jako povinného odborného 
podkladu pro řízení.

Není-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v před-
chozích odrážkách, je stavební úřad povinen žádost 
o územní rozhodnutí zamítnout. To platí i pro případné 
vydání tzv. „územního souhlasu“.

Novými nástroji územního plánování, které se mo-
hou uplatnit i při ochraně přírody a krajiny, jsou v no-
vém zákoně tzv. „územní opatření o stavební uzávěře“ 
a „územní opatření o asanaci území“. Jsou to opatření 
vydávaná jako opatření obecné povahy podle správní-
ho řádu, nikoliv jako v minulosti v režimu správních 
rozhodnutí.

Prosazování zájmů ochrany přírody a krajiny může 
přispět i ustanovení o náhradách za újmu, kterou vlast-
ník pozemku nebo jiný uživatel může utrpět v důsledku 
změny v území nebo v určení jeho funkce při územním 
plánování a rozhodování.

Vymahatelnost plnění povinností subjektů, podíle-
jících se na územním plánování, jistě zvyšuje i zavedení 
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citelných sankcí za prohřešky a nedodržení ustanovení 
zákona a uzákonění možnosti dle správního řádu obrátit 
se v případě nespokojenosti s činností příslušných úřadů 
po vyčerpání správních nástrojů na správní soud. Tolik 
ve stručnosti stavební zákon.

Pro úplnost je třeba dodat, že i dosud platná územ-
ně plánovací dokumentace, pořízená a schválená podle 
starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb., již musela brát 
ohled na ochranu životního prostředí a územní plány 
velkých územních celků byly posuzovány z hlediska 
vlivů na životní prostředí podle prvního polistopado-
vého (a dnes již neplatného) § 14 zákona č. 244/1992 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, již od roku 
1992, zatímco u územních plánů obcí tato povinnost 
začala platit až v roce 2004, po nabytí účinnosti zákona 
č. 93/2004 Sb., kterým byla k datu vstupu ČR do Evrop-
ské unie implementována do českého právního řádu 
Směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých 
koncepcí a plánů na životní prostředí.

Obecná východiska pro ochranu přírody 
a krajiny v regionálním a územním plánování

Kromě legislativního a institucionálního rámce má 
samozřejmě ochrana přírody a krajiny v regionálním 
a územním plánování i svůj hluboký věcný obsah, který 
je třeba si osvojit a uplatňovat jej, aniž to předepisuje 
nějaký právní předpis nebo celostátní koncepce, jako je 
současná, z hlediska ochrany přírody a krajiny bohužel 
nevyhovující Politika územního rozvoje ČR.

Jeho jádrem je přesvědčení, že určité přírodní a kra-
jinné součásti – segmenty mají stejně jako lidské zájmy 
své nezcizitelné prostorové (územní) nároky a úlohou 
územního plánování je vymezit pro ně potřebná území 
a stanovit jejich krajinné uspořádání se stejnou naléha-
vostí a závazností, jako u antropogenních zájmů a aktivit. 
Omezit úlohu územního plánování jen na uspokojování 
prostorových nároků utilitárních lidských potřeb je ne-
správné a v rozporu s cílem dostat se postupně na trajek-
torii dlouhodobě udržitelného vývoje v území. 

Harmonizovat lidské zájmy na rozvoji osídlení, do-
pravní a technické infrastruktury, ekonomiky i sociální 
úrovně se zájmy na udržení bohatosti, pestrosti a eko-
logické stability krajiny a přírody jako hodnoty samých 
o sobě je svrchovaně nejvyšším veřejným zájmem a cí-
lem, vrcholnou ambicí kvalitního územního plánování, 
pokud nepoužívá deklarace o trvale udržitelném rozvoji 
jen jako prázdnou formální fl oskuli bez reálného obsa-
hu. V praktickém obsahu územně plánovací činnosti to 
znamená vymezit v pestré mozaice krajiny a osídlení 
dostatek prostoru a regulativy lidského chování pro 
oba funkční subsystémy využívání území – pro sub-
systém přírodní i antropogenní. 

Ale nejen to. Oba tyto subsystémy musejí být kaž-
dý sám o sobě i ve společném území navzájem funkční 

a vzájemně se doplňující tak, aby si na jedné straně co 
nejméně „překážely“ a vzájemně se nenarušovaly, ale 
aby zároveň z každého z nich bylo blízko do druhého 
a mezilehlý prostor byl sice člověkem využíván, ale v po-
době přírodě blízkých ekosystémů, pro zemědělskou či 
lesnickou činnost a vodní hospodářství.

Lze si to názorně představit na úrovni celostátní a re-
gionální jako dvě navzájem se překrývající sítě:

Antropogenní síť tvoří lidská sídla jako „uzly“ a ko-
ridory komunikací a linie inženýrských sítí jako spojující 
„vlákna“ této sítě. Přírodní síť tvoří velkoplošná a ma-
loplošná chráněná území přírody, významné krajinné 
prvky a součásti ÚSES, z nichž národní parky, chráněné 
krajinné oblasti, součásti NATURA 2000, nadregionální 
a regionální biocentra ÚSES tvoří spolu s chráněnými 
oblastmi přirozené akumulace vod (CHOPAV) „uzly“ 
oné přírodní sítě a vodní toky, nadregionální a regionál-
ní biokoridory její „vlákna“. V první síti území by měly 
mít přednost (prioritu) zájmy ochrany přírody, krajiny 
a vodních zásob, ve druhé lidské zájmy.

V ideálním případě by byla „oka“ obou sítí a „uzly“ 
stejně nebo alespoň srovnatelně velké a „vlákna“ stejně 
dlouhá a obě sítě by se překrývaly v území posunuté 
fázově tak, aby „uzly“ jedné z nich ležely uprostřed ok té 
druhé a naopak a „vlákna“ se křížila v nejužších místech. 
Z každého sídla by tak bylo blízko do přírody a naopak, 
přírodní linie biokoridorů by byly nejméně narušeny 
technickými koridory dopravní a technické infrastruk-
tury, omezila by se fragmentace krajiny. 

V zájmu minimalizace fragmentace krajiny je třeba 
koridory dopravní a technické infrastruktury pokud 
možno sdružovat a nedopustit jejich nahodilé umisťová-
ní. Křížení biokoridorů a známých tradičních migračních 
cest živočichů je třeba při větších šířkách komunikací 
(železničních tratí, silnic s šířkou větší než 2 jízdní pru-
hy) navrhovat mimoúrovňově – buď formou dostatečně 
prostorných, prosvětlených a větraných podchodů při 
současné protihlukové a optické ochraně okolí komuni-
kace, nebo dostatečně širokými (v řádu nad 50 m) nad-
chody („ekodukty“) nad těmito komunikacemi, pokud 
je to z důvodů terénního uspořádání okolí komunikace 
výhodnější.

Mezilehlý prostor by, jak už je uvedeno výš, tvořil 
přechodnou zónu přírodě blízkých ekosystémů země-
dělských, lesních a vodních, tedy živých ekosystémů, byť 
jde zčásti o nepřirozené, ekologicky nestabilní a biodi-
verzitu ochuzující monokultury, pro produkci potravin 
a přírodních surovin pro lidskou potřebu.

Svahy komunikačních náspů nebo zářezů jsou pro-
storem vhodným pro zřizování pásů zeleně, fungujících 
jako protihluková zábrana a k zachytávání prachu a tím 
chránících okolí, jako mikroklimatický prvek zastiňující 
zčásti vozovku a ochlazující a zvlhčující prostředí a ko-
nec konců i jako žádoucí obohacení biodiverzity a do-
plnění lokálního ÚSES, např. při průchodu komunikace 
rozsáhlými plochami orné půdy.
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Obdobné sítě si lze představit na lokální úrovni jed-
notlivé obce nebo její dílčí části. Koneckonců ani na úrov-
ni jednotlivých domácností nechceme zcela eliminovat 
prolínání přírodních a lidmi vytvořených prvků a dokon-
ce je pro své zdraví tvoříme a vyhledáváme i ve vlastním 
bydlišti – od parků, zahrad a předzahrádek až po pěsto-
vání pokojových květin a domácích zvířat bez hospodář-
ského užitku. Potřebujeme tento kontakt s přírodou i pro 
obnovu duševních sil, pro nemateriální regeneraci, jako 
součást kultury vlastního bytí.

Tato teoretická představa je zajisté jen ideálním 
a v praxi nedosažitelným cílem a skutečnost se jí může 
jen více či méně přibližovat. Ve skutečnosti byla v histo-
rii, je v současnosti a nadále bude deformována terénní 
morfologií a vodními toky, lesními komplexy, mokřady, 
historickými vazbami sídel, obchodních vazeb a cest, 
rozdílným přírodním potenciálem i ekonomickým a ne 
vždy racionálním plošným rozvojem sídel. Čím více se 
ale vzdálí načrtnuté představě, tím méně bude udržitelná 
v tom smyslu, že bude vyžadovat více vkladů energie 
a surovin, aby zůstala funkční v obou zmíněných funkč-
ních subsystémech využití území.

Tak je např. zřejmé, že s růstem některých měst nad 
optimum, dané úživností okolní krajiny, vodních zdrojů 
na svém správním a v přirozeném spádovém území, se 
nejen zvyšují náklady na jejich provoz, ale vznikají defi -
city zdrojů v těch územích, na jejichž potenciálech tako-
vá rostoucí města parazitují. S rostoucími ekonomickými 
a technickými možnostmi se sice daří takové limity a pra-
hy zdánlivě úspěšně a na dlouho překonávat, ale zvyšuje 
se tím zároveň riziko, že se takovýto nevyvážený systém 
může po překročení únosných limitů nebo pod vlivem ně-
jakého negativního vnějšího zásahu zhroutit a projeví se 
jako dlouhodobě neudržitelný. Nebylo by to ostatně v his-
torii lidstva poprvé. Dokladem je zhroucení mnoha civili-
zací a sídel v dříve úrodných oblastech od Mezopotámie, 
Středomoří, saharské Afriky přes Střední a Jižní Ameriku 
až po jihovýchodní Asii.

Úloha hlavních subjektů územního plánování 
při ochraně přírody a krajiny

Hlavními subjekty územního plánování jsou především 
úřady územního plánování, působící v roli pořizovatele 
územně plánovacích podkladů a dokumentací, což jsou 
krajské a vybrané městské (obecní) úřady a v nich kon-
krétně příslušné odbory regionálního rozvoje a územ-
ního plánování a stavební úřady s pravomocí umisťovat 
a povolovat stavby. Dále jsou to dotčené správní orgány, 
kterými jsou pro problematiku ochrany přírody a kra-
jiny zejména orgány s působností v oblasti životního 
prostředí, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, 
pro geologii a těžbu, odpadové hospodářství, ochranu 
ovzduší a hygieny a také orgány kultury, resp. památkové 
péče. Třetí velkou specifi ckou skupinou subjektů působí-

cích v územním plánování jsou samosprávy krajů, měst 
a obcí jako nositelé zodpovědnosti za harmonický vývoj 
v jimi spravovaném území. Čtvrtou důležitou množinou 
subjektů územního plánování jsou zpracovatelé územně 
plánovacích podkladů a dokumentací, tedy projektanti, 
dalšími jsou „hybatelé změn v území“, tedy především 
investoři a stavebníci a poslední z nich, ale nikoliv méně 
důležitou, jsou laická i odborná veřejnost a v ní i zájmo-
vá sdružení, nevládní neziskové organizace orientované 
na ochranu životního prostředí, přírody a krajiny. Co je 
důležité pro každý z těchto subjektů, mají-li vykonávat 
řádně své úlohy v subsystému územního plánování při 
ochraně přírody a krajiny?

Pořizovatelé a hlavní „uživatelé“ územně plánovací 
dokumentace (pracovníci stavebních úřadů):
•  mít kvalitní všeobecné vzdělání a přehled o vývoji 

v přírodních, společenských a technických vědách, 
v hospodářství a v politice, v kultuře. Ovládat do-
konale český jazyk v mluvené i písemné formě 
a na „uživatelské úrovni“ alespoň ještě jeden cizí 
jazyk – buď (v pohraničí obzvlášť) sousedních zemí 
nebo některý ze světových jazyků, používaných 
v mezinárodních institucích (zejména EU). 

•  znát dobře spravované území, jeho hodnoty, vlast-
nosti a limity (teprve cca po 10 letech je úředník 
schopen vybavit si každé místo svého správního ob-
vodu, kde má řešit nějaký územně plánovací nebo 
rozhodovací problém, aniž je musí znovu navštívit),

•  znát dokonale účel, historii a současnou právní 
úpravu územního plánování, a to nejen „literu“, ale 
i „ducha“ zákona, a povšechně i předpisy související, 
zejména zákony o životním prostředí, o posuzování 
vlivů na životní prostředí, o ochraně vod, o ochraně 
ovzduší, o ochraně ZPF, lesní zákon, zákon o odpa-
dech, o ochraně přírody a krajiny, zákon a navazu-
jící předpisy o veřejném zdraví (a v tom i o ochraně 
proti hluku), horní zákon, zákon o ochraně památek, 
správní řád, oba zákony o povinném poskytování in-
formací atd.

•  být si vědom toho, že zatímco ochranu soukromých 
a skupinových zájmů si je schopen v demokracii 
a tržní ekonomice s využitím svých práv a svobod 
chránit a prosazovat každý sám, k ochraně veřejných 
zájmů, a zájmů na ochraně přírody a krajiny zvlášť, je 
tu právě úřednictvo veřejné správy a v záležitostech 
územního plánování a stavebního řádu především 
on sám (příroda a krajina, ač živá, nemá v územním 
plánování ani řízení jiné zástupce, jiné „advokáty“, 
než úředníky státní správy!),

•  průběžně dále celoživotně studovat svůj obor a při-
měřeně i obory související, znát limity svého vzdělání 
a přizvávat odborníky na vše, co sám neumí – územ-
ní plánování je svrchovaně týmová práce, 

•  mít sociální i prostorovou představivost a schop-
nost na základě zkušenosti z praxe v území formu-
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lovat a průběžně korigovat určitou vizi žádoucího 
vývoje v území, která je základem všech zadání 
územně plánovacích podkladů, územně plánova-
cí dokumentace a koncepčního pojetí důležitých 
územních rozhodnutí, (neznám větší hřích proti 
účelu a dělbě kompetencí podle zákona, než když si 
zpracování „zadání“ územně plánovací dokumentace 
pořizovatel zadá u budoucího zhotovitele, namísto aby 
ho formuloval ve spolupráci se samosprávou, dotčený-
mi správními úřady a veřejností sám! Společenskou 
zakázku pro zadání územně plánovací dokumentace 
„co jsou problémy v území a jak je chci v území řešit“ 
by si neměl formulovat její budoucí zhotovitel!),

•  být schopen empatie a korektní komunikace se zá-
stupci ostatních skupin – subjektů územního pláno-
vání, nevnášet do úřední činnosti emoce a nebrat 
věcné spory a konfl ikty osobně (úřad se neuráží!),

•  ohlásit příslušnému orgánu ochrany přírody a kra-
jiny případné nálezy dosud neevidovaných chráně-
ných částí přírody, ke kterým dojde při postupech 
podle stavebního zákona nebo v souvislosti s nimi 
(místní šetření, průzkumy apod.), konzultovat s ním 
další postup pro zajištění ochrany takového nálezu 
nástroji územního plánování, než o nich bude roz-
hodnuto podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, obdobně jako 
u památek a archeologických nálezů,

•  plnit informační povinnosti, vyplývající ze stavební-
ho zákona a z obou zákonů o svobodném přístupu 
k informacím,

•  spolupůsobit s ostatními orgány veřejné správy 
a vzdělávacími institucemi při ekologické výchově, 
vzdělávání a osvětě obyvatel, jiných úředníků a no-
vých zastupitelů či poslanců. 

Dotčené správní orgány (vč. orgánů péče o životní pro-
středí, ochrany přírody a krajiny):
•  znát dokonale spravované území, všechny zájmy 

a předměty ochrany podle speciálních zákonů ve své 
kompetenci, udržovat v souladu se stavem v území 
a s platnými právními předpisy informace o nich 
a podávat ve stavebním zákonem požadovaných 
lhůtách úplná věcná a odborně odůvodněná sta-
noviska, odpovídající obsahem příslušné kategorii 
územně plánovacích podkladů, územně plánovací 
dokumentace nebo územního řízení,

•  respektovat ustanovení stavebního zákona, že v rám-
ci svých kompetencí jsou ve stanovených lhůtách 
povinny poskytnout odborné podklady pro zpraco-
vání „územně-analytických podkladů“ a ověřit jejich 
správnost, úplnost a aktuálnost, 

•  respektovat ustanovení stavebního zákona o povin-
nosti poskytovat ve stanovené lhůtě úplná, zdůvod-
něná a o kompetence příslušného orgánu opřená 
stanoviska k zadání, konceptu a návrhu územně 

plánovací dokumentace a závazná stanoviska pro 
územní řízení, neboť nedodání stanoviska v poža-
dované lhůtě se považuje ze zákona za souhlas bez 
podmínek, resp. k později uplatněným připomínkám 
nebude brán zřetel. Ve složitých případech s delší 
dobou na přípravu stanoviska si musí příslušný or-
gán včas požádat o prodloužení lhůty z 30 na max. 
60 dnů. Nesplnění může být sankcionováno nebo být 
důvodem k vymáhání náhrady za případné vzniklé 
škody.

•  respektovat ustanovení stavebního zákona, že stano-
viska a připomínky k územnímu plánu obce se ne-
mohou vztahovat k věcem, které již byly rozhodnuty, 
příp. řešeny jako rozpor, při vydání „zásad územního 
rozvoje (kraje)“,

•  respektovat ustanovení stavebního zákona, že do-
tčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem 
nebo závazným stanoviskem v téže věci a nemůže 
je bez vážného důvodu měnit. To lze jen na základě 
nově zjištěných a doložených skutečností, které pro-
kazatelně nebylo možné uplatnit dříve, nebo vzhle-
dem k jinému měřítku a podrobnosti projednávané 
záležitosti, než v jakých byla projednávána předtím.

•  podávat příslušnému úřadu územního plánování 
podněty pro zpracování změn původního nebo zcela 
nového územního plánu, ukáže-li se, že se změnily 
podmínky uplatňování jím sledovaných zájmů nebo 
podmínky v území,

•  respektovat ustanovení zákona, že v řízeních spadají-
cích do části čtvrté stavebního zákona (stavební řád) 
se už nepřihlíží k závazným stanoviskům dotčených 
orgánů ve věcech, o kterých již bylo rozhodnuto 
ve vydaném regulačním plánu, v územním rozhod-
nutí nebo v územním opatření (nejedná-li se o před-
chozí případ),

•  neuplatňovat extrémní stanoviska, neumožňující do-
sažení kompromisu a všeobecně přijatelné ekono-
micky reálné dohody, umožňuje-li to zákonná úprava 
a je-li možno případnou ekologickou újmu dostateč-
ně kompenzovat v rámci řešení nebo je kompenzo-
vána jinak, mimo působnost územního plánování,

•  nepovažovat člověka jako živočišný druh á priori 
za „škodnou“, kterou je z přírody a krajiny potřeba 
nejlépe zcela vypudit nebo omezovat nad míru po-
třebnou pro jejich ochranu (člověk je také živočich, 
zasluhující přiměřené ochrany, neboť je to vlastním 
přičiněním potencionálně ohrožený, byť zatím početný 
druh. Kdyby se člověk choval odpovědně ve vztazích 
k sobě navzájem a vůči přírodě, nebyly by s ním pro-
blémy).

Orgány samosprávy krajů, měst a obcí:
•  považovat územně plánovací podklady a územně 

plánovací dokumentaci spolu s dokumenty progra-
mování sociálně ekonomického rozvoje za klíčové 
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průřezové nástroje pro zajištění dlouhodobě udr-
žitelného vývoje v území (s vyvážeností ekonomic-
kého, sociálního a environmentálního pilíře této 
udržitelnosti) a věnovat jim odpovídající čas, po-
zornost a vážnost v náplni činnosti a jednání nad 
běžnou rutinní operativu v dílčích záležitostech, dbát 
na jejich relativní stabilitu, nepřipustit krátkodobé 
konjunkturální a nesystémové změny a ústupky ze 
schválených dokumentů a principů skupinovým 
a soukromým zájmům, pokud by tím byly zkráceny 
zájmy veřejné a dlouhodobé,

•  chápat kompetence zastupitelstva rozhodovat o poří-
zení, schvalovat zadání, pokyny k dokončení návrhu 
a návrhu územně plánovací dokumentace jako vý-
zvu a jedinečnou příležitost pro uplatnění své samo-
správné funkce a politické vůle k naplňování úlohy 
kvalitní ochrany veřejných zájmů občanské komu-
nity na spravovaném území (nikoliv k prosazování 
soukromých a skupinových zájmů na úkor veřejných),

•  plnit úlohu samosprávy, a to nejen pasivně povin-
nosti vyplývající pro orgány samosprávy ze zákona 
a předepsaného procedurálního minima, ale aktivně 
se podílet na formulování obsahu příslušných do-
kumentů a zprostředkovat dalšími formami účast 
veřejnosti na ovlivňování jejich věcného obsahu (ve-
řejná zasedání, besedy, ankety, shromažďování a vy-
hodnocování relevantních podnětů a návrhů občanů, 
průzkumy veřejného mínění, referenda o strategicky 
důležitých otázkách rozvoje ap.).

• respektovat přírodu a krajinu jako živoucí subsys-
tém, jehož biologická rozmanitost, ekologická sta-
bilita a zdravý vývoj jsou pro občanskou komunitu 
spravovaného území stejně důležité, jako ekonomická 
prosperita a sociální smír, resp. soudržnost (kde je 
překročena únosná míra narušení životního prostředí 
a míra schopnosti regenerace přírody a krajiny, tam 
se dostavuje i narušení zdravých sociálních podmínek 
a vztahů a začíná i ekonomický rozvrat – viz SHP, So-
kolovsko a Ostravsko-Karvinsko v 80. letech 20. století).

Projektanti:
•  Celoživotně obnovovat a doplňovat svou kvalifi kaci 

ve vlastním oboru a orientačně i v oborech souvise-
jících (na rozdíl např. od lékařů to bohužel zatím náš 
právní řád u architektů – územních plánovačů dosud 
nevyžaduje), např. formou postgraduálního studia, 
včetně ochrany životního prostředí a v tom i přírody 
a krajiny,

•  respektovat související obory a pracovat týmově 
s přizváním všech potřebných odborných profesí pro 
kvalitní zvládnutí úkolů („vše, co sám dokonale neu-
mím, zadám a zaplatím tomu, kdo to umí a nepokusí 
se suplovat vlastní amatérskou prací“),

•  vyhodnocování vlivů navrhovaných řešení na udrži-
telnost rozvoje řešeného území, na životní prostředí 

a v tom na přírodu a krajinu považovat za samozřej-
mou a průběžnou součást práce na územně plánovací 
dokumentaci (zejména preferovat metodu „ex ante“ 
před metodou „ex post“ hodnocení vlivů na ŽP),

• respektovat účel, podstatu a smysl disciplíny územ-
ního plánování nejen v jejím technickém, ale i so-
ciálně-ekonomickém a environmentálním rozměru 
a nejen v rámci současně platné legislativní úpravy, 
ale i v historickém a kulturním kontextu,

• vyžadovat od pořizovatele důsledně úplné podklady 
a informace, ovlivňující vývoj v území a příslib ope-
rativní průběžné součinnosti jako podmínku přijetí 
zakázky,

• při prezentaci územně plánovací dokumentace a dal-
ších veřejných vystoupeních přizpůsobit způsob vy-
jadřování a slovník složení posluchačů (jinak mluvit 
a používat odborné výrazy na shromáždění odbor-
níků, jinak před obecným publikem – veřejností),

• mít rád lidi a být vnímavý k jejich potřebám (schop-
nost empatie), přemýšlet bez předsudků nejen 
o tom, „co“ říkají, ale snažit se pochopit i „proč“ 
to říkají, snažit se pochopit širší kontext jejich jed-
nání a použitelnost takových poznatků pro vlastní 
práci („co z toho vyplývá pro nás bratislavské Židy“, 
jak říkával můj někdejší šéf v Terplanu a. s. Praha 
doc. RNDr. Alois Andrle, CSc.),

• mít rád přírodu a krajinu a současně k ní mít respekt 
jako k základní podmínce spokojené lidské existence, 
jako ke zdroji pro uspokojování nejzákladnějších lid-
ských potřeb, jako k součásti našeho hmotného i kul-
turního dědictví, které si nesmíme zničit ani ochudit.

Investoři a stavebníci:
•  chovat se „osvíceně“ a dát si poradit od úřadů a od-

borníků, jaké jsou optimální cesty k realizaci jejich 
potřeb a záměrů a to jak co do umístění v území, tak 
jejich ztvárnění co do funkce a použitých technolo-
gií, prostorového uspořádání a vzhledu, (to vše dříve, 
než začnou pro svůj záměr kupovat pozemky!),

•  zapomenout na falešně deklarovanou „zásadu“ za-
stánců svobodného trhu bez přívlastků, že „na svém 
pozemku nebo ve svém domě si mohu dělat, co 
chci“, nebo „jsou to moje peníze a nikdo mi nebude 
přikazovat, do čeho je vložím, resp. co si za ně po-
řídím“. Ústava a zákony (zejména o životním prostře-
dí, o ochraně přírody a krajiny, ovzduší, vod, ZPF, 
o IPPC, lesní, horní a stavební zákon) jasně stanovují 
mantinely omezující tento „svobodný rozlet“ ve ve-
řejném zájmu,

•  z vlastní vnitřní potřeby respektovat krajinný ráz 
a urbánní kontext při realizaci svého záměru jako 
podmínku harmonie s přírodou a krajinou, ale i se 
sousedy a veřejnou správou, což je důležitým před-
pokladem i vlastní budoucí spokojenosti v území. 
Projevovat dostatek pokory a vůle učit se z odkazu 
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předchozích generací a z jejich zkušenosti, jak utvá-
řet sídla a jednotlivé stavby v harmonii s přírodními 
podmínkami, zejména s místním klimatem, s okolní 
zástavbou, s působením v celkovém panoramatu (ve-
dutě) sídla apod.

Veřejnost (vč. nevládních neziskových organizací pů-
sobících v ochraně přírody a krajiny):
•  Respektovat účel a možnosti discipliny územního 

plánování a rozlišovat možnosti jejích jednotlivých 
nástrojů (nemyslet si, že je lékem na řešení všech pro-
blémů v území vč. těch, které jsou v kompetencích ji-
ných orgánů veřejné správy nebo subjektů mimo ni),

•  zajímat se aktivně o dění v obci a v kraji, číst úřední 
tabule orgánů obecní a krajské samosprávy a státní 
správy nebo elektronické úřední desky úřadů, ze-
jména MMR a MŽP a v něm především informační 
systém EIA a SEA, kde jsou v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí, v platném znění, povinně zveřejňovány údaje 
o všech aktuálně zpracovávaných a z hlediska dopa-
dů na životní prostředí a veřejné zdraví hodnocených 
záměrech, koncepcích i územních plánech,

•  zúčastňovat se veřejných projednání zadání, kon-
ceptů a návrhů územně plánovací dokumentace 
a podávat k nim v požadovaných lhůtách relevantní 
a zdůvodněné podněty, námitky nebo připomínky 
s vědomím, že pozdě uplatněné nebo k věci nesmě-
řující nebudou brány v úvahu,

•  kontrolovat dodržování schválených (vydaných) 
územně plánovacích dokumentací při územních ří-
zeních a v další činnosti stavebních úřadů, upozor-
ňovat včas na závady v jejich postupech a důsledně 
se domáhat nápravy.

Jen v konstruktivní součinnosti všech těchto subjektů – 
uživatelů a správců nám svěřeného státního, krajské-
ho či obecního území, při pochopení úlohy přijatých 
pravidel tvorby a přijímání plánů, strategií a koncepcí 
a při vyváženém chápání nejen práv, ale i povinností, 
ve schopnosti empatie při vnímání názorů, zájmů a čin-
ností jiných lidí, při vůli k přijatelným kompromisům 
a v pokoře před zázrakem stvoření, milionů let vývoje 
živé i neživé přírody, krajiny i lidstva lze docílit, aby oba 
popsané plánovací subsystémy dobře fungovaly, blíži-
ly se postupně oné moderní představě integrovaného 
plánování a sloužily optimálně jak lidskému rozvoji 
a osídlení, tak ochraně bohatství, pestrosti, ekologické 
stability a krásy přírody i krajiny. O jak náročnou dis-
ciplinu a problematiku jde, o tom vypovídají připojené 
ilustrace a odkazy na grafi cké a textové části z konceptu 
Územního plánu hlavního města Prahy z roku 2009.

Odkaz na webové stránky hlavního města Prahy:
(http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-
a-rozvoj/Uzemni-plan/Porizovani-noveho-Uzemniho-
planu-hl-m-Prahy), kde je zveřejněn celý koncept 
Územního plánu hl. m. Prahy:
– Koncept ÚP hlavního města Prahy – Závazná část, 

Odůvodnění a Grafi cká část
– Zpracovatel: Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Vy-

šehradská 57, 142 00 Praha 2
– Hl. projektant: Ing. arch. Kateřina Szentesiová, auto-

rizovaná architektka
– Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy na udr-

žitelný rozvoj území
– Zpracovatel: EKOLA – group spol. s r. o. Praha
– Hlavní řešitel: Ing. Ládyš, osoba s autorizací EIA/SEA.

Je zařazen proto, aby si čtenář mohl udělat úplnou před-
stavu o tom, jak obsáhlou a složitou, s dalšími doku-
menty města i vnitřně provázanou prací je v současné 
legislativní podobě již koncept územního plánu, zpra-
covaný v grafi cké části v GIS a v textové části rozdělený 
na normativní Závaznou část, schvalovanou jako obecně 
závazné a právně vymahatelné nařízení Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a dále vysvětlující Odůvodnění.

5.7.10  Krajinné plánování

Petr Sklenička

Termín krajinné plánování není explicitně defi nován 
v současných českých právních předpisech. S ohledem 
na tuto skutečnost je jednotlivými autory používán 
v mnoha významech a souvislostech. Na rozdíl od pro-
jektování, které je zřetelně vymezeno počátkem, jed-
notlivými fázemi a ukončením projektu, je plánování 
soustavný proces, probíhající v cyklech (MAIER 2000). 
Plánování (obecně) v souvislosti s ochranou a tvorbou 
krajiny definuje VANÍČEK (1973) jako vědecky pro-
myšlené a praktickými zkušenostmi ověřené racionální 
usměrňování veškeré lidské činnosti při respektování zá-
sad proporcionálního rozvoje přírodních a antropogenních 
faktorů, působících vzájemně v čase i prostoru. Jiní autoři 
krajinné plánování do značné míry ztotožňují s územ-
ním plánováním (NEPOMUCKÝ & SALAŠOVÁ 1996) 
či jej dokonce pasují do role dílčí části jiné formy pláno-
vání. Pro krajinně-ekologické plánování se ve Slovenské 
republice zavedl termín LANDEP (Landscape Ecological 
Planning) (RŮŽIČKA & MIKLÓS 1981). Nutno říci, že 
nejednotnost výkladu adekvátních pojmů je skutečností 
i v řadě dalších evropských zemí. 

Dále uvedený výklad termínu krajinné plánování 
prezentuje SKLENIČKA (2003) jako názor, který se 
opírá o konzultace s řadou osobností vědy i praxe. Je 
v něm akcentován obecný význam pojmu. Krajinné plá-
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nování je racionální činnost, která převážně formou 
preventivně vyhotovené dokumentace reguluje činnost 
člověka v krajině. Nejedná se tedy o žádný specifi cký 
druh plánovací činnosti, ale naopak o zahrnutí všech 
jejích forem. Je nejen souhrnným označením pro různé 
formy, ale též pro různé úrovně plánování.

Cílem krajinného plánování je uvést do souladu 
trendy rozvoje lidské společnosti s principy ochrany 
přírody a krajiny. 

Krajinné plánování nevylučuje z krajiny žádnou, pro 
rozvoj společnosti potřebnou činnost, ale hledá soulad 
mezi ekologickými podmínkami a danou činností (RŮ-
ŽIČKA & MIKLÓS 1982).

Obecně platné cíle krajinného (prostorového) pláno-
vání formulují LÖW & MÍCHAL (1995) takto:
– vyvážený socio-ekonomický rozvoj regionů,
– zlepšování životních podmínek obyvatelstva,
– zodpovědné zacházení s přírodními zdroji a ochrana 

životního prostředí,
– racionální využívání území.

FORMAN & GODRON (1986) uvádějí rozdíly, resp. 
priority krajinného plánování a péče o krajinu v krajině 
přírodní, v krajině s lesním hospodářstvím, v zeměděl-
ské krajině a v krajině zastavěné.

Krajinné plánování má výrazně multidisciplinární 
charakter. Podle LIPSKÉHO (1999) musí v krajinném 
plánování hrát klíčovou roli faktory, jako jsou poten-
ciál a kapacita krajiny, její ekologická stabilita, přírod-
ní a ekologické limity využívání krajiny a jejích složek 
(půdy, vody, biomasy). Principy krajinného plánování 
by měly být kompatibilní s myšlenkami trvalé udržitel-
nosti. Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí defi nu-
je trvale udržitelný rozvoj společnosti jako rozvoj, který 
současným i budoucím generacím zachovává možnost 
uspokojovat jejich základní potřeby a přitom nesnižuje 
rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosys-
témů. MÍCHAL (2001) uvádí tři dimenze (pilíře) trvalé 
udržitelnosti: 
– Ekologická udržitelnost – vyplývá z respektování 

únosné kapacity ekosystémů, nutnosti zachování 
jejich existence, procesů fungování a obnovy. Využí-
vání obnovitelných zdrojů je založeno na jejich repro-
dukovatelnosti, využívání neobnovitelných zdrojů se 
snaží o minimalizaci jejich čerpání a jejich nahrazení 
obnovitelnými zdroji.

– Sociální udržitelnost – rozvoj nemá vést k psychic-
kému stresu populace, nemá narušovat vztahy ve spo-
lečnosti, morálku, tradice a etiku.

– Ekonomická udržitelnost – hodnocení ekonomické 
efektivnosti, vztahy mezi náklady a přínosy včetně 
zahrnutí environmentálních a zdravotních externalit, 
což je velmi obtížné (cena zdraví, čistého vzduchu 
apod.). Jde o úkol moderní ekologické ekonomie. 

Hodnocení krajiny

Hodnocení krajiny je prvním krokem, který nutně před-
chází samotné tvůrčí plánovací činnosti.

Proces hodnocení krajiny
Vývoj krajiny či její formování je výsledkem tří základ-
ních mechanizmů (FORMAN & GODRON 1986):
–  specifi ckých dlouhodobých geomorfologických pro-

cesů,
–  osídlování krajiny organizmy,
–  disturbance.

Z tohoto hlediska lze proto na krajinu nahlížet jako 
na měřitelnou jednotku, definovanou rozlišitelným 
a prostorově se opakujícím seskupením vzájemně se 
ovlivňujících ekosystémů, geomorfologií a režimy dis-
turbance. Vnímáme-li proto krajinu vedle defi nice For-
mana a Godrona rovněž jako součást životního prostředí 
člověka se všemi důsledky pro její celkovou dispozici 
(ŽÁK 1947), lze defi novat klíčové faktory, které krajinu 
spoluutvářejí.

Krajina je též objektem vizuálního vnímání (pri-
márně je tato forma vnímání preferována u laické ve-
řejnosti), ale současně jako fenomén s fyziografi ckými, 
kulturními a historickými atributy.

Hodnocení krajiny je širší termín pro proces, v rámci 
něhož je krajina popisována, klasifi kována a analyzována 
s následnou formulací výsledků. Tyto tři kroky je dobré 
jasně rozlišit a defi novat.

Popis krajiny – je systematické sbírání a interpretace 
informací o krajině v prvních fázích procesu hodnocení 
krajiny.

Klasifi kace krajiny – je analytická činnost, kdy je krajina 
diferencována do typů či jednotek se zřetelně defi nova-
nými charakteristikami. 

Krajinu je možné v zásadě klasifi kovat dvěma obecně 
odlišnými způsoby (LIPSKÝ 1999):
1. Zvýrazněním svébytných individuálních vlastností, 

jimiž se daná krajina odlišuje od ostatních. Výsled-
kem takové diferenciace jsou individuální krajiny 
jako neopakovatelné krajinné jednotky (Polabí, Čes-
ký kras, Českomoravská vrchovina apod.).

2. Hledáním všeobecných vlastností, které danou kra-
jinu odlišují od okolí, ale spojují s krajinami podob-
ných vlastností, které mohou odděleně existovat 
jinde. Tímto způsobem se vymezují tzv. typologické 
krajiny nebo typy krajin (např. nížinaté, zemědělské, 
lesní, vrchovinné, krasové apod.). 

Výsledkem zmíněných dvou způsobů členění jsou re-
gionalizace a typizace krajiny. Příklady individuálního 
a typologického členění krajiny jsou uvedeny v tab. 9.
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Tab. 9:
Příklady individuálního a typologického členění krajiny podle LIPSKÉHO (1999) (upraveno).

Dílčí atributy krajiny Jednotky
Individuální členění krajiny

biogeografi cké členění (geobiocenologické pojetí) provincie, podprovincie, bioregion
(geomorfologické) členění reliéfu ČR provincie, soustava, podsoustava, celek, podcelek, okrsek, 

podokrsek
regionálně fytogeografi cké členění ČR oblast, obvod, okres, podokres

Typologické členění krajiny
biogeografi cké členění (geobiocenologické pojetí) biochora, skupina typů geobiocenů
hlavní typy reliéfu akumulační rovina, sníženina, pahorkatina, vrchovina, hornatina
vegetační stupně db, bk-db, db-bk, bk, jd-bk, sm-bk-jd, sm, klečový, alpinský
klimatické regiony VT, T1, T2, T3, MT1, MT2, MT3, MT4, MCH, CH

Analýza krajiny – je zjišťování hodnot krajiny s ohle-
dem na zvolená kritéria. Obvykle tato analýza vychází 
z předem provedené klasifi kace.

Hodnocení krajiny musí předcházet všem formám kra-
jinného plánování, resp. kvalifi kované péči o krajinu 
(KLOTZLI 1980). Hodnocení krajiny v takovém případě 
začíná průzkumem:
– krajinných složek,
– toků mezi nimi,
– jejich změnami v čase.

Hodnocení krajiny je mezioborová činnost zahrnují-
cí různé vědní disciplíny a jejich aplikace v plánování 
a managementu. Základním aplikačním rysem v sou-
časné společnosti je antropocentrická orientace.

Obecný postup hodnocení krajiny, který je dále pre-
zentován, je v současné době v uvedené podobě vesměs 
široce akceptován. Je aplikovatelný u převážné většiny 
případů hodnocení krajiny.

Metoda hodnocení krajiny je defi nována jako způsob, 
kterým je obecný postup aplikován v konkrétním pří-
padě. V případě etap b) analýza území, resp. c) terénní 
průzkum není skutečná časová souslednost dána vždy 
uvedeným pořadím. V některých případech je tato sou-
slednost opačná, převážně však dochází k jejich vzájem-
nému prolínání podle povahy konkrétního zadání. 

Technika hodnocení krajiny představuje nástroje použí-
vané různými metodami hodnocení krajiny. 

MÍCHAL (1994) rozděluje metodický postup při 
mapování biotopů do tří navazujících etap:
– přípravné mapování (shromažďování podkladů, in-

terpretace map, leteckých a družicových snímků, 
diferenciace krajiny,…),

– základní mapování a průzkum biotopů (celoplošný 
terénní průzkum, korekce diferenciace krajiny,…),

– speciální mapování a podrobný průzkum biotopů (se-
lektivní činnost v ekologicky hodnotných územích, 
součinnost týmu specialistů).

SPELLERBERG (1991) uvádí stavbu programu biologic-
kého monitorování v následujících osmi etapách: 
1.  Formulace cílů
2.  Výběr lokalit
3.  Příprava na sběr údajů a jejich uchovávání
4.  Spolupráce a komunikace
5.  Volba proměnných veličin
6.  Studie proveditelnosti 
7.  Průzkum výchozího stavu a sběr údajů
8.  Analýza a prezentace údajů

Uvedená struktura programu monitorování do značné 
míry v sobě zahrnuje i fázi rozhodovací či otázky týkající 
se shromažďování a plánovaní fi nančních prostředků. 
Tyto aspekty ovšem tradiční model hodnocení krajiny 
neobsahuje.

Účel hodnocení krajiny
Některá z forem hodnocení krajiny je takřka vždy ne-
zbytným předpokladem zpracování studií, generelů, plá-
nů a projektů charakteru krajinného plánování či návrhů 
krajinného managementu. Také většina dotačních titulů 
MŽP ČR a MZe ČR některou z úrovní a způsobů hod-
nocení krajiny požaduje. Obdobně je tomu i v zemích 
Evropské Unie. Například Countryside Commission, 
Forestry Commission či Forestry Service of the US De-
partment of Agriculture maximálně podporují aplikaci 
metod hodnocení krajiny a doporučují jejich využívání 
místním úřadům a dalším organizacím (land use and 
conservation agencies) včetně privátního sektoru.
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Tab. 10:
Dílčí kroky procesu hodnocení krajiny. 

Přípravná fáze
–  shromažďování podkladů
–  příprava kapacit (lidských, materiálních, …)
–  volba metody a techniky hodnocení
–  zpracování podkladů (digitalizace, …)

Analýza území
–  literární rešerše
–  analýza charakteristik území
–  „overlay“ analýza

Terénní průzkum
–  terénní šetření
–  dokumentace území
–  odběry vzorků

Prezentace výsledků
–  vyhodnocení výsledků
–  projednání s odborníky a veřejností
–  závěry a doporučení 

Obr. 77:  Systémový model LANDEP podle RŮŽIČKY (2000).

Tab. 11:
Účely zpracování hodnocení krajiny.

Plánovací činnost
– územní plánování
– pozemkové úpravy
– lesní hospodářské plány
– územní systémy ekologické stability
–  plány péče o ZCHÚ
–  revitalizace vodních toků
–  projekty staveb

Management krajiny
–  dotační strategie ministerstev
 a nižších správních orgánů
–  poradenská činnost pro zemědělce

Expertní činnost
–  E. I. A.
–  hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz

Ostatní (speciální) aktivity
–  výzkumné projekty
–  změny hranic (státu, katastrů, …)

Hodnocení krajiny je rozhodujícím faktorem pro zvo-
lení nejvhodnějšího přístupu k rozvoji určitého území, 
umožňuje lépe pochopit vztah mezi jednotlivými kra-
jinnými složkami či elementy, které vytvářejí charakte-
ristický ráz krajiny. Identifi kace klíčových krajinných 
charakteristik může pomoci defi novat nové tvary, bar-
vy, měřítko, orientaci navržených staveb, „otevřít“ nové 
pohledy a celkově tak přispět k vytvoření harmonické 
krajiny.

Před tím, než začneme hodnocení krajiny provádět, 
je nutné přesně znát a jasně formulovat důvod jeho zpra-
cování a účel jeho dalšího využití. Předem je třeba znát 
rovněž cílovou skupinu uživatelů a požadovanou úroveň 
(podrobnost) zpracování. Významným faktorem, jenž je 
třeba předem znát, je termín, do kdy výsledky hodnoce-
ní potřebujeme mít k dispozici. Tomu budou podřízeny 
metoda, technika a v neposlední řadě odvozeny fi nanční 
náklady.

Požadavek zpracování hodnocení krajiny může vzejít 
z mnoha impulsů. Ve vyspělých evropských zemích je 
poptávka po rozličných formách hodnocení krajiny již 
jakousi normou. Snaha centrálních a místních úřadů 
o racionální management krajiny a hrozba úbytku či 
devastace půdního fondu jsou nejčastějšími argumenty 
realizace systémů monitorujících krajinné změny. 

V České republice se podobný systematický monito-
ring a vyhodnocování změn krajinných atributů dosud 
neprovádí. O více či méně systematickém monitoringu 
vybraných krajinných atributů lze hovořit v případech 
národních parků a CHKO, na území hlavního města, 
případně dalších větších měst. Na centrální úrovni se 
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sledují změny land use s ohledem na konverzi (útlum) 
zemědělství a pro účely odhadů sklizně zemědělských 
plodin. 

Systematická je rebonitace zemědělských půd v Čes-
ké republice, kterou provádí VÚMOP Zbraslav. Tradičně 
systematický je monitoring realizovaný v rámci deseti-
leté obnovy lesních hospodářských plánů. K nejpřekot-
nějšímu vývoji české krajiny v posledních deseti letech 
20. století docházelo v důsledku výrazného rozvoje 
výstavby měst a vesnic. Tyto trendy se snaží zachytit 
územní plány.

Data získaná hodnocením krajiny by ovšem neměla 
být pořizována pouze pro účely krajinného plánování 
a managementu. K dispozici by měla být rovněž veřej-
nosti (zákon „O právu na informace o životním pro-
středí“, ekologická výchova,…), ale i investorům a jiným 
zájmovým skupinám. V souladu s tím by ovšem měla být 
volena forma prezentace výsledků krajinného hodnoce-
ní. Hodnocení prezentovaná pro zpracovatele krajinných 
plánů musí mít požadovaný, relativně vysoký stupeň roz-
lišení a vypovídací schopnosti dat, odborně fundovaný 
komentář či požadovaný formát dat, umožňující např. 
další aplikace (GIS,…). Výsledky adresované orgánům 
veřejné správy zpravidla mohou navíc akcentovat právní 
aspekt interpretace získaných dat. Výsledky prezento-
vané veřejnosti musí respektovat požadavek na určitou 
míru generalizace a simplifi kace z důvodu jejich srozu-
mitelnosti pro zvolenou cílovou skupinu.

Formy krajinného plánování

Některé z forem krajinného plánování jsou zřetelně 
defi novány zákonem, jiné jsou formulovány s ohledem 
na konkrétní území, jeho problémy, potřeby objedna-
tele atd. Z legislativního hlediska můžeme rozlišovat 
(1) obligatorní formy krajinného plánování, u nichž je 
povinnost jejich pořízení dána zákonem (LHP, ÚSES, 
plán péče o ZCHÚ, rekultivace); (2) podmíněně obliga-
torní formy krajinného plánování (územní plánování, 
pozemková úprava); (3) fakultativní formy krajinného 
plánování (revitalizace, krajinářské úpravy, ekologické 
optimalizace,…). Jejich zpracování je dobrovolné, vyvo-
lané nejčastěji snahou získat fi nanční podporu na jejich 
realizaci z některého z dotačních titulů. Aktuálně vyhla-
šované dotační programy jsou pak hlavním faktorem, 
který ovlivňuje význam té či oné formy v daném období 
(SKLENIČKA 2003). 

Některé formy krajinného plánování jsou zaměřeny 
úzce rezortně či na jednu složku krajiny (ÚSES, plány 
péče o ZCHÚ, LHP), jiné řeší krajinu komplexněji (po-
zemkové úpravy), resp. komplexně (územní plánování). 

Územní plánování 
Územní plánování je ze zákona činností, která soustavně 
a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady 

jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu 
a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří před-
poklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírod-
ních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem 
na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních slo-
žek – půdy, vody a ovzduší. Jinými slovy se územním 
plánováním formuluje a prosazuje politika územního 
rozvoje formou ověřování potřeb a způsobů realizace 
změn území, stanovením podmínek pro jejich povolení 
a provádění. Územní plánování je nepřetržitě probíha-
jícím dialogem o území a o jeho možnostech (TUNKA 
2001).

Územní plánování se sice soustřeďuje především 
na hmotné složky, přesto nemůže opomíjet jejich vzá-
jemnou provázanost se společenským prostředím. To 
se projevuje mj. i rozdílným vztahem rozličných zá-
jmových skupin (vlastníci nemovitostí, podnikatelé,…) 
k územnímu plánování. Územní plánování může zpro-
středkovaně působit i mimo vymezené území a čas, což 
vyplývá ze skutečnosti, že území ani plánování nikdy 
netvoří uzavřený systém (MAIER 2000). Multidiscipli-
nární charakter územního plánování jej předurčuje jako 
formu krajinného plánování s potenciálem komplexního 
řešení krajiny. Jeho fi lozofi ckým a teoretickým rámcem 
je paradigma trvale udržitelného rozvoje. Legitimními 
zákazníky čili poptávající stranou jsou stát, obce, obča-
né, uživatelé, developeři i vlastníci nemovitostí. Ačkoliv 
v současné době neexistuje schválená metodika, která 
by rozpracovávala zákonnými předpisy daná pravidla, 
někteří odborníci se metodologií územního plánování 
systematicky zabývají. Právě důraz na metody a výsledek 
řešení jsou typickými znaky územního plánování i dal-
ších forem krajinného plánování v ČR, přičemž rozho-
dujícím aspektem ve většině rozvinutých zemí Evropy 
je aktivní účast veřejnosti při tvorbě plánu, způsob pro-
sazení navrženého řešení, ve výsledku pak snaha, aby 
občané výsledné řešení přijali co nejvíce za své. Strikt-
nost závazných regulativů je nepřímo úměrná morální 
vyspělosti společnosti a úrovni informovanosti.

Významnou součástí územně plánovacího proce-
su je účast veřejnosti, vycházející z práva spolupodílet 
se na rozhodnutích o způsobu využití území a z práva 
na informace o životním prostředí. Územní a regulač-
ní plány mají veřejný charakter. Občané k nim mohou 
podávat náměty a připomínky v jakékoliv fázi procesu 
(zadání, konceptu i návrhu). 

Součástí územního plánování jsou následující akti-
vity:
– stanovení limitů využití území,
– regulace funkčního a prostorového uspořádání území,
– návrh asanačních, rekonstrukčních nebo rekultivač-

ních zásahů v území,
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Tab. 12:
Přehled základních forem krajinného plánování v ČR.

Formy krajinného 
plánování

Územní 
platnost Hlavní cíle

OBLIGATORNÍ A PODMÍNĚNĚ OBLIGATORNÍ* FORMY KRAJINNÉHO PLÁNOVÁNÍ (VÝČET)
územní plánování celoplošně Komplexní řešení využití území, stanovení zásad jeho organizace a časová  

koordinace zahrnutých aktivit.
pozemková úprava mimo zastavěná 

území a lesy
Uspořádání majetko-právních vztahů k pozemkům, ochrana ZPF, ochra-
na přírody a krajiny.

hospodářská úprava lesů
a lesní hospodářský plán

lesní půda Prezentace současného stavu lesních porostù, určení cílů, úkolů a technik 
hospodaření v lesích.

územní systém
ekologické stability

celoplošně Podpora ekologické stability krajiny, jejího polyfunkčního využití, ochra-
na a podpora zdrojů genofondu.

plán péče
o zvláště chráněná území

ZCHÚ Stanoví zásady a opatření pro chranu rostlin a živočichů, péči o les, půdu, 
vzhled krajiny, ekologické limity osídlení, dopravy, turistiky a hospoda-
ření v rámci zvláště chráněných území.

rekultivace dotčená území Úprava dotčených ploch pro plnění dalších (původních) krajinných 
funkcí.

FAKULTATIVNÍ FORMY KRAJINNÉHO PLÁNOVÁNÍ (NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍKLADY)
revitalizace tok

(niva, povodí)
Obnova přirozeného či přírodě blízkého stavu vodních prvků.

program obnovy venkova obec Všestranný rozvoj (rehabilitace a revitalizace) venkovského prostoru 
a osídlení v souladu s principy ochrany přírody a krajiny.

zakládání a obnova 
biotopů
na zemědělské půde

lokálně Návrat rozptýlené zeleně do krajiny, podpora ekologické stability krajiny, 
zakládání biotopů pro klíčové druhy, zvýšení estetických kvalit krajiny, … 
Vesměs spojeno s krajinotvornými programy. 

sadovnické a krajinářské 
úpravy

lokálně Převážně vegetační (příp. terénní) úpravy území s důrazem na estetické 
hledisko.

hospodářský plán 
zemědělského podniku

farma, statek
(zem. družstvo)

Stanovení zásad hospodaření s ohledem na racionální využití přírodních 
zdrojů.

* Termín podmíněně obligatorní je v této souvislosti užit ve smyslu povinnosti zpracovat danou formu krajinného 
plánování v rámci vybraných území (tedy ne celoplošně). Typickými příklady jsou rekultivace či plány péče o ZCHÚ. 
V případě pozemkových úprav je povinnost jejich zpracování dána žádostí vlastníků či jinými skutečnostmi.

– vymezení chráněných území, chráněných objektů, 
oblastí klidu a ochranných pásem mimo území již 
vymezená a zabezpečení jejich ochrany,

– stanovení zásad a podmínek pro věcnou a časovou 
koordinaci místně soustředěné výstavby jednoho 
nebo více stavebníků,

– vyhodnocení územně technických důsledků připra-
vovaných staveb a jiných opatření v území a návrh 
nezbytného rozsahu staveb a opatření, které podmi-
ňují jejich plné využití,

– umísťování staveb, stanovení technických, urbanis-
tických a architektonických zásad pro jejich projek-
tové řešení a realizaci,

– návrh využití zdrojů a rezerv území pro jeho spole-
čensky nejefektivnější urbanistický rozvoj,

– tvorba podkladů pro koncepce výstavby a technic-
kého vybavení území,

– návrh pořadí výstavby a využití území,
– návrh územně technických a organizačních opatře-

ní nezbytných k dosažení optimálního uspořádání 
a využití území,

– vymezení území dotčených požadavky ochrany oby-
vatelstva.

Pozemkové úpravy
Současná roztříštěnost vlastnických vztahů na převážné 
většině území ČR nedává předpoklady k efektivnímu ob-
hospodařování zemědělské půdy. Nejčastějšími problé-
my bývají poloha pozemků některých vlastníků uvnitř 
dnešních velkých bloků a současně malá výměra a ne-
vhodný tvar těchto pozemků. Z praktického hlediska to 
znamená, že značná část pozemků ve svých původních 
hranicích je zcela nepřístupná nebo je nelze obdělávat 
dnešní běžnou mechanizací (SKLENIČKA 2003).
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Pozemkové úpravy jsou formou krajinného plánování 
k zabezpečení racionálního využívání a ochrany krajiny 
prostřednictvím právních, biotechnických a organizač-
ních opatření. 

Z výše uvedeného jasně vyplývá jeden ze dvou hlav-
ních cílů pozemkových úprav, a to: 
1) Vytvoření územních (prostorových) předpokladů 
pro zpřístupnění, racionální využívání a ochranu 
zemědělského půdního fondu. To vše cestou úpravy 
(směny) vlastnických vztahů k jednotlivým pozemkům. 
Pokud se tedy na tomto místě hovoří o scelování po-
zemků, nemyslí se tím další vytváření rozsáhlých bloků, 
ale scelování ve smyslu vlastnickém, kdy např. vlastník 
na počátku disponuje několika pozemky rozptýlenými 
po celém katastru, z nichž některé navíc nejsou přístup-
né, zatímco po provedení pozemkové úpravy jsou mu 
tyto pozemky v adekvátní výměře, kvalitě (bonitě) a lo-
kalitě vydány v jednom či několika dobře přístupných 
pozemcích. GALLO (1992) srovnává rozsah a náročnost 
pozemkových úprav v podmínkách ČR po roce 1990 
s pozemkovou reformou.

Tím druhým, v žádném případě neméně význam-
ným cílem, je: 2) Ochrana a obnova krajiny a přírod-
ních zdrojů.

Pozemkové úpravy nejen že vlastnicky rozpracová-
vají opatření k ochraně přírody a krajiny daná jinými 
formami krajinného plánování (např. ÚSES, revitalizace, 
územní plán,…), ale především disponují nástroji, díky 
kterým mohou navrhnout, případně dotvářet ucelený 
polyfunkční krajinný systém. Pozemkové úpravy tak 
stanovují defi nitivní podobu krajinotvorných opatření 
(minimálně z hlediska záboru půdy).

Dalšími, dílčími cíli pozemkových úprav jsou v ně-
kterých případech např. dokončení přídělového řízení, 
vytvoření digitální formy katastrální mapy, zjednodu-
šení evidence pozemků (všechny vlastnické pozemky 
jsou po skončení PÚ znázorněny v průběžně udržované 
katastrální mapě, k jejich identifi kaci již není zapotřebí 
mapa pozemkového katastru), odstranění duplicitních 
a jinak zmatených záznamů v katastru nemovitostí aj. 

Jako hlavní účastníci v procesu pozemkových úprav 
vystupují: vlastník, pozemkový úřad, obec, projektant 
a další orgány zejména státní správy, resp. další organi-
zace, které mohou být pozemkovými úpravami dotčeny. 
Klíčovou roli v řízení hrají především vlastníci, případně 
obec ve své dvojjediné roli – vlastníka a orgánu samo-
správy. Povinností pozemkového úřadu je organizovat 
celý proces, přičemž velmi důležité je získat nejen důvě-
ru vlastníků, ale rovněž motivovat zájem zástupců obce 
i občanů, kteří nejsou v řešeném území vlastníky půdy.

Pozemková úprava se provádí zpravidla formou kom-
plexní pozemkové úpravy (KPÚ). Ta, oproti tzv. jednodu-
ché pozemkové úpravě (JPÚ), kromě řešení vlastnických 
práv k jednotlivým pozemkům komplexně postihuje 
další aspekty, které s sebou změny půdní držby přináše-

jí, jako např. návrh protierozních opatření, návrh cestní 
sítě, opatření k ochraně přírody a zvýšení ekologické 
stability krajiny atd. Komplexní pozemková úprava se 
navíc zpravidla provádí v rámci celého katastru, zatím-
co jednoduchou pozemkovou úpravu lze otevřít pouze 
v jeho části, např. pouze pro dva vlastníky. Vzhledem 
k tomu, že celý tento proces ve fázi projekce trvá dva 
roky i více, časový horizont realizace se v současné době 
pohybuje v závislosti na fi nanční náročnosti řádově ně-
kolik let nebo i desítek let.

Přesto, že je v ČR pozemková úprava hrazena zcela 
ze státního rozpočtu, u vlastníků přetrvávají obavy a ne-
důvěra. Že se však jedná o velmi užitečnou věc přede-
vším pro vlastníky, dokazují kromě jiného i zkušenosti 
ze zahraničí, kde si v určitých případech žadatelé zcela či 
částečně pozemkovou úpravu hradí. Ekonomický přínos 
je pro ně natolik patrný, že se jim vyplatí tyto náklady 
hradit.

Náplní prvního cíle pozemkových úprav je uspořá-
dání vlastnických práv k pozemkům, které umožní jejich 
efektivní obhospodařování. Základním principem tako-
véhoto uspořádání je uplatnění tzv. plného vlastnictví. 
Pro praktické naplnění principu plného vlastnictví je 
třeba zpřístupnit všem vlastníkům veškeré jejich pozem-
ky. To lze provést scelováním vlastnické držby v rámci 
procesu pozemkových úprav, případně návrhem nových 
či obnovením původních cest. Se zarputilostí někteří 
z vlastníků trvají na původních pozemcích s argumen-
tem „hospodařil na tom poli můj děda, proto chci vytyčit 
přesně tu samou parcelu“. Snahou projektanta i pozem-
kového úřadu musí pochopitelně být těmto požadav-

Obr. 78:  Hlavní typy nevhodných tvarů pozemků: a) řemenové 
parcely; b) přerušené řemenové parcely; c) nepřístupné pozemky; 
d) nepravidelné tvary parcel; e) parcely s ostrými úhly.
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kům vyhovět nebo vlastníkovi vysvětlit výhody jiného 
řešení. V případech, kdy by si podobná žádost vlastníka 
vyžádala neodůvodněně vysoké náklady (např. nutnost 
výstavby cesty za statisíce korun z důvodu zpřístupnění 
několikaarového pozemku), je vhodné vlastníka pře-
svědčit o nereálnosti jeho požadavku.

Způsob, kterým se pozemkové úpravy provádějí je 
založen na vzájemné směně pozemků či jejich částí mezi 
jednotlivými vlastníky převážně na základě jejich sou-
hlasu. V případě nesouhlasu pak zákonné předpisy sta-
noví kritéria, která musí být při podobné směně splněna. 
Jedná se o rozdíly v ceně, ve výměře a ve vzdálenosti 
původních a nabývaných pozemků. Popis přípravných, 
projekčních a geodetických prací spolu s průběhem 
správního řízení o pozemkových úpravách jsou před-
mětem v dané době aktuálních metodických návodů.

Pokud se týká navrhování tvarů a velikostí pozem-
ků v rámci pozemkových úprav, je nutné si uvědomit, 
že oba parametry musí být vztaženy k běžně užívaným 
mechanizačním prostředkům. Obecně lze za vhodný 
tvar pozemku považovat takový, který má nejméně 
dvě protilehlé strany rovnoběžné. Ideálním případem 
je tvar obdélníka. Naopak nevýhodné tvary pozemků 
jsou nejčastěji: nepravidelné mnohoúhelníky s ostrými 
úhly, tzv. „řemenové parcely“ – tj. značně dlouhé (až 
stovky metrů) s minimální šířkou (řádově i jen metry) 
aj. Optimální velikost pozemku se odvíjí od mnoha fak-
torů. Zjednodušeně lze říci, že z hlediska ekonomických 
ukazatelů je odůvodněná velikost pozemku ještě kolem 
30 až 50 ha. Dále se zvětšující se rozlohou nedochází 
k adekvátnímu zvyšování efektivnosti obdělávání po-
zemků. Naopak minimální výměra, kterou lze relativně 
efektivně obdělávat při vhodném tvaru se uvádí v roz-
mezí 1 až 3 ha. Podrobněji se této problematice věnují 
(ŠVEHLA & VAŇOUS 1997).

Na navrhování tvaru a velikosti pozemků ovšem 
zdaleka nemůže mít vliv pouze ekonomický faktor. 
Mezi dalšími, které je nutné v návrhu zohlednit, jsou 
především půdní poměry (homogenita), terénní pomě-
ry (reliéf), erozní ohrožení pozemků, přírodní poměry, 
krajinný ráz apod. Cílem pozemkových úprav by mělo 
být vytvoření „mozaiky“ pozemků, které budou na jedné 
straně racionálně obhospodařovatelné, na straně druhé 
pak vytvoří prostorový základ pro krajinu ekologicky 
stabilní a esteticky hodnotnou.

Hospodářská úprava lesů a lesní hospodářský plán 
SIMON et al. (1998) charakterizují hospodářsko-úprav-
nické plánování jako soubor poznatků, rozhodnutí 
a opatření o způsobech budoucího obhospodařování 
lesů stanovených na základě přírodních, produkčních, 
technických a ekonomických podmínek, v souladu se 
společenskými podmínkami a se zájmy vlastníka lesa. 
Jako tři základní etapy uvádějí (1) zjištění přírodních, 
produkčních, technických, ekonomických a společen-

ských poměrů, (2) určení základních cílů hospodaření, 
(3) vlastní hospodářsko-technické plánování. Plánování 
v lesích chápe les jako ekosystém s důrazem na obnovu 
ekologické stability lesů. Autoři rozlišují tři podoby hos-
podářsko-úpravnického plánování:
– dlouhodobé hospodářsko-úpravnické plánování (pře-

sahuje časový rámec jednoho decénia a prostorově 
se odvíjí z jednotek trvalého rozdělení lesa),

– rámcové plánování (tvorba hospodářských souborů 
a směrnice hospodaření),

– podrobné plánování (v nejnižších jednotkách rozdě-
lení lesa na dobu jednoho decénia).

Oblastní plány rozvoje lesů jsou tvořeny v rámci trvalého 
procesu pro přírodní lesní oblast či její část. Cílem je 
podpora a sladění jednotlivých funkcí lesa, jejich sou-
kromého i veřejného charakteru a doporučení zásad 
hospodaření ve vztahu k cílovému stavu. Výsledky jsou 
určeny správcům lesů a zpracovatelům lesních hospo-
dářských plánů.

Lesní hospodářský plán (LHP) či jiná forma hospo-
dářské úpravy lesů (lesní hospodářské osnovy – LHO) 
reprezentuje obligatorní formu krajinného plánování 
pro vlastníky lesů. LHP charakterizuje současný stav 
lesů a upravuje zásady hospodaření v lesích s cyklem 
aktualizace deseti let. Obsahuje závazná i doporučující 
ustanovení. Mezi závazná ustanovení patří (1) maximál-
ní celková výše a umístění těžeb a (2) minimální podíl 
melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. 
V případě lesů ve vlastnictví státu nebo obcí je závazným 
opatřením rovněž (3) plocha naléhavých a opakovaných 
výchovných zásahů v porostech do 40 let věku. Mezi do-
poručené údaje LHP náleží plocha a výše výchovných 
těžeb, plocha prořezávek a potřeba zalesnění v ploše 
a dřevinách, případně plocha naléhavých a opakovaných 
výchovných zásahů v porostech do 40 let věku v lesích 
mimo vlastnictví státu a obcí. U lesů zvláštního určení 
pak rovněž účelová opatření. 

Povinnost zabezpečit zpracování LHP mají subjekty 
vlastnící přes 50 ha v územní působnosti schvalovacího 
orgánu státní správy lesů, subjekty s menší výměrou než 
50 ha lesů zpracovávají lesní hospodářské osnovy. Tato 
skutečnost, stejně jako další zásady zpracování LHP, 
se mohou s novelami lesního zákona měnit. Dojde-li 
během platnosti LHP ke změnám podmínek, které vy-
volávají nutnost změny závazného ustanovení plánu, 
např. z hlediska ochrany lesa, musí vlastník lesa požádat 
o změnu plánu.

Plány a osnovy mohou zpracovávat pouze právnické 
nebo fyzické osoby, které mají k této činnosti udělenou 
licenci. Náklady na zpracování plánů hradí vlastník lesa, 
zatímco náklady na zpracování osnov hradí plně stát. 
LHP v souladu s aktuálně platným lesním zákonem, 
resp. vyhláškou o lesním hospodářském plánování ob-
sahuje následující tři části: (1) textovou (všeobecnou) 
část, (2) hospodářskou knihu, (3) lesnické mapy.
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1.  Textová část – je samostatným dokumentem v rám-
ci plánu, který identifi kuje vlastníky, charakterizuje 
administrativně správní příslušnost lesního hospo-
dářského celku, základní přírodní a hospodářské 
poměry, přehled souborů lesních typů a jejich za-
stoupení, zhodnocení stavu lesa a dosavadního 
hospodaření, údaje z oblastního plánu rozvoje lesů, 
rámcové směrnice hospodaření, návaznost na před-
chozí plány, výše a zdůvodnění závazných ustanovení 
LHP aj. Kromě toho obsahuje technickou zprávu, zá-
věrečné tabulky souhrnných údajů, orientační map-
ku, základní a závěrečný protokol a další přílohy.

2.  Hospodářská kniha – obsahuje údaje o stavu lesa, 
návrh hospodářských opatření a plochovou tabulku. 
Údaje o stavu lesa se zjišťují a uvádějí pro nejnižší 
jednotku prostorového rozdělení lesa (porost, porost-
ní skupina, etáž), přičemž každý porost má alespoň 
jednu porostní skupinu a každá porostní skupina má 
alespoň jednu etáž. Plán hospodářských opatření ob-
sahuje výše již uvedené závazné a doporučené údaje. 
Plochová tabulka je výčet parcel potřebných k plnění 
funkcí lesa, s uvedením jejich výměr, výčtu porostní 
půdy po porostech i vyšších jednotkách, dále výčtu 
bezlesí a jiných pozemků. Údaje jsou členěny podle 
katastrů a kategorií lesa.

3.  Lesní mapy – zobrazují stav lesního hospodářského 
celku tak, že grafi cky navazují na textovou a tabulko-
vou část LHP. Jejich součástí je prostorové rozdělení 
lesa. Vycházejí především z katastrální mapy nebo 
SMO 1 : 5 000. Mezi lesnické mapy řadíme mapy ob-
rysové (1 : 10 000; 1 : 15 000), mapy porostní, typolo-
gické, těžební nebo těžebně technologické v měřítku 
převážně 1 : 10 000, resp. podrobnějším. Patří mezi 
ně dále ostatní účelové lesnické mapy, jako například 
mapy organizační, dopravní, mapy dlouhodobých 
opatření ochrany lesa apod.

Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je zákonem 
(č. 114/92 Sb.) defi nován jako vzájemně propojený sou-
bor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vyme-
zení ÚSES zajišťuje uchování a reprodukci přírodního 
bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní 
části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné vy-
užívání krajiny. 

Jedním z nejpodstatnějších znaků koncepce ÚSES 
je skutečnost, že byla formulována na základě limitních 
(minimálních) parametrů jednotlivých skladebných 
prvků. Triviálně řečeno, jde o jakési prostorově funkční 
ekologické minimum, které je nutné v krajině prosa-
dit za účelem udržení její ekologické stability. ÚSES je 
obdobou ekologických sítí, které jsou rozvíjeny v řadě 
evropských zemí. Nutno však říci, že ÚSES patří k nej-
propracovanějším v tomto směru a jako jedna z mála 

metodik byla dopracována z nadregionální, resp. regio-
nální úrovně až na lokální. Přehled ekologických sítí 
ve dvanácti evropských zemích uvádí JONGMAN et al. 
(1995).

Rekultivace 
I přesto, že je význam slova rekultivace mnohem širší, 
bude se tato kapitola zabývat výhradně rekultivacemi 
území po povrchové těžbě nerostů. Vzhledem ke zcela 
dominantnímu územnímu uplatnění povrchové těžby 
uhlí je většina poznámek uváděna právě k této formě 
narušení krajiny. 

Rekultivace jsou formou krajinného plánování, 
která je územně vázaná převážně na plochy narušené 
povrchovou těžbou nerostných surovin. Základním cí-
lem rekultivací je obnova krajiny jako polyfunkčního 
systému. U krajiny devastované povrchovou těžbou je 
většina funkcí dočasně utlumena či zcela eliminována. 
Člověk mění nejen kulturní charakteristiky území (land 
use, osídlení,…), ale též přírodní, tzv. „neměnné“ cha-
rakteristiky krajiny. Vlivem těžby a ukládání vytěženého 
materiálu dochází ke změnám reliéfu (zbytkové jámy, 
výsypky,…) a k lokálním změnám klimatu (teplota, 
srážky, proudění vzduchu). Jejich prostřednictvím po-
sléze dochází ke změnám hydrologických charakteris-
tik (hydrologická bilance, extrémní hydrologické jevy, 
devitalizace vodních toků, odnos alkálií,…). Negativ-
ní vliv povrchové těžby se rovněž projevuje v likvidaci 
ekologicky hodnotných ekosystémů, v dočasném úbytku 
zemědělské a lesní půdy, ve snížení estetické, potažmo 
rekreační hodnoty území, ve změnách osídlení apod.

Odborníci často diskutují, zda poslání obnovy kra-
jiny po těžbě lépe vystihují termíny sanace, rekultiva-
ce, revitalizace, rehabilitace či jiné. Úkolem rekultivací 
by měla být obnova všech funkcí krajiny. Tato obnova 
musí spočívat v respektování těch historických souvis-
lostí a hodnot, které se mohou uplatnit v návrhu „nové 
krajiny“ a současně v tvorbě nových hodnot, které se 
v kontextu původních i současných uplatní jednoznač-
ně pozitivně. Ať chceme či nechceme, rekultivace jsou 
jednou z mála příležitostí tvorby nové krajiny. 

Výsledný návrh rekultivací je ovlivněn řadou faktorů. 
Jedním z důležitých faktorů je formulace motivu (mo-
tivů) rekultivace území. Hlavní motiv, případně motivy 
vedlejší, zásadním způsobem determinuje formu rekul-
tivace a její pojetí v kontextu okolní krajiny. Jako motiv 
obnovy krajiny nelze akceptovat samotnou potřebu (po-
vinnost ze zákona) rekultivace v zájmu stability svahů, 
zabránění eroze apod. Nejčastějšími motivy mohou být: 
produkční využití, rekreační využití, duchovní aspekt, 
ekologický motiv, akceptování či zdůraznění krajinné 
dominanty, kompoziční motiv, aj. Z tohoto důvodu je 
nutné vždy pojímat rekultivovanou lokalitu jako součást 
okolní krajiny a s touto se dokonale obeznámit. 
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Bez ohledu na motiv rekultivace by výsledná krajina 
měla splňovat následující požadavky:
– ekologickou a hydrologickou vyrovnanost ve vztahu 

k okolní krajině,
– esteticky pozitivní začlenění rekultivované lokality 

do krajiny, 
– racionální (ekonomicky udržitelný) způsob využití 

lokality,
– hygienickou nezávadnost řešení.

V zásadě se v odborné literatuře uvádějí čtyři druhy re-
kultivace podle způsobu cílového využití území:
– zemědělská rekultivace (cílové využití – orná půda, 

trvalý travní porost, vinice, ovocné sady,…),
– lesnická rekultivace (s diferenciací podle dominantní 

funkce lesa),
– vodní rekultivace,
– ostatní rekultivace (sportoviště, manipulační plochy, 

parkoviště, kempy, parky,…).

Toto rozdělení, nebo spíše jeho úzkostlivé prosazová-
ní v praxi přináší řadu problémů a paradoxů. Potřeba 
zodpovědných pracovníků přesně zaškatulkovat for-
mu obnovy konkrétního území někdy vede k násilným 
a zbytečným „rekultivacím“ lokalit, které již jsou stabi-
lizovány přirozenou sukcesí. Člověk jako by neuznával 
to, co sám vědomě nestvořil. Jistěže tento princip nelze 
uplatňovat obecně a je nutné vycházet z plánovaného 
způsobu využití území, ze stanovištních podmínek, 
z charakteru a „úspěšnosti“ přirozené sukcese a dalších 
faktorů. Přesto existují lokality, u kterých byla, podle 
mého názoru, takto znehodnocena dlouhodobá „práce“ 
přírody i přesto, že výsledek lidského snažení násled-
ně nedosáhl adekvátního ekologického a krajinářského 
efektu.

V podmínkách těžby povrchovým dobýváním do-
chází k významnému posunu hodnocení funkcí lesů 
produkčních ve prospěch funkcí mimoprodukčních 
(půdotvorná, půdoochranná, bioklimatická, hygienic-
ká, krajinotvorná, rekreační, vodoochranná, estetická). 

V obecné rovině nelze stanovit, jaké má být zastou-
pení způsobů využití (land use typů) v dotčeném úze-
mí. Někteří autoři akcentují úměrnost zastoupení všech 
základních kultur. Ani tato podmínka však nesmí být 
vnímána jako absolutní. V obecné rovině by se dalo po-
žadovat, aby zastoupení jednotlivých způsobů využití 
krajiny v navržené rekultivaci bylo úměrné charakteru 
dotčené krajiny, při splnění čtyř výše uvedených pod-
mínek. 

Rekultivovanou plochu lze ve vztahu k okolní krajině 
v zásadě pojmout dvěma způsoby:
–  Rekultivovaná plocha má splynout s okolím
 V takovém případě musí návrh struktury nové kra-

jiny z kvantitativního i kvalitativního hlediska ko-
respondovat s aktuálními charakteristikami území 
v širším kontextu lokality.

–  Rekultivovaná plocha má vyniknout vůči okolí
 Z hlediska kvantitativních nebo (a současně) kvalita-

tivních charakteristik struktury krajiny bude návrh 
nové krajiny kontrastní vůči aktuálnímu stavu území 
v širším kontextu lokality.

Rekultivace jsou procesem, který lze rozdělit do násle-
dujících etap (ŠTÝS 2001): 
Přípravná etapa 
– Prevence a vytváření vhodných podmínek pro re-

alizaci rekultivačního cyklu. Převažují koncepční, 
průzkumné a projektové aktivity.

Důlně-technická etapa 
– Selektivní skrývka úrodných, snadno zúrodnitelných 

a melioračně hodnotných nadložních substrátů.
– Zajištění vhodné proporcionality mezi vnějšími 

a vnitřními výsypkami a jejich lokalizace v krajině.
– Vhodné tvarování výsypek již při stavbě, aby co nej-

lépe vyhovovaly zvolené formě rekultivace a využití 
krajiny.

Biotechnická etapa 
– Technická rekultivace – úprava terénu (zavezení, 

urovnání a povrchová úprava výsypek, odvalů, sta-
bilizace svahů aj.), úpravy hydrologických poměrů 
(odvodnění, úpravy vodních toků,…), převrstvení 
terénu zeminami, výstavba dopravní sítě atd. Úče-
lem technických opatření je zajistit předpoklady pro 
realizaci následné biologické rekultivace, tedy zajistit 
stabilitu svahů odvalů a výsypek, ochranu půdy před 
erozí (abrazí), využití vody a její neškodné odvede-
ní do recipientů, přístup lidí i mechanizace na vy-
braná místa po pozemních komunikacích, přeložky 
inženýrských sítí, zmírnění či eliminace extrémních 
vlastností zemin (chemických, fyzikálních a biologic-
kých) atd. Technickou část rekultivace nelze provádět 
bez poměrně detailní znalosti cílového stavu a způ-
sobu biologické rekultivace. Např. z hlediska úpra-
vy terénu je vhodné v některých případech (tvorba 
ekologicky hodnotných prvků) preferovat členitější 
konfi guraci bez fi nálního urovnání, která podpoří 
prostorovou a tedy i druhovou diverzitu cílového 
ekosystému.

– Biologická rekultivace – je souhrnem biologických 
a biotechnických zásahů a opatření, jejichž účelem 
je vytvořit iniciální stádium klimaxu, disklimaxu, 
popř. edafi ckého klimaxu. Biologická rekultivace je 
dokončením procesu zahlazení těžby v krajině. Jed-
ním z hlavních cílů biologické rekultivace je vytvořit 
předpoklady pro vývoj nové půdy. Podle způsobu cí-
lového využití plochy sestávají biologické rekultivace 
např. ze speciálních osevních postupů, lesotechnic-
kých opatření, sadovnických opatření, transferů rost-
linných a živočišných společenstev apod.

Různé formy a historické zkušenosti několika středoev-
ropských zemí vyhodnotil STRZYSZCZ (1996). 
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Revitalizace vodních toků
Na území České republiky existuje na přelomu tisíciletí síť 
drobných vodních toků o celkové délce 60 711 km, z toho 
je zhruba 13 000 km upraveno. Za uplynulých 200 let byly 
toky našich řek úpravami zkráceny o 4 700 km (SUKOP 
& HETEŠA 1984). O neblahých důsledcích úprav toků 
a o potřebě jejich renaturalizace přitom píše ŽÁK (1947) 
již v roce 1947. Přesto uběhlo téměř půl století, než se 
tato myšlenka počala realizovat v praxi.

Revitalizace jsou nástrojem řízené obnovy hydrolo-
gických, ekologických, estetických, příp. dalších funkcí 
vodních toků a nádrží, které byly převážně člověkem 
potlačeny. Široce akceptované defi nice zdůrazňují pro-
storově funkční návrat do období před narušením přiro-
zeného charakteru toku. Pro úplnou obnovu uvedených 
funkcí vodních elementů je téměř vždy nutné řešit vazby 
na nivu toku nebo na celé povodí.

Příčin, proč se z více než 20 % původních, přirozeně 
tekoucích malých vodních toků s kompromisně obhos-
podařovanou nivou a dalšími atributy, které podmiňují 
jejich komplexní polyfunkčnost, staly umělé či polou-
mělé stoky, je několik. Všechny tyto příčiny by se daly 
sloučit do tří skupin: 
– Ideologické příčiny – Člověk chce poručit přírodě, 

vesměs všechny problémy řeší technickými zásahy, 
ač řada jejich příčin je přírodní povahy. Vítězství nad 
přírodou se stalo programovým cílem komunistické 
ideologie.

– Ekonomické příčiny – Nivy toků jsou chápány jako 
potenciálně jedny z nejúrodnějších partií, podmín-
kou jejich produkčního využití se stává odvodnění, 
potažmo úprava toku. Technická úprava toků se stá-
vá rovněž nástrojem ochrany člověka před následky 
povodní.

– Neznalost jako příčina – Člověk si ve své době (pře-
devším 60. až 70. léta 20. století) neuvědomuje dopad 
svých činů. Ekologie nebyla chápána jako kritérium 
úspěšnosti realizace opatření.

Jasná formulace výše uvedených příčin spolu s vyhod-
nocením nepříznivých účinků nevhodných úprav toků 
jsou nutné předpoklady k definování priorit, metod 
a východisek revitalizací. Nejčastější společné znaky ne-
vhodných úprav toků jsou uvedeny v následující tabulce.

Revitalizace jako fakultativní forma krajinného plá-
nování je úzce svázána s momentální dotační politikou 
dotčených resortů. Program revitalizace říčních systémů 
si po roce 1995 klade za cíl především:
– obnovu přirozené funkce vodních toků,
– podporu a zvyšování retenčního potenciálu krajiny,
– zvyšování samočistící schopnosti toků,
– zvyšování stability vodního režimu snižováním roz-

dílů extrémních průtoků,
– napravování negativních důsledků nevhodně prove-

dených pozemkových úprav, velkoplošných odvod-
nění a nevhodných způsobů využití půdy.

Cílem revitalizací by mělo být vytvoření podmínek ne-
jen pro vznik relativně přirozeného charakteru toku, 
ale také podmínek pro jeho další, relativně přirozený 
vývoj. Proto je dobré pokusit se defi novat termín při-
rozený nebo relativně přirozený vývoj toku. Budeme-li 
v tomto smyslu puristy, pak musíme tvrdit, že přirozený 
tok, resp. tok s přirozeným vývojem na území ČR, ale 
ani ve střední Evropě, nenalezneme. Zásahem člověka 
dokážeme maximálně vytvořit stav blízký přirozenému. 
Proto mnohem vyšší důraz při formulaci cílů revitalizací 
je třeba klást na vytvoření podmínek pro relativně přiro-
zený vývoj toku. Přirozený vývoj toku lze defi novat jako 
sukcesní (dynamické) změny všech abiotických i biotic-
kých parametrů toku v čase probíhající bez vlivu člověka. 
V termínu přirozený tok je automaticky zahrnut atribut 
jeho přirozeného vývoje. Z výše uvedeného vyplývá 
nutnost ochrany stávajících relativně přirozených toků 
nejen z důvodů jejich ekologické a estetické hodnoty, 
ale též za účelem poznávání jejich vývoje. Akcentován 
musí být holistický charakter revitalizací vodních toků.

Vliv revitalizací na rybí obsádku je významným kri-
tériem úspěšnosti opatření mimo jiné i proto, že inter-
akce uvnitř tohoto společenstva ovlivňují stabilitu a toky 
materiálů a energie v ekosystému. Druhová diverzita 
jako jeden z klíčových atributů živočišných společen-
stev obecně roste přímo úměrně velikosti biotopu a jeho 
různorodosti. Známe-li stanovištní požadavky jednotli-
vých druhů, může jako index kvality biotopu, resp. jeho 
obnovy, sloužit druhová skladba i přesto, že velmi citlivě 
reaguje např. na mezidruhové vztahy (konkurence, pre-
dace,…), nemoci apod. 

Mnoho studií prokázalo, že i po velkém znečiště-
ní může samočistící proces proběhnout až na úroveň 
pstruhového pásma. Příležitostí pro tyto případy je však 
poměrně málo, protože jen u malé části pstruhových 
úseků nalezneme dostatečně dlouhou trasu bez dalšího 
znečištění. Samočistící pochody v nížinných tocích ne-
jsou schopny vyčistit vodu až do fáze oligosaprobity, jako 
v případě horských potoků a bystřin, ale jen do stupně 
betamezosaprobity, což je nejvyšší kvalita vody, které 
nížinné toky dosahují.

Revitalizace může vytvořit předpoklady a řídit další 
vývoj ekosystému vodního toku, ale může také jen ini-
ciovat žádoucí změny směřující k obnově jeho funkcí. 
Pro usnadnění výběrů revitalizačních metod a postupů 
byla zpracována kategorizace malých vodních toků. Tato 
ani jiná kategorizace však nesmí vést k šablonovitému 
přístupu při revitalizacích a musí akcentovat specifi ka 
jednotlivých toků a jejich dílčích úseků.

Krajinářské úpravy, úpravy parků a zahrad
Krajinářské úpravy, úpravy parků a zahrad v dnešním 
pojetí navazují na dlouhou historii tohoto oboru. Jeho 
vývoji od neolitu po současnost, specifi kům jednotlivých 
kulturních oblastí, etap vývoje a slohů se věnuje řada 
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publikací (nověji např. WAGNER 1989, HENDRYCH 
2000). Postupně se v této činnosti kromě jejího funkč-
ního poslání začíná stále více vědomě uplatňovat este-
tický prvek. Teoretická východiska jsou představována 
několika dílčími obory estetikou počínaje, přes botaniku 
či dendrologii až po syntetizující disciplínu zahradní či 
krajinné architektury. Řada výsledků zahradní a krajinné 
architektury snese srovnání s významnými uměleckými 
díly, jakými jsou sochy nebo obrazy. 

Krajinářská a zahradní tvorba usiluje o funkčně-
estetické formování prostoru. V České republice jsou 
v popředí zájmu dnes především zahrady, parky, návsi 
a další území v rámci nebo v okolí lidských sídel. 

O poznání méně se uplatňují zásady krajinné archi-
tektury spolu s ostatními formami krajinného plánování 
ve volné krajině. Na tomto poli se prosazují především 
v případech začleňování technických děl do krajiny (dál-
nice, zemědělské areály,…). Vegetační a terénní úpravy 
zde plní úlohu hlavně eliminace negativních vizuálních, 
akustických a jiných vlivů na okolí.

Je třeba si přiznat, že se stále nedaří principy krajinné 
architektury syntetizovat v metodických postupech po-
zemkových úprav, rekultivací, revitalizací, tvorby ÚSES 
a dalších. V tomto směru čeká obor krajinné architektu-
ry ještě řada významných proměn ve smyslu jeho proni-
kání do ostatních forem krajinného plánování.

Hospodářský plán zemědělského podniku 
Hospodářský plán zemědělského podniku je dobrovol-
nou formou krajinného plánování, kterou si vlastník či 
uživatel hradí sám zpravidla za účelem efektivnějšího 
využívání přírodních zdrojů. Ačkoliv nelze v těchto 
případech formulovat metodické předpisy, které by zo-
hlednily kromě produkčních též mimoprodukční funk-
ce krajiny, je zpracovatel povinen respektovat pravidla 
daná platnými zákonnými předpisy. Přesto jsou ukázky 
obdobných plánů v zahraničí v podobě vzorových studií 
či pilotních projektů již řadu let publikovány. Některé 
současné studie kladou důraz na ekonomické ukazate-
le, jiné na ekologické konsekvence zemědělské výroby, 
akcentovány jsou též moderní nástroje plánování, resp. 
jejich napojení na systém hospodaření dané farmy. 

Obvyklými důvody zpracování hospodářského plánu 
zemědělského podniku jsou ze strany vlastníka či ná-
jemce půdy:
– vyjasnění vlastnických nebo nájemních vztahů v úze-

mí,
– požadavek na zpracování plánu z titulu žádosti o do-

tace,
– racionalizace způsobu hospodaření,
– vyhodnocení produkčního potenciálu dotčených 

pozemků,
– přechod na alternativní formy zemědělství,
– ochrana přírodních zdrojů,
– ochrana přírody a krajiny. 

Impulsem ke zpracování plánu je obvykle souběh něko-
lika výše uvedených důvodů.

S ohledem na půlstoletí trvající přerušení generač-
ních vazeb, je možné doporučit v podobných případech 
jako jeden z relevantních podkladů retrospektivní vy-
hodnocení stavu hospodářství i krajiny v období před 
rokem 1948, ještě lépe v období před druhou světovou 
válkou. Jako výchozí podklad mohou sloužit historické 
letecké snímky lokality, katastrální mapy či údaje teh-
dejších hospodářů. Při využití mapových i písemných 
údajů Stabilního katastru, které nesou řadu významných 
informací, je nutné současně uvážit značný, přibližně je-
den a půl století dlouhý časový odstup těchto podkladů.

Ačkoliv tato forma krajinného plánování není 
v dnešní době příliš rozšířena, dá se očekávat její kon-
junktura s ohledem na postupnou stabilizaci vlastnic-
kých a uživatelských poměrů v zemědělství a rovněž 
vzhledem k očekávanému nárůstu dotací do zemědělství 
po vstupu do Evropské unie.

5.7.11  Krajina jako petosféra

Miloslav Lapka

Úvod

Nejprve se pokusíme vysvětlit co je to vlastně petosfé-
ra. Tváří se jako nové slovo, odborný termín, vhodný 
pro použití v krajinném měřítku. Není tomu docela tak. 
Přístup sociálních věd ke krajině může být také hravý 
a v nadsázce a zkratce mohou vyniknut skryté procesy. 
Je tedy petosféra nadsázka, nebo realita? Termín se tváří 
solidně a mohl by odkazovat například k Hadačově tech-
nosféře jako souboru toho, co člověk vytvořil, popřípadě 
ke komplexnější technoantropocenóze jako společenství 
člověka se vším, co potřebuje k existenci. Nebo by mohl 
poukazovat na pokračování evoluce biochemika a natur-
fi lozofa V. I. Vernadského ve smyslu přechodu biosféry 
v noosféru až k bodu omega, jak noosféru v křesťanském 
duchu pojímá Teilhard de Chardin.

Název petosféra záměrně trochu klame. Jde tak 
trochu o nadsázku, využívající zmíněné analogie s te-
chosférou a noosférou, ale je to zároveň pokus o ter-
minologický vtip. Pojmenoval jsem petosféru jako jev, 
který se začíná šířit nejméně od konce minulého století 
v evropské krajině: na venkově nastupuje éra Přírody, 
Estetiky a Turistiky (PET). To jsou dnes uznávané hod-
noty venkova. Že tu byly dávno předtím, je pro dnešní 
trh nepodstatné, prodávají se právě dnes. Pet v angličtině 
znamená domácí mazlíček, zvířátko, což dobře vystihuje 
náš dnešní vztah ke krajině. Chceme se především ko-
chat její krásou, dotýkat se jí a pobývat v ní a s ní ve svém 
volném čase. Petosféra je upravená a oceňovaná krajina 
plnící funkci PET. Na otázku, zda je petosféra pro kra-
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jinu plus, nebo minus, nelze odpovědět obecně, jak už 
to s chováním složitých systémů bývá. Známe případy, 
kdy petosféra chrání krajinu před devastací, jinde na-
opak převrací naruby její tradiční struktury a funkce. 
(viz obr. 79, obr. 80)

Žijeme ve zvláštním období. Na neatraktivních úze-
mích se i nadále vyrábějí potraviny ve velkém. Trend 
přiblížit zemědělství průmyslové výrobě a vyrábět po-
kud možno bez „negativních“ vlivů přírody se nezastavil, 
naopak má před sebou nové obzory geneticky manipu-
lovaných plodin. Zato plochy krajiny atraktivní estetic-
ky nebo historicky začínají plnit funkci PET. Podobná 
území mají dokonce ofi ciální název: High Natural Value 
(HNV) systems – agrosystémy s vysokou přírodní hod-
notou. Rada pro Panevropskou biologickou a krajinnou 
diverzitu odhaduje rozlohu HNV na 20 % v Evropě (od-
had z r. 2004).

Soukromě hospodařící rolníci

V roce 2000 jsme s Miroslavem Gottliebem vydali knihu 
o rolnících a krajině (LAPKA & GOTTLIEB 2000). Byla 
to výpověď o několika málo procentech soukromých 
hospodářů, kteří přežili období kolektivizace a začali 
znovu hospodařit. Jaká je situace dnes?

Pro soukromé rolníky, kteří byli likvidováni, zů-
stává kolektivizace kamenem, jenž nebyl z jejich cesty 
odvalen. Každý příběh rolnického rodu o něj zakopává 
a oklikou se k němu vrací. „Byla to strašná a zničují-
cí válka, která hraničila s nepříčetností,“ zní vyjádření 
jedné rodiny. Nebyla to dějinná nutnost – ani vítězství 
socializmu, ani vítězství člověka nad dřinou. Pro ně to 
byli konkrétní lidé, jejich vlastní půda, jejich odvedený 
dobytek a jejich zdevastované rodinné statky. Pokud se 
vám to zdá nostalgické a patetické, máte jistě kus prav-
dy, ale ti, kteří kolektivizaci zažili na vlastní kůži, mají 
na svůj postoj právo. 

O tom, jak důkladně byla „třída“ rolníků likvido-
vána, svědčí následující čísla: V r. 1950 bylo v českých 
zemích 1 404 000 soukromě hospodařících rolníků (jiní 
nebyli). R. 1952 propukla naplno kolektivizace a r. 1960 
odolávalo tlaku povinných dodávek a perzekucí již jen 
78 000 soukromých hospodářů (z celkového počtu 
848 000 zemědělců). V r. 1969 byl (po příchodu okupač-
ních vojsk v srpnu 1968) socializmus „upevněn“. Nastalo 
období „normalizace“. Soukromých hospodářů zbývalo 
39 000 (z celkového počtu 688 000 zemědělců). V r. 1979 
jich bylo už jen 6000 a v roce 1988 zbývaly 2000. (Fede-
rální statistický úřad 1970, 1980, 1989). 

Neidealizujme si soukromého rolníka. Skutečně to 
není bytostný ochránce přírody vyznávající jako nej-
vyšší hodnotu biodiverzitu. Musí se uživit. Tradičním 
způsobem, jaký zná lidstvo od neolitu: co nejlépe vy-
užít produkční schopnosti půdy, něco na ní vypěstovat 
a nabídnout to na trhu. Skutečnost, že jde dnes o trh 

marginální v porovnání s průmyslem, obchodem s in-
formacemi a virtuální realitou, nic nemění na rolníkově 
neolitickém vztahu k půdě.

Nezatracujme soukromého rolníka. I když je nereál-
né, aby se vrátila do všech koutů naší země řemenová 
políčka třicátých let minulého století, rodinné hospo-
daření má svůj řád, vztah k půdě, zvířatům i strojům, 
k budoucím generacím, k svému místu i k své krajině. 
Je to vztah viděný přes půdu a předky – ale v porovnání 
s anonymním řáděním některých bývalých JZD a většiny 
státních statků se ocitáme v jiném ekologickém světě.

Dnes však nastávají takové změny ve využití kraji-
ny, že jsou s kolektivizací srovnatelné, nebo ji dokonce 
předčí. A nejde o změny v měřítku místních poměrů, 
ale přinejmenším o změny evropské. Zatímco se čeka-
lo a dohadovalo, co EU českému zemědělství přinese 
nebo odnese, zatímco se pečlivě vykazovaly ztráty ze-
mědělské produkce způsobené suchem, povodněmi 
a šířením nemoci BSE, pozvolna se stala jedna zásadní 
změna, která pohltila všechny ostatní: neolit skončil. Ne 
úplně, ne najednou, ale podstatné změny jsou v rám-
ci Evropy takového rozsahu, že neolitické vztahování 
se k půdě ve smyslu preference její produkční funkce 
zřejmě nemá pokračování. Dnes nastupuje něco jiné-
ho – prodává se rekreační hodnota venkovské krajiny, 
nostalgie tradičních řemesel a poutí, barokní štíty na ná-
vsi, ekologické hospodaření, scenérie krajiny a genius 
loci. Dnes nastupuje v krajině petosféra jako dobře pro-
dejný artikl, po němž roste poptávka. To má pro rolní-
ky dosti nečekané důsledky. Neolit mizí, tedy všemocná 
a všeobjímající a vše sobě podřizující produkční funkce 
zemědělské prvovýroby mizí, jak dokazuje britský so-
ciolog HOBSBAWM v práci Věk extrémů (1998), u nás 
např. Václav Cílek, Jiří Sádlo a další. Nová éra však ještě 
plně nezačala, dosud si ještě nedala ani své vlastní jméno 
nebo jich má hned několik jako post-industriální, post-
moderní, post-materialistická. V tomto post- cítíme, že 
něco skončilo a my deklarujeme, že chceme být za tím, 
ale realita je často jiná. 

Příčiny vzniku petosféry z hlediska krajiny

Právě v případě petosféry jsme jak v post-období indu-
striálním a materialistickém, tak přímo uprostřed pro-
dukční materialistické a industriální doby. Petosféra jako 
jev se dosti nenápadně připravovala a objevila v české 
krajině a klade spousty důležitých otázek, nejen ekolo-
gických, ale především sociálních a etických. Už letmá 
analýza příčin vzniku petosféry ukazuje, že petosféra 
může existovat jen díky paradoxům ve vývoji evrop-
ské krajiny a globálního trhu. Nemálo autorů krajinné 
ekologie (např. ANTROP 2004) uvádí přinejmenším tři 
trendy ve vývoji současné evropské krajiny: a) Pokračují-
cí opouštění krajin spojené s extenzivním zemědělským 
využitím, pokud vůbec k němu dochází b) Pokračující 
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intenzifi kace zemědělské výroby stále více se izolující 
od vlivů vnějšího prostředí (skleníky) c) Vytváření ce-
lých území „nových“ krajin jako jsou například golfové 
areály a propojené sjezdovky.

To vše se děje naráz, najednou jak jsme si již v post-
moderní krajině zvykli. Ano, dnešní petosféra je reakcí 
na snahu setřít rozdíl mezi průmyslem a zemědělstvím, 
na velké sociální projekty modernizace společnosti 
startující v 19 století a vrcholící v druhé polovině století 
dvacátého, spojené s vyrovnáním venkova městu, ko-
lektivizací, násilím, úpadkem hodnot a znalostí rurální 
kultury v předindustriální době a podobně. 

Otázkou etického rozměru je, jak dlouho současná 
petosféra vydrží. Jinými slovy, jak dlouho reálně pod 
ekonomickými globálními tlaky vydrží velkoplošné vy-
tváření petosféry a její ochrana, její hodnoty. Je to otázka 
kladená nikoli jen příslušným ministerstvům, ale přede-
vším společnosti samotné, nakolik je oceňována krajina 
jako komplex ekosystémových služeb, jako místo k ži-
votu, k pobytu, k přemýšlení a k inspiraci, jako hodnota 
nevirtuálního světa, text předků ve kterém můžeme číst 
a který také znovu přepisujeme. (viz obr. 81 a obr. 82).

Ekologické zemědělství a jeho podpora představuje 
v podmínkách petosféry zajímavý projekt, vracející se 
k pradávnému neolitickému vztahu k půdě, ovšem bez 
průmyslových postupů a následků, jak je přinesla mo-
derní doba. Ekologické zemědělství petosféru udržuje, 
patří do ní a je podvědomě oceňováno právě petosféric-
ky, samozřejmě pod jinými hodnotami jako je bio-pro-
dukce a udržitelnost venkova. Mám však obavy, že při 
převálcování mimoprodukčních funkcí krajiny mohou 
být převálcováni také ekologičtí zemědělci jako dočasná 
vzpomínka na to, že jde hospodařit také jinak. Naštěstí 
pro ekologické hospodaření, trh s biotravinami v Evropě 
a USA má vzestupný trend.

Petosféra je udržována při životě maximalizací produkce 
jiných částí krajiny, celých evropských nízko položených 
oblastí jako jsou poldry a úrodné delty řek, ke všemu 
ještě zastavěné skleníky. Pro potenciální změny, aby se 
petosféra opět rychle změnila v produkční lány, nemu-
síme vymýšlet žádné hypotetické konstrukce. Stačí zvý-
šená poptávka po mléce v Čině, po potravinách v Indii 
(a tyto státy mají dnes čím zaplatit), globální poptávka 
po biohmotě pro biopaliva, nebo – nemusíme chodit vů-
bec daleko – poptávka po volném prostoru na instalaci 
fotovoltaických elektráren. Žít v petosféře je jistě krásná 
věc, naší nevýhodou však je, že máme k dispozici stale 
stejnou, i když mnohokrát přepisovanou a měnící se kra-
jinu. Nějaká volná náhradní krajina v Evropě neexistuje. 

Rychlé změny

Území jižních Čech, o které se opírá zmiňovaná prá-
ce o rolnících, bylo v intenzivnější míře kolonizováno 

ve 13. století. To představuje 700 let práce a života z pro-
dukce půdy. A náhle – po dramatických kotrmelcích 
kolektivizace a po slibném startu do 21. století – se zdá, 
že produkce půdy už není to hlavní, oč má trh zájem, 
a rolníci že tu jaksi nejsou od toho. Je to dočasná od-
chylka, nebo se opravdu ohlašuje nová éra – petosféra? 
Stojíme uprostřed změn. Téměř dokonale dosažený mo-
nolit stepního stadia je úspěšně narušován ze všech stran 
expanzí „divočiny“ neudržovaných polí, zalesňováním 
řízeným i spontánním, rumištní divočinou překladišť 
a celých předměstí. Je to dobře, nebo špatně? Z jakého 
hlediska? Ekologického, kulturního, nebo strategického? 
Odpověď bude asi pokaždé jiná. Jde o zásadní otázky, 
na které za tak krátký čas ještě neznáme přesné odpově-
di. Koncentrovaná energie peněz tekoucích do společné 
zemědělské politiky EU se snaží pro farmáře udržet zdá-
ní pokračujícího neolitu a pro nás zdání obrazu tradiční 
venkovské krajiny. Výsledkem je mnohde krajina roztříš-
těná na nesouvisející enklávy.

V Evropské unii propuká snaha udržet farmáře 
na půdě něčím jiným, než jsou jen dotace. Pro ospalé 
oblasti se hledá spása v integrované turistice  (SPRITE 
2002–2004). To je turistika, která není masová, ale na-
opak spotřebovává a vyhledává místní zdroje, a tím po-
máhá místní komunitě přežít. Pro některá území v Irsku, 
Řecku, Francii či Španělsku je to jediná obrana před 
úplným vylidněním. Slavnosti, cesty vína, románské 
prastaré kostely, to vše je nabídka pro turisty přesycené 
známými centry a hledající něco jiného. Ale co vlastně 
hledají? Nostalgický obraz minulosti uchovaný v krajině 
jak v divadelních kulisách? Nový prostor pro nové hry 
a sporty? Odpočinek a klid? Nebo sami sebe?

Přeměna krajiny v petosféru

Výzkum možností integrovaného turizmu ve spících ev-
ropských územích proběhl i u nás, vybrali jsme oblast 
České Kanady (na pomezí Čech, Moravy a Rakouska). 
Klid, málo lidí, poměrně velké plochy lesů a kultur-
ní památky. To jsou hlavní a oceňované nabídky pro 
integrovaný turizmus, který by neměl místa ničit, ale 
naopak „prodávat“ jejich neopakovatelnou hodnotu, 
a tím je udržovat při životě. Na druhé straně bývají 
místní obyvatelé poměrně pasivní, nezabývají se mož-
nostmi jak například využít proud cykloturistů. V ná-
znacích se tu začínají vyskytovat i některé jevy masové 
turistiky. Na románský hrad Landštejn přijede ročně až 
100 000 turistů, ovšem vystřídají se tu během tří letních 
měsíců. Podobné problémy a počty návštěvníků má 
Telč. Také ve Slavonicích na náměstí může být problém 
s místem na zaparkování jízdního kola, ovšem jen v létě. 
Podnikatelé chtějí přirozeně nabídku rozšířit o zimní se-
zonu, která je nejistá, co se týká sněhové pokrývky pro 
běžkaře. Třeba se jim to podaří, jestliže postaví umě-
lou dráhu, aquaparky nebo golfová hřiště – příklad už 
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existuje v Nové Bystřici. Budou pak ještě lidé přijíždět 
za romantickou krásou opuštěné České Kanady, nebo 
na jejich místo nastoupí jiní turisté s jinými požadavky 
a jim odpovídající nabídka? To vše jsou velké změny. 
Spontánně se opouští produkční funkce takových zají-
mavých míst a je nahrazována něčím jiným, co se často 
ještě hledá. Nemůžeme ani automaticky říci, že je to pro 
krajinu špatné.

V celé Evropě se ukazuje, že se zemědělská půda 
začne měnit v les, louky, mokřady, ale také v sídliště. 
A pravděpodobně ne malá část. Při předpokládaných 
scénářích vývoje společné zemědělské politiky (CAP) se 
to týká 5–10 % celkové rozlohy horských a podhorských 
území. V našem případě na Novohradsku, zahrnujícím 
horní tok Stropnice (asi 220 km2), změní v příštích 
 10–20 letech způsob využití podle odhadu řádově de-
sítky kilometrů čtverečních orné půdy. Nemůžeme au-
tomaticky říci, že je to pro krajinu to nejlepší. Zkrátka 
poučky o dynamické rovnováze krajiny dostávají kon-
krétní podobu neustálené petosféry. (LAPKA & CUDLÍ-
NOVÁ 2007; BAYFIELD et al. 2008). 

Kdo bude v petosféře hospodařit?

Co se stane s našimi rolníky? Budou následující gene-
race fungovat v přírodě jako správci hřišť? Budou udr-
žovat cyklostezky, nabízet občerstvení, stanou se z nich 
bodří majitelé penzionů, farmáři na ekofarmách, prů-
vodci jezdící na koních, znalci tradic a starých řemesel, 
vypravěči příběhů? Nebo skončí všichni jako ochránci 
přírody, zaměstnanci Venkovského národního parku, 
popř. hlídači a údržbáři víkendových sídel? Nebo budou 
nezaměstnaní? Petosféra je nejistá v tom, že hodně závisí 
na vkusu publika, jehož koníčkem se může stát pěstování 
žab stejně dobře jako mletí pohanky a pečení placek.

Petosféra začíná na venkově psát svůj příběh a mno-
há území zachraňuje před vylidněním, nebo z nich na-
opak dělá místa na okraji zájmu. Vesnice v Dalmácii se 
stěhují z chudých polí na mořský břeh, do pustiny ještě 
větší, kde se na vápencových balvanech už nedá pěstovat 
vůbec nic – ale zato se tu dá nabízet PET zahraničním 
turistům. Vesnice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se 
začínají diferencovat na ty s tváří, tedy s funkcí PET, 
a na méně šťastné, často pohlcené průmyslovým země-
dělstvím nebo rostoucími předměstími. To všechno se 
dá vypozorovat a poměrně dobře popsat. Jakou úlohu 
však v tom novém příběhu mají sehrát rolníci a jakou 
lidé z měst, je zatím velká neznámá.

Příčiny vzniku petosféry
z hlediska společnosti: tekutá krajina?

Společenské příčiny vzniku petosféry nejsou v krajině 
vidět ve smyslu měřitelných struktur a funkcí. Nespadají 
do trojrozměrného makroprostoru krajiny. Jsou jejím 

čtvrtým, případně dalším rozměrem, jsou jejím kultur-
ním, společenským a duchovním rozměrem, který dnes 
do velké míry určuje, jakým směrem se budou krajiny 
a jejich vývoj ubírat. Aby mohla vzniknout petosféra 
muselo se stát ve společnosti mnohé. Toho materiálního 
jsme se pokusili dotknout výše: maximální produkční 
funkce určitých specializovaných monofunkčních kra-
jin, jak se vyvinula v minulém století, dovolila vytváření 
petosféry. Zároveň se tím krajina dostala do nevídaného 
pohybu. 

Krajina je v pohybu. Je v pohybu, jehož dynamika je 
nesrovnatelná s předcházejícími staletími a desetiletí-
mi, které formovaly struktury krajiny a způsoby jejího 
využívání. Ať už jde o velikost krajinné mozaiky nebo 
o společensky oceňované funkce krajiny. Zde produkční 
funkce energie – v podobě potravin, stavebních materiá-
lů, paliva byla tradičně prioritní, spjatá s více či méně 
přirozenou nabídkou ostatních zdrojů jako je voda, 
ale také prostor, přirozené hranice a horizont. Tvrzení 
o pohybu, změně krajiny je empiricky dobře statisticky 
(CUDLÍNOVÁ et al. 2005) i jinak – hlavně satelitními 
snímky krajinné mozaiky – doložitelné. To jsou však 
prostorové indikátory, jakkoli jsou důležité a pro kra-
jinu jako prostor přirozené. Nás však zajímají vnitřní 
příčiny, které umožnily uvolnit síly, dostávající krajinu 
do nevídaného pohybu a často kaskády změn.

Krajinu v pohybu jsem nazval tekutou krajinou. 
Nejde o skutečné tekuté struktury krajin, jako jsou 
pobřežní písky, oblasti přirozeného rozlivu vody nebo 
mangovníkové bažiny. Označení „tekutá krajina“ se 
záměrně hlásí k Zygmuntovi Baumanovi, svéráznému 
polskému mysliteli na pomezí sociologie, fi lozofi e a eti-
ky a k jeho pojetí tekuté modernity. (BAUMAN 2008). 
Tekutou modernitou nazývá období, kdy pevná fáze mo-
dernity přešla ve fázi tekutou, především v rozvinutých 
oblastech světa. Je to stav, kdy téměř všechny sociální 
a kulturní formy v podobě institucí, vzorců přijatelné-
ho chování a sociální kontroly nemohou udržet stejnou 
strukturu po delší časové období, protože se rozpouštějí 
a rozpadají rychleji, než stačí být ustanoveny. Bauman 
v tom vidí příčiny nejistoty, ohniska, na kterých nelze 
vystavět dlouhodobé konzistentní strategie života spo-
lečnosti a jedince. Je tu samozřejmý vliv působení všech 
atributů globalizovaného světa, od globálního trhu až 
po globální kulturní nivelizaci. Přitom však kompeten-
ce a schopnost a efektivita rozhodovat zůstává na stejné 
lokální úrovni jako doposud. 

Nové názvy mají většinou své kořeny v dávno již 
řečeném, jen jsme si jich tolik nevšimli a nepojmeno-
vali je. Z krajinné ekologie známe termín tekutá mo-
zaika krajiny od Jiřího Sádla (SÁDLO 1994). Tekutá 
krajina se podle našeho názoru skrývá také v termínu 
„ethnocsape“. Ethnoscape je „Landscape of moving per-
sons who constitute the shift ing world in which we live“ 
( APPADURAI 1990), tedy krajina lidí, kteří neustále 
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cestují po světě, krajina s atributy pohybu a změny. Mc-
Donaldizace se netýká jen zvyklostí, jak jíme, ale také 
způsobu jakým „bereme s sebou“ příjemnou konstrukci 
krajiny letních snů, adrenalinových sportů a barových 
zákoutí. Do vhodných klimatických podmínek tak be-
reme s sebou vhodnou ethnoscape, kde je připravena – 
přistavena – na sezónu k použití. 

Výsledky mnoha průzkumů, modelů a šetření stá-
le krouží kolem dramatických změn venkovské krajiny 
v ekologickém, v sociálním a v kulturním smyslu slova. 
Co se za těmito změnami skrývá? Podle našeho názoru 
je to doposud skrytá a opomíjená změna, kdy dochá-
zí ke ztrátě kohezivní funkce venkovské krajiny (tedy 
schopnost udržovat lidské společenství pohromadě) 
nejen pro lokální komunitu, ale pro celou společnost 
daného státu. Tradiční otázka „co drží společnosti po-
hromadě“ se tak podle našeho názoru objevuje velmi 
silně také v krajině. Krajina tradičně obsahovala základ-
ní konsenzus co je a co není pěkné, užitečné, dobré pro 
člověka a přírodu, co je a co není správné v krajině dělat 
a jak ji využívat. 

Paradoxně sotva jsme si uvědomili, jakou kulturní 
funkci udržování společnosti pohromadě evropská ven-
kovská krajina po dlouhá staletí sehrávala a pokusili se 
ji v umění a v sociálních vědách interpretovat ze všech 
stran, funkce mizí. Jako bychom viděli zřetelně teprve to, 
co ztrácíme. Někde pozvolna, někde rychle, ale vždy se 
jedná o podstatnou proměnu, možná dokonce o konec 
mýtu o nezastupitelnosti tradiční venkovské krajiny jako 
kulturního a sociálního zázemí většinové společnosti. 
Otázkou je, co to je vlastně tradiční venkovská krajina, 
zda vytvářený obrozenecký obraz venkova 17., 18. nebo 
19. století. Dějiny se rozběhly – u nás zvláště po roce 
1989 – a kulturní konstrukce krajiny se změnila. Ani 
ne tolik ve smyslu co to je, jak ji vnímáme, jaké se nám 
líbí, ale mnohem více ve smyslu k čemu ji potřebujeme 
a co si od ní slibujeme (LAPKA & CUDLÍNOVÁ 2003). 

Tekutá krajina je ve své podstatě dynamicky mění-
cí se krajina, která přestává plnit sociální funkci kohe-
zivní síly společnosti. Přestává pozvolna plnit funkce 
kontinuity prostorové orientace, kontinuity kulturních 
a sociálních symbolů, kontinuity krajinných struktur 
a využívání krajiny. Je samozřejmé, že krajina jako bio-
logický a ekologický systém je neustále v dynamickém 
pohybu a není tedy nikdy stabilní ve smyslu neměnnosti. 
Nám však jde o sociální a kulturní pohyb krajiny – tedy 
nakolik jsou vztahy k historicky vzniklým strukturám 
a funkcím krajiny uvolněné, a tedy nespolehlivé, tekuté, 
nakolik se posouvají do privátní, individuální sféry.

Flexibilní společnost –
fl exibilní projekt krajiny?

Flexibilita individua vyžaduje také fl exibilitu krajiny. 
Strategií úspěchu je dle Baumana rychlé zapomínání za-

staralých informací. Častou strategií úspěšného projektu 
v krajině je pokrok, zahrnující jakýkoli druh investice. 
Do pohybu se tak dostává nejen sociální a kulturní kon-
strukce toho, co to je krajina – tedy sociální realita – ale 
pod jejím vlivem se urychlují změny v krajině skutečné. 
Strhávána sociálním pohybem se krajina sama dostává 
do pohybu, pro který lze najít srovnání snad jen v peri-
odách pobělohorského dělení obrovského majetku ne-
katolické šlechty ve prospěch katolické protireformace, 
velkých pozemkových reforem za první republiky, kolek-
tivizace zahájené roku 1952 na českém venkově a v pe-
riodě doposud neukončeného vyrovnání majetkových 
vztahů po roce 1989. Ve vyjmenovaných případech šlo 
o přerozdělení majetku, ustanovení nových vlastnických 
práv. V tekuté krajině jde však o něco jiného. Hlavní roli 
v pohybu krajiny už nehrají majetkové poměry, ale tzv. 
„rozvoj“, fl exibilita, pružnost a globalizace. Tedy atributy 
úspěchu v post-moderní době, nespojované s vlastnic-
kými právy, ale se schopností pružně se přizpůsobit glo-
bálně se měnícím podmínkám a rychle na ně reagovat.

Stále větší kusy krajiny se stávají součástí sociálních 
procesů, součástí plánů, projektů, rozvoje a strategií 
a tím i lidské snahy prostředí kontrolovat. Že jakákoliv 
absolutní „kontrola“ krajiny člověkem z ekologického 
hlediska není možná, je již dávno známé. Krajina je 
autonomní ekosystém, ovlivňovaný lidskou činností, 
ale se svými vlastními, na lidské kontrole a přáních ne-
závislými vazbami a vztahy co se týká trajektorie kra-
jiny a jejího místa v mozaice biosféry. Jistá „tekutost“ 
krajiny spočívá ve faktu, že se venkovská krajina a celý 
venkovský prostor staly součástí postmoderního sociál-
ního pohybu, a tím součástí změněné sociální a kulturní 
konstrukce krajiny, kde je na prvním místě jako strategie 
úspěšnosti oceňována fl exibilita, pohyb, pružnost, při-
způsobení se, výkon, schopnost absorbovat nové poznat-
ky a trendy, rozvoj. 

Na současné podobě venkovské krajiny se podílí 
kromě jiného řada environmentálních programů. Někdy 
více než ke stabilitě venkovské krajiny ve smyslu ucho-
vání jejích sociálních a přírodních struktur vedou k je-
jím změnám, samozřejmě v dobré víře v rozvoj území, 
v sociální a ekonomickou pomoc venkovu, ve vytváření 
nových příležitostí. Politika zemědělství ve své tradiční 
formě oslovuje maximálně 7 % voličů členských zemí – 
to je přímá informace z jednání bruselské administrati-
vy vědeckých projektů pod oblíbenou zkratkou COST 
a 7EU Framework, přispívajících k bruselské novořeči. 
To co dělá společnou zemědělskou politiku EU (pod 
zkratkou CAP) velmi silnou je většinový zájem voličů 
o environmentální stránku zemědělství a venkovské-
ho prostoru. To jsou ony deklarované mimoprodukční 
funkce zemědělství, rozvoj turistiky, regiónů, lokální 
produkce, místních zdrojů nabídky služeb a zeměděl-
ské produkce, které mění tradiční strukturu venkova 
a hlavně jeho produkční a pracovní zázemí na něco úpl-
ně nového.
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Samozřejmě „tekutá krajina“ je také určitá esejistická 
nadsázka, která má za cíl poukázat ve zkratce na sou-
běžné procesy, které probíhají v sociálních konstrukcích 
krajiny postmoderní společnosti na straně jedné a v kra-
jině samotné na straně druhé. Protože žijeme v Evropě, 
v krajině zemědělské ekumény, v této po tisíc let vytvá-
řené mozaice kulturní krajiny, není nijak překvapivé, že 
dochází k těsným interakcím mezi krajinou a společ-
ností. Současná interakce tak vnesla do trajektorie ven-
kovské krajiny a venkovského prostoru mnohé atributy 
„tekutosti“ postmoderní společnosti. (viz obr. 79). 

Tekutá krajina, tak jak je popsána výše, dobře vysvět-
luje faktické sociální a kulturní prorůstání města do ven-
kova, vytváření tekuté struktury „sídelní kaše“, jak ji 
nazývají architekti. Administrativní jednotky dál udržují 
hranici 2000 obyvatel jako venkovské sídlo. Existují pro-
myšlené sociologické, demografi cké a geografi cké defi ni-
ce venkova, ale čelíme reálnému faktu prorůstání města 
a venkova a vytváření pružných sociálních a kulturních 
sítí. Jak vyplývá ze statistických dat, jen 12 % obyvatel 
na venkově pracuje nadále v zemědělství. To je dobrý 
ukazatel „tekutosti“ krajiny, tentokrát ve smyslu vytvá-
ření univerzálního prostoru „rurbánního“, jak se někdy 
tento název objevuje. Chce se tím vyjádřit právě ono 
prorůstání urbánního a rurálního prostoru. Jaké jsou 
příčiny nestále se zrychlujícího promíchávání urbánní-
ho a rurálního prostoru, zvláště v suburbiích na okraji 
měst? Domnívám se, že je to právě „tekutost“ krajiny. 
Globální koloběh kapitálu a produktů, lehkost s jakou 
lze měnit tradiční využití krajiny, lehkost, s jakou jsou 
opouštěny tradiční zemědělské funkce krajiny – to jsou 
silné příčiny, proč dochází k rozmývání všech hranic 
mezi urbánním a rurálním prostorem.

Křehká petosféra

Sociální a kulturní konstrukce krajiny ve smyslu udr-
žovat společnost pohromadě je ve fázi „tekuté krajiny“ 
velmi oslabena. To je dáno nedostatkem času na to, aby 
se nové struktury, prvky a nové využívání krajiny stalo 
kulturními symboly, orientačními body pro kontinui-
tu fyzického prostoru, kde společnost žije. Zdá se, že 
uvědomělá konstrukce environmentální funkce krajiny 
je naopak velmi silná a projevuje se na nejrůznějších 
úrovních jako koncepce trvale udržitelného rozvoje pro 
venkov a podobně. Zde je na místě připomenout, že se 
pohybujeme ve světě sociálních konstrukcí a skutečný 
stav ekosystémů v krajině nemusí automaticky těmto 
environmentálním hodnotám společnosti odpovídat. Je 
jasné, že v tekuté krajině je možný rychlý návrat k čistě 
produkční funkci, vedený třeba snahou o alternativní 
energetické zdroje biomasy, stejně jako k masivnímu 
zalesňování, zástavbě, záboru pro dálnice, konzervace 
území, využití polí pro sluneční kolektory, reklamní ta-
bule, absorpci CO2 a podobně. Tekutá krajina to všechno 

v našich představách a plánech umožňuje a marginální 
svým politickým významem venkovský prostor se stává 
v tomto smyslu volným prostorem pro podobné projek-
ty. Je samozřejmé, že se nedá zobecňovat, ale často do-
chází ve fázi tekuté krajiny k její ještě větší fragmentaci. 
To vše historicky umožnila a stále umožňuje současná 
vysoce produkční funkce zemědělství a ekonomické glo-
bální zpětné vazby, schopné nahradit okamžitě výpadek 
produkce jedné části mozaiky částí druhou, třeba i z ji-
ného kontinentu. 

Ve fázi tekuté krajiny je oslabena právě její kulturní 
funkce ve smyslu vytváření sociální koheze, tedy tradiční 
schopnosti krajiny přispívat k soudržnosti společnos-
ti – prostorově, symbolickým významem svých struktur 
a jednotlivých míst a tradičním využití krajiny. Jako brz-
dící faktor se neukazují ani environmentální programy 
rozvoje, naopak dostávají krajinu do pohybu a do no-
vých využití a oceňování jejích mimoprodukčních 
funkcí. Na otázku zda je tekutá krajina pro budoucnost 
venkovského prostoru spásou nebo zatracením neexis-
tuje jednoznačná odpověď. Jde o poměrně krátké obdo-
bí posledních patnácti, maximálně dvaceti let v našich 
podmínkách. Jedna věc je však jistá: tekutá krajina uka-
zuje obrovský potenciál venkovské krajiny, a jak snadno 
se může v krátkém čase dostat do velkého pohybu smě-
řujícího k vytváření petosféry na straně jedné, volného 
prostoru pro megalomanské projekty na straně druhé 
a průmyslového zemědělství na straně třetí, abychom 
jmenovali alespoň základní směry pohybu. 

Považovat tím pádem změny venkovské krajiny a vy-
tváření petosféry a příčiny jejího vzniku za téma inte-
lektuálně vhodné jen pro nějakou hrstku pokračovatelů 
obrozeneckých tradic a pro konzervativní ochranu pří-
rody, a ne za horké téma současné post-moderní společ-
nosti by bylo přinejmenším velmi naivní a zcela v duchu 
nebezpečí, které přináší moderní tekutý život. Totiž že 
přehlédneme pro náš život to podstatné.
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Obr. 79:  Původně malá jihočeská vesnice směrem na Český Krumlov. Krajina bez výrazné petosféry: ani pole, ani město, ani vesnice. 
Urban-sprawl – živelně zastavovaná plocha. Foto autor.

Obr. 80:  Kaplička na úpatí Novohradských hor. Krajinný prvek, který je dnes obecně chráněn více funkcí PET – Přírodní, Estetickou, 
Turistickou hodnotou než původní funkcí náboženskou. Foto autor.
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Obr. 81:  Terčino údolí u Nových Hradů. Začátky petosféry sahají dosti daleko do historie: příklad umělého vodopádu v Terčině údolí 
u Nových Hradů po romantických úpravách z počátku 19. století. Foto autor.

Obr. 82:  Nádvoří loveckého zámečku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Petosféra v praxi včetně čápů a japonských studentů naší letní 
školy 2006. Foto autor.
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5.7.12   Oceňování ekosystémů, 
ekosystémové služby
a ochrana přírody

Josef Seják

Úvod

Od počátků své existence lidé (druh Homo sapiens) hod-
notili přírodu již tím, že hledali nejvhodnější přírodní 
podmínky pro svou existenci. Problém takového hod-
nocení vždy byl, a nadále je v tom, že oceňovali a dosud 
oceňují pouze ty části přírody, které jsou zdrojem jejich 
přímých užitků. Tento utilitární přístup lidí k přírodě, 
podporovaný v židovsko-křesťanské civilizaci také ná-
boženskými dogmaty vyzývajícími k podmanění přírody 
člověkem, nečinil po většinu lidské historie v kontextu 
řídce osídleného světa větší problémy. 

Situace se zásadně začala měnit s nástupem prů-
myslové revoluce, se zavedením hromadné výroby pro 
anonymního zákazníka a hlavně s dramatickou změnou 
etického kodexu, který pod vlivem boje za osobní svo-
body poprvé vyvázal lidského jedince z odpovědnosti 
vůči své komunitě a v jeho ekonomických činnostech 
mu udělil právo činit vše právně přípustné za účelem 
vlastního prospěchu a hromadění osobního bohatství. 
Historicky převažující společné vlastnění bylo nahraze-
no soukromým vlastnictvím (CAPRA 2004). Po dvou 
stoletích intenzivního využívání a přeměňování příro-
dy a rychlého růstu světové populace situace dospěla 
k zajištění hmotného blahobytu ve vyspělých tržních 
ekonomikách a k jistému zlepšení ekonomické úrovně 
rozvojových ekonomik, ale za vysokou cenu globálně 
významných úbytků přirozených ekosystémů a jejich 
vegetace.

Využívání přírody je dosud obvykle spojeno s pře-
měnou či zničením původních přírodních ekosystémů 
a jejich nahrazením lidským potřebám přizpůsobenými 
povrchy (mýcení lesů k získání zemědělských půd, vý-
stavbě průmyslových areálů, dnes třeba golfových hřišť, 
vysoušení mokřadů ke komerčním zástavbám atd.). Tra-
diční ekonomické oceňování přírody vždy bylo a dosud 
je ve všech případech založeno na čistě utilitárním zá-
kladu, na sečítání budoucích výnosů z využívaných pří-
rodních zdrojů. Nešlo a nejde tedy o hodnocení vlastní 
vnitřní hodnoty přírodních zdrojů, nýbrž pouze o sumu 
potenciálních přínosů z jejich budoucího využívání. 

Ke konci 20. století se zjistilo, že lidé zničili polovinu 
nejcennějších ekosystémů světa. Vědecká sféra začíná 
apelovat na obrácení tohoto negativního trendu. Doka-
zuje, že přirozené ekosystémy, samoorganizovaně pod 
vlivem pulzů sluneční energie tendující ke klimaxovým 
vegetacím, poskytují nejefektivněji základní životodárné 

funkce a služby, jejichž masivní ničení začíná ohrožovat 
samotnou existenci lidského druhu. Teprve v posledních 
desetiletích věda začíná ukazovat zákonitosti a kauzality 
evolučního vývoje života na Zemi. Rostliny a živočicho-
vé se mohli evolučně objevit teprve po přibližně třech 
miliardách let existence a spolupráce mikrobiálního ži-
vota, který vytvořil a udržuje základní rovnováhu mezi 
producenty a konzumenty kyslíku. Teprve atmosféra 
s dostatkem kyslíku umožnila vznik okem viditelných 
mnohobuněčných organismů. Vývoj a vzájemná zá-
vislost suchozemských rostlin a živočichů ve zhruba 
poslední půlmiliardě let je již jen pokračováním této 
samoorganizované dynamické rovnováhy. 

Základ závislosti člověka na krajině, čili základ 
vzájemné závislosti autotrofních a heterotrofních eko-
systémů, je v podstatě evolučním procesem vytváření 
rovnováhy trvajícím již téměř čtyři miliardy let. Ekono-
mické systémy lidí založené na bezprecedentním kritériu 
vlastního prospěchu jednotlivců a hromadění osobního 
bohatství, provázené světovou populační explozí za pou-
há dvě století začaly vážně tuto přírodní rovnováhu na-
rušovat. 

Lidská společnost a její ekonomiky existenčně závi-
sí na ekosystémech a na jejich životodárných funkcích 
a službách (MEA 2005). Přirozené ekosystémy poskytují 
nejen potraviny, vodu, dřevo, vlákna, palivo a prostor 
k lidským aktivitám (zásobovací služby), ale také tvoří 
úrodnou půdu, čistí ovzduší a vodu (podpůrné služby), 
chrání život proti škodlivému záření, neustále regulují 
složení atmosféry, zmírňují klimatické extrémy, udržují 
biodiverzitu, regulují nemoci, rozkládají organický od-
pad (regulační služby) a v neposlední řadě jsou i zdro-
jem estetických, duchovních, výchovných a rekreačních 
hodnot (kulturní služby) atd.

Protože podpůrné, regulační i kulturní služby jsou 
přírodou poskytovány v podobě veřejných statků a po-
zitivních externalit lidem bezplatně a neexistují pro ně 
efektivní trhy, začala vědecká sféra v posledních deseti-
letích rozvíjet metody k jejich hodnocení. 

Metody pro hodnocení
netržních aspektů přírody

Ve vědecké komunitě jsou pokusy o hodnocení ne-
tržních přínosů ekosystémů prováděny již zhruba tři 
či čtyři desetiletí, nicméně v logice panující utilitární 
ekonomie je převážná většina dosavadních oceňova-
cích pokusů založena na zjišťování hypotetické ochoty 
jednotlivých lidí platit za takové funkce a služby. Ne-
existuje-li tržní informace o ceně, jednoduše se zeptá-
me, kolik by jednotlivec byl ochoten platit či přijmout 
za změnu v kvalitě prostředí. Je jasné, že tyto metody se 
soustřeďují především na hodnocení těch služeb ekosys-
témů, které vycházejí z přímé užitné hodnoty pro lidské 
jedince (zásobovací či kulturní služby). Hodnocení dal-
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ších skupin služeb ekosystémů (zejména podpůrných 
a regulačních služeb) pomocí zjišťování ochoty lidských 
jedinců za ně platit či přijímat, je ovšem přístup princi-
piálně problematický, protože oceňování ekologických 
hodnot provádí jednotliví spotřebitelé, do jejichž hod-
notového systému tyto ekologické hodnoty nepřímého 
užitku přírody či její subjektivně neužitné hodnoty zatím 
ani zdaleka nevstoupily (DALY & FARLEY 2004, p. 171). 

O míře dosavadního podhodnocování životodárné 
role ekosystémů těmito poptávkovými způsoby hodno-
cení názorně vypovídá první sumární vyjádření těchto 
utilitárních postupů ve známé stati COSTANZA et al. 
(1997), v níž suma ročních služeb ekosystémů světa je 
autory odhadnuta na 1,8 násobek ročního světového 
HDP. Autoři sami ovšem několikrát ve stati upozornili, 
že sumární odhady založené na dotazování lidských je-
dinců pravděpodobně podhodnocují skutečný význam 
ekosystémů. 

Jako druhý teoretický koncept k hodnocení netrž-
ních funkcí a služeb ekosystémů je rozvíjen koncept 
„hodnoty náhrady“, tj. ocenění funkcí a služeb eko-
systémů pomocí schopnosti lidí při jejich nahrazování, 
tj. pomocí nákladů na náhradní, technologická zabez-
pečování hodnocených služeb. Vzhledem k tomu, že 
většina funkcí a služeb ekosystémů dosud nevstoupila 
do hodnotového a rozhodovacího systému většiny lidí, 
jeví se nám tento hodnotový přístup a na něm založe-
né kvantifi kace jako reálnější pro vysvětlování zásad-
ního existenčního významu přirozených autotrofních 
ekosystémů pro udržení života budoucích generací lidí 
i dalších heterotrofních druhů. Podle našich odhadů, za-
ložených především na konceptu nákladů náhrady, činí 
v ČR roční služby ekosystémů přibližně padesátinásobek 
ročního HDP (SEJÁK et al. 2010).

Třetím metodickým přístupem k hodnocení funkcí 
a služeb ekosystémů je tzv. emergy analýza, čili hod-
nocení na základě energie ztělesněné (akumulované) 
v jednotlivých ekosystémech a jejich částech a násled-
ně i v jejich produktech a službách. Tento metodický 
přístup vychází z toho, že veškeré bohatství v životním 
prostředí je výsledkem práce geobiosféry a primárních 
energetických zdrojů: slunce, energie zemského nitra 
a přílivové energie. Tento přístup z hlediska hodnoty 
silně připomíná ricardovskou a marxistickou pracovní 
teorii hodnoty, v níž ovšem zdrojem hodnoty není jen 
lidská práce, ale i práce přírody (ODUM 1971). Emer-
gy analýza je přínosným konceptem, nicméně její pů-
sobnost zůstává omezena jen na nabídkovou stránku 
určování ekonomické hodnoty, neodráží ekonomickou 
hodnotu jako výslednici střetávání nabídky a poptáv-
ky. Vedle toho tento přístup dosud prakticky abstrahuje 
od nejpodstatnější části toku sluneční energie využívané 
přirozenou vegetací prostřednictvím skupenských pře-
měn vody k regulaci teplot (jejich udržování v hranicích 
pro život příznivých) a v neposlední řadě i k udržování 
vody v krajině.

Hodnotíme-li funkce a služby ekosystémů, které za-
tím nevstoupily do hodnotových systémů většiny lidí 
a lidé jsou zároveň největším destruktorem přirozených 
ekosystémů, potom zabraňovat pokračování sebezni-
čujících likvidací ekosystémů lze podle mého názoru 
nejúčinněji právě pomocí takových kvantifi kací, které 
ukazují fi nanční náročnost schopnosti lidí nahrazovat 
funkce a služby ekosystémů technologickou cestou. Tyto 
požadavky nejlépe splňuje koncept hodnoty (nákladů) 
náhrady, který ukazuje, co lidské jedince a jejich spole-
čenství stojí nahrazovat klimatizační a vodoochranné 
služby či co je stojí udržování biodiverzity náhradní, an-
tropogenní cestou. Navíc tento přístup se velmi vhodně 
a organicky doplňuje s již vypracovanou metodou hod-
nocení biotopů, která ukazuje, co stojí vlastní obnova 
přirozených biotopů ČR (SEJÁK, DEJMAL et al. 2003). 

V ČR se v posledních přibližně patnácti letech za-
čaly rozvíjet expertní metody systémového hodnocení 
biotopů a služeb ekosystémů. V nich interdisciplinární 
výzkumné týmy složené se zástupců různých vědních 
oborů vytváří systémy hodnocení ekologických aspek-
tů území (biotopů či služeb ekosystémů) podle různých 
kritérií kvality fungování ekosystémů a takto získané vý-
sledky následně převádějí na peněžní vyjádření pomocí 
nákladů na udržení kvality či nákladů náhrady jednot-
livých služeb nebo cen souvisejících tržních komodit. 
Jednou z prvních ekosystémových metod v ČR byla me-
toda hodnocení celospolečenských funkcí lesa, která se 
již prosadila v soudní a policejní praxi ( VYSKOT et al. 
2003).

Systémové expertní metody hodnocení 
biotopů a služeb ekosystémů v ČR

V České republice byla v letech 2001–2003 rozvinuta tzv. 
hesenská metoda hodnocení biotopů a přizpůsobena po-
třebám evropského systému ochrany NATURA 2000 (SE-
JÁK, DEJMAL et al. 2003, http://fzp.ujep.cz/Projekty/
VAV-610-5-01/HodnoceniBiotopuCR.pdf). Metoda je 
využitelná především pro kvantifi kace ekologické újmy 
z přeměn přirozené krajiny a pro hodnocení ekologic-
kých přínosů z revitalizačních akcí a ve spojení s mapo-
vými podklady i pro makroekonomické odhady vývoje 
přírodního kapitálu. Jak vyplývá ze seznamu biotopů ČR 
(http://fzp.ujep.cz/Projekty/bvm/bvm_cz.pdf), posky-
tuje tato metoda hodnocení biotopů (BVM) škálu bodo-
vých hodnot od nuly do 84 bodů. Peněžní hodnota bodu 
byla v r. 2003 určena z průměrných nákladů na přírůstek 
jednoho bodu na ploše 1 m2 ze 136 revitalizačních pro-
jektů ve výši 12,36 Kč/m2. Valorizací podle ročních měr 
infl ace v ČR k roku 2011 činí hodnota bodu 15,16 Kč/m2.

V duchu defi nice biotopu (zák. č. 114/1992 Sb.) me-
toda hodnocení biotopů hodnotí krajinu jako specifi cká 
prostředí, která splňují nároky charakteristické pro ur-
čité druhy rostlin a živočichů. Nevyjadřuje vlastní eko-
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systémové přínosy fungování krajiny. Jejich kvantifi kace 
byla cílem druhého projektu pro MŽP, realizovaného 
v letech 2007–2009. 

Výsledkem řešení projektu zaměřeného na interakce 
ekosystémů s prostředím je expertní metoda založená 
na přístupu Energie-voda-vegetace (EVVM), která na-
bízí systémový přístup k odhadování netržní hodnoty 
funkcí a služeb ekosystémů. Metoda EVV vychází z ETR 
modelu W. Ripla (RIPL 1995; 2003) a odhaduje prostřed-
nictvím nákladů náhrady hlavní formy přínosů, které 
příroda a její autotrofní ekosystémy poskytují ve formě 
čtyř vybraných a celostátně kvantifikovaných služeb 
(klimatizační služba, vodoretenční služba, produkce 
kyslíku, udržování biodiverzity) společnosti a dalším 
heterotrofním druhům života (SEJÁK et al. 2010, http://
fzp.ujep.cz/projekty/HodnoceniFunkciASluzebEko-
systemuCR.pdf). 

Rozpracováním těchto dvou metod (BVM, EVVM) 
jsou v ČR vytvořeny dvě škály ekologických hodnot 
krajiny, hodnoty biotopů a hodnoty služeb ekosystémů 
(u obou v podobě toků i zásob). Následně mohou být 
tyto hodnoty porovnávány s tržními cenami standard-
ních ekonomických využívání přírody. Hodnoty jed-
notlivých typů biotopů (jako aktiv) se v ČR pohybují 
od nuly do přibližně 1300 Kč za metr čtvereční. Podob-
ně, škála kapitalizovaných hodnot služeb ekosystémů 
začíná blízko nuly v případech zcela antropogenizova-
ných, lidmi znehodnocených krajin, avšak v případech 
přírodních a přírodě blízkých ekosystémů dosahují 
jejich hodnoty – vyjádřeno v agregovaných položkách 
Corine-LC – až přes 80 000 Kč za metr čtvereční (viz ná-
sledující tabulka). U nejvýkonnějších ekosystémů (lužní 
lesy, mokřady) se roční služby pohybují na hladině cca 
5000 Kč.m–2, což v součtu budoucích ekologických pří-
nosů diskontovaných mezinárodně přijímanou mírou 
5 % představuje kapitálovou hodnotu až 100 000 Kč.m–2. 

První dílčí výsledky hodnocení byly prezentovány 
ve sborníku Ekosystémové služby říční nivy (PITHART 
et al. 2008) ve stati Seják, Pokorný „Oceňování ekosysté-
mových služeb na příkladu říční nivy“. Po následujících 
dopočtech zejména klimatizační služby zaplavované 
říční nivy a služby podpory krátkého vodního cyklu lze 
v souhrnu uvést odhad hodnoty ročních ekosystémo-
vých služeb 1 ha nivy: 
1. Protipovodňová služba nivy stojí na investičních 

vkladech náhradního řešení 0,5 mil. Kč na 1 ha nivy, 
což v přepočtu na roční protipovodňovou službu (při 
5% diskontu) představuje částku cca 25 000 Kč ročně.

2. Produkce nadzemní biomasy
 – 5 tun ročně × 4 MWh (= 4 tis. KWh) × 2 Kč × 0,5 = 

20 000 Kč ročně.
3. Retence živin
 zadržení 1 tuny alkálií oproti meliorovaným orným 

půdám = 1 000 kg × 30–40 = 35 000 Kč ročně.

4. Biodiverzita
 – aluviální psárkové louky T 1.4 jsou hodnoceny 

46 bodů/m2 (SEJÁK, DEJMAL et al. 2003), což 
na 1 ha představuje 460 000 bodů × 12,36 Kč/bod = 
5,685 mil. Kč, při 5% diskontu představuje roční 
službu v biodiverzitě ve výši celkem 284 000 Kč 
ročně.

5. Produkce kyslíku
 – 3,5 mil. litrů O2 × min. 0,25–0,73 Kč/litr (0,50) 

1 750 000 Kč ročně.
6. Klimatizační služba
 – 700 litrů odpařené vody ročně z 1 m2 v přepočtu 

na 1 ha znamená 700 × 1,4 kWh (0,7 kWh chla-
zení, 0,7 kWh oteplování) × 10 000 × 2 Kč/kWh 
19 600 000 Kč ročně.

7. Podpora krátkého vodního cyklu a tvorba místních 
srážek ve výši odpařených 50 m3 na 1 ha a slunný den 
znamená roční službu z 1 ha nivy: (500 litrů/m2) × cca 
2,85 Kč (cena destil. vody) × 10 000 = 14 250 000 Kč 
ročně.

Celkem služeb z 1 ha nivy 35 964 000 Kč ročně.

Obdobným způsobem jsme na základě výsledků moni-
toringu energo-materiálových toků v lesních ekosysté-
mech provedli předběžný odhad čtyř jejich hodnotově 
nejvýznamnějších služeb (jedná se o zdravý smíšený les 
s dostatkem vody):
1. Biodiverzita
 – L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek jsou podle BVM 

hodnoceny 66 body na 1 m2, což na 1 ha znamená 
660,000 bodů × 12.36 Kč za bod = 8 157 600 Kč 
kapitálové hodnoty, což při diskontní míře 5 % 
ukazuje roční službu v korunách ve výši celkem 
408 000 Kč ročně.

2. Odhad kyslíkové služby lesního porostu
 – jeden hektar listnatého opadavého lesa v pod-

mínkách mírného pásma vyprodukuje za rok 
průměrně 10 tun čisté produkce kyslíku

 – pro přepočet mezi kilogramy a litry 02 platí vztah 
1,429 kg/m3 neboli 1 kg 02 představuje 700 lit-
rů 02–10 000 kg/ha × 700 litrů × 0,50 Kč/litr = 
3 500 000 Kč ročně.

3. Odhad klimatizační služby lesního porostu
 – vycházíme z úvahy, že strom s průměrem ko-

runy cca 5 m (tj. plochou cca 20 m2), který je 
dostatečně zásoben vodou, odpaří za slunných 
dnů více než 100 litrů vody denně (cca 70 kWh) 
a zužitkuje tak podstatnou část slunečního záření 
(cca 80 %) na ochlazení prostřednictvím výparu. 
Naopak v noci vodní pára kondenzuje na chlad-
nějších místech, čímž dochází k jejich oteplení 
a návratu vody do krajiny. Strom tedy působí jako 
přirozené klimatizační zařízení s dvojitou funkcí 
ochlazování za slunečního svitu a oteplování při 
poklesu teplot. S ohledem na počet slunných dnů 
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v roce a střídavou disponibilitu vody můžeme 
předpokládat, že v průměru z 1 m2 zapojeného 
lesa za rok evapotranspiruje 800 l vody

 – 400 stromů/ha × 140 kWh/den a strom × 200 dnů × 
2 Kč/kWh = 22,4 mil. Kč ročně (800 l/m2 a rok × 
1,4 kWh × 10 000 × 2 Kč = 22 400 000 Kč ročně)

4) Podpora krátkého vodního cyklu a tvorba místních 
srážek ve výši odpařených 50 m3 na 1 ha a slunný 
den znamená roční službu z 1 ha lesa: (600 litrů/
m2) × cca 2,85 Kč (cena litru destil. vody) × 10 000 = 
17 100 000 Kč ročně.

Celkem služeb z 1 ha lesa 43 400 000 Kč ročně

Abychom byli schopni odhadnout ztráty ekosystémo-
vých služeb způsobených nevhodným managementem 
krajiny, pokusili jsme se o jejich odhad na odvodněné 
pastvině.

Odvodněná podhorská pastvina:
1. Produkce nadzemní biomasy
 – 5 tun ročně × 4 MWh (= 4 tis. KWh) × 2 Kč × 0,5 = 

20 000 Kč ročně.
2. Biodiverzita
 – intenzivní nebo degradované mezofilní lou-

ky X T.3 jsou hodnoceny 13 bodů/m2 (SEJÁK 
& DEJMAL et al. 2003), což na 1 ha představuje 
130 000 bodů × 12,36 Kč/bod = 1,6 mil. Kč, při 
5% diskontu představuje roční službu v biodiver-
zitě ve výši celkem 80 000 Kč ročně.

3. Produkce kyslíku 
 – 3,5 mil. litrů O2 × min. 0,25–0,73 Kč/litr (0,50) = 

1 750 000 Kč ročně.
4. Klimatizační služba
 – 400 litrů odpařené vody ročně z 1 m2 v přepočtu 

na 1 ha znamená 400 × 1,4 kWh (0,7 kWh chla-
zení, 0,7 kWh oteplování) × 10 000 × 2 Kč/kWh = 
11 200 000 Kč ročně.

5. Podpora krátkého vodního cyklu, a tvorba místních 
srážek ve výši odpařených 50 m3 na 1 ha a slunný den 
znamená roční službu z 1 ha nivy: (200 litrů/m2) × 
cca 2,85 Kč (cena destil. vody) × 10 000 = 5 700 000 Kč 
ročně.

Celkem služeb z 1 ha pastviny 18 750 000 Kč ročně.

Promítneme-li zjištěné hodnoty služeb vybraných sku-
pin ekosystémů do souhrnné srovnávací tabulky krajin-
ného pokryvu ČR (mapa Corine Land Cover), v níž jsou 
tyto výsledky porovnány s úředními cenami pozemků 
podle vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. o provedení ně-
kterých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování 
majetku, můžeme systémově vyjádřit základní relace 
v hodnotách agregovaných skupin biotopů a v hodno-
tách přínosů ze služeb jejich ekosystémů v ČR.

I zcela antropogenizovaná území, jako 1.1.1 či 1.2.1, 
obsahují určitý podíl zeleně a vykazují proto sice nízké, 

ale kladné hodnoty služeb ekosystému; podstatné je, že 
zdravé přirozené ekosystémy produkují služby téměř 
o řád vyšší. 

Roční peněžní hodnota v tabulce zahrnutých čtyř 
základních služeb ekosystémů ČR (klimatizační, vodo-
retenční, kyslíková, udržování biodiverzity) dosahuje 
v agregaci za Českou republiku hladiny 182 tis. mld. Kč, 
což v porovnání s ročním HDP ČR ve výši 3706 mld. Kč 
(rok 2008) představuje přibližně jeho padesátinásobek 
(SEJÁK et al. 2010). Pro připomenutí, COSTANZA et 
al. (1997), při prvním ohodnocení ročních služeb eko-
systémů světa dospěli pomocí metod zjišťování (často 
hypotetické) ochoty jednotlivců platit za takové služby 
k odhadu ve výši přibližně dvojnásobku tehdejšího roč-
ního světového HDP. 

Závěrem

Z uvedené tabulky vyplývá, že toky sluneční energie 
a jimi evokované skupenské přeměny vody, které tvo-
ří základ klimatizační a vodoretenční služby pro spo-
lečnost jsou až o čtyři řády vyšší než hodnoty dosud 
připisované přirozeným ekosystémům pomocí poptáv-
kových metod. Zastavení negativních trendů v ničení 
přirozených ekosystémů a v úbytcích biodiverzity lze 
reálně očekávat teprve s přijetím ekologických hodnot 
do hodnotového a rozhodovacího systému většiny lidí 
a do cenového systému tržních ekonomik.

Škála hodnot služeb ekosystémů odráží přínosy, kte-
ré společnost jako nepřímou užitnou hodnotu využívá 
v podobě kladných externalit převážně bezplatně, bez 
nichž však nemůže žít. Zatímco hodnoty biotopů ukazují 
náklady na udržování kvalitních biotopů jako prostředí 
pro zdravé ekosystémy, EVVM ukazuje, kolik společnost 
stojí nahrazovat jednotlivé služby přirozených ekosysté-
mů technologickou cestou. Na základě hodnot biotopů 
a monitorovaných toků energie, vody a živin mohou lidé 
v ochraně přírody, ekologicky vzdělaní vlastníci i deve-
lopeři rozhodovat o optimálním využívání krajiny tak, 
aby bylo vyváženě dosahováno nejlepších integrálních 
ekonomických i ekologických přínosů.

Propojením standardní metody ekonomického hod-
nocení nákladů a výnosů (cost-benefi t analýzy) s výše 
uvedenými metodami hodnocení biotopů a služeb eko-
systémů lze provádět takové úpravy v krajině, které za-
bezpečí optimální sladění požadavků současné generace 
(požadavky vlastníků a uživatelů krajiny) s dlouhodobý-
mi společenskými potřebami obnovy a udržení fungu-
jících přirozených ekosystémů. Znamená to všude tam, 
kde nejsou jasné důvody v podobě produkce přímých 
užitných hodnot navracet do krajiny přirozenou vegetaci 
v podobě smíšených listnatých lesů, a to i nad rámec sítě 
ÚSES, protože jen tak lze nejlépe a nejrychleji předchá-
zet vzniku rostoucích ekonomických škod a stále častěj-
ších a intenzivnějších klimatických extrémních událostí. 
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Tab. 13:
Hodnoty biotopů, ročních služeb ekosystémů*, kapitálové hodnoty ekosystémů a úřední ceny území ČR v Kč/m2.

LAND COVER
1 : 100 000

Body 
(BVM)

Hodnoty 
biotopů 
(BVM)

Hodnoty 
ročních 

služeb ekos.

Hodnota 
ekosystémů

Úřední ceny
Vyhl. MFČR Pozn.

– průměr Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 –

1.1.1 Souvislá městská zástavba 0–2,4 0–30 669 13380 35–2250 dle velikosti. 
obce

1.1.2 Nesouvislá městská zástavba 10,2 126 1946 38920 35–2250 dle velikosti. 
obce

1.2.1 Průmyslové a obchodní areály 0–2,9 0–33 797 15940 35–2250 dle velikosti. 
obce

1.2.2 Silniční a železniční síť s okolím 8,2 100 1445 28900 35–2250 dle velikosti. 
obce

1.2.3 Přístavy 8,3 98 1747 34940 35–2250 dle velikosti. 
obce

1.2.4 Letiště 11,9 148 1989 39780 35–2250 dle velikosti. 
obce

1.3.1 Oblasti současné těžby surovin 13,4 166 1080 21600 35–2250 dle velikosti. 
obce

1.3.2 Haldy a skládky 7,9 97 2476 49520 1

1.3.3 Staveniště 7,1 88 1055 21100 35–2250 dle velikosti. 
obce

1.4.1 Městské zelené plochy 19,3 238 2659 53180 35–820 dle velikosti. 
obce

1.4.2 Sportovní a rekreační plochy 18,8 232 1986 39720 1–10
2.1.1 Nezavlažovaná orná půda 11,2 138 1552 31040 2–10 dle okresů
2.2.1 Vinice 15,2 188 2211 44220 42
2.2.2 Sady, chmelnice a zahradní plantáže 14,2 175 2205 44100 42

2.3.1 Louky a pastviny 20,8 257 2562 51240 1–5 Roční sl. 1880
s regul. tokem

2.4.2 Směsice polí luk a trvalých plodin 14,1 174 2120 42400 1–10 dle okresů
2.4.3 Zemědělské oblasti s přiroz.vegetací 21,5 266 2495 49900 1–5 dle okresů
3.1.1 Listnaté lesy 40,7 503 3898 77960 30
3.1.2 Jehličnaté lesy 26,2 324 3112 62240 22
3.1.3 Smíšené lesy 28,5 352 3270 65400 26
3.2.1 Přírodní pastviny 33,0 408 2721 54420 3
3.2.2 Stepi a křoviny 53,0 655 3220 64400 1
3.2.4 Přechodová stadia lesa a křovin 23,5 291 2660 53200 1
3.3.2 Skály 39,8 492 2680 53600 1
4.1.1 Mokřiny a močály 33,5 414 3968 79360 1
4.1.2 Rašeliniště 53,3 659 4201 84020 1
5.1.1 Vodní toky 23,1 286 3470 69400 7
5.1.2 Vodní plochy 18,7 231 3702 74040 7

Zdroj: SEJÁK J. et al. (2010): Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů ČR, FŽP UJEP, Ústí nad Labem.
http://fzp.ujep.cz/projekty/HodnoceniFunkciASluzebEkosystemuCR.pdf
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5.8   Biologická diverzita 
na úrovni biotopů

5.8.1  Zemědělská krajina a biodiverzita

Bořivoj Šarapatka

Zemědělství je ve střední Evropě již po několik tisíciletí 
významným krajinotvorným činitelem. Pokud se za-
měříme na biotickou složku v krajině, pak rozhodující 
vliv na její utváření měly události po skončení poslední 
doby ledové, přibližně před 11,5 tisíci lety. Asi o tisíc let 
později začaly vznikat nejstarší lidské civilizace, což se 
ovšem prozatím netýkalo střední Evropy. Byly káceny 
lesy a člověk začal pěstovat některé druhy rostlin a do-
mestikovat volně žijící zvířata. Ve střední Evropě v té 
době ale řídily vývoj přírody převážně přírodní proce-
sy. Zvolna se oteplovalo a zhruba před 6 až 7 tisíci lety 
bylo u nás teplé a vlhké klima, tedy podmínky optimální 
pro rozvoj lesů. A pravě v tomto období začal do střed-
ní Evropy pronikat neolitický zemědělec. Můžeme říci, 
že to bylo období, od kterého se na druhovém složení 
organismů kromě přírodních faktorů stále více podílel 
člověk. Své okolí ovlivňoval kácením a vypalováním lesů 
a postupně vytvářel rozsáhlá bezlesá území. To umožnilo 
přežít řadě nelesních druhů z předcházejícího stepního 
období, další druhy otevřené krajiny mohly do střední 
Evropy pronikat z jihu a jihovýchodu. Byly mezi nimi jak 
druhy, které zvyšovaly biologickou rozmanitost, tak dru-
hy, které jsou zemědělci považovány za nežádoucí (škůd-
ci, plevele). Působení člověka v následujících tisíciletích 
nabývá na intenzitě a z určitých období máme vliv člo-
věka na krajinu dokumentován detailněji. Vzpomenout 
můžeme např. druhou kolonizaci v 11.–14. století, kdy 
byla ovlivněna i území ve vyšších nadmořských výškách. 
Zemědělec postupně svým dlouhodobým hospodařením 
přetvořil krajinu a výrazně zasáhl do charakteru, roz-
sahu a rozmístění jednotlivých biotopů. Postupně byla 
vytvořena pestrá středoevropská krajina s širokou nabíd-
kou rozmanitých prostředí a byly poskytnuty existenční 
podmínky obrovskému počtu druhů. Celou řadu druhů 
zemědělec i potlačil nebo dokonce vyhubil. Uvádí se, 
že tento počet je prozatím o řád nižší než počet druhů, 
kterým umožnil existenci. Obohacení biologické rozma-
nitosti a nárůst počtu druhů podmíněný zemědělskou 
činností v uplynulých tisíciletích jsou tedy výrazné a je-
jich působení zcela nesporné. V průběhu historického 
vývoje zemědělství tak některé biotopy potlačovalo, jiné 
vytvářelo a měnily se životní podmínky rostlin i živoči-
chů. Některým organismům zemědělská činnost pro-
spívá, jiné jsou naopak potlačovány. Není však jediným 
faktorem, který je ovlivňuje. Připomenout můžeme 
osídlení, průmysl, dopravu, lesní či vodní hospodářství. 
Na většině našeho území má však zemědělství společně 
s lesnictvím rozhodující vliv. 

Z hlediska vlivu na biotu tak zemědělec v krajině 
ovlivňuje::
–  organismy přímo v agroekosystémech, kdy některé 

druhy potlačuje, jiné může naopak podporovat,
–  okolní ekosystémy, a to i ty, které mají řadu mimo-

produkčních funkcí.

Vrátíme-li se do historie, pak období středověku je ty-
pické nejen expanzí zemědělství, ale i změnou v systému 
hospodaření. Populárním se stává úhorový, zejména pak 
tzv. trojpolní systém. Nedílnou součástí krajiny byly v té 
době pastviny pro skot a především pro ovce, diferen-
cují se i vícesečné louky. Středověkou krajinu můžeme 
vnímat jako nesmírně pestrou mozaiku pastvin, políček, 
mezí a úhorů zasazených do remízků, menších lesíků, 
pramenišť a říčních niv. A pravě tato územní pestrost 
středověké zemědělské krajiny stojí za dnešní druho-
vou rozmanitostí živočichů i rostlin. Přibližně od 17. sto-
letí roste intenzita antropogenních činností, mimo jiné 
dochází k pozvolnému přechodu k novodobým formám 
zemědělství. Počet druhů, kterým zemědělství ve střední 
Evropě umožnilo existenci, ale stále výrazně převládá 
nad druhy, které zemědělství potlačilo. 

Ke zvratům v diverzitě (např. bezobratlých) dochází 
v novodobé historii v důsledku pěstování nových plo-
din, uplatňovaných technologií a industriální revoluce 
v 19. století. Již z tohoto období máme dokumentovány 
první příklady lokálního vymírání druhů. Příkladem 
může být populární jasoň červenooký. Již v tomto ob-
dobí se ozývají první hlasy volající po nutnosti ochrany 
přírodních stanovišť. Zlom přichází po skončení 2. svě-
tové války, kdy dochází ke scelování políček doprová-
zenému velkovýrobními technologiemi s používáním 
minerálních hnojiv a pesticidů. Novodobým fenomé-
nem se stává hospodaření s využíváním nejrůznějších 
dotačních titulů. Praxe ukazuje, že zejména v počát-
cích spuštění agroenvironmentálních programů došlo 
mnohdy k nepochopení potřeb planě rostoucích rostlin 
a volně žijících živočichů a nevhodně nastavené plány 
hospodaření na loukách a pastvinách často znamenaly 
zhoršení stavu pro tyto druhy. 

O vymírání druhů v Česku je řada údajů, mnohé 
o vzniklé situaci nám mohou napovědět motýli. Ti patří 
mezi tradičně studované skupiny bezobratlých a na zá-
kladě jejich druhového zastoupení jsou vědci schopni 
velmi dobře rekonstruovat i změny v krajině. Můžeme 
je tedy považovat za bioindikátory životního prostředí. 
Z výzkumů vyplývá, že změny v této skupině organis-
mů jsou dramatické. Ze 161 druhů denních motýlů jich 
za poslední století v ČR vyhynulo 18, tj. více než každý 
desátý. Zhruba stejný počet druhů je na pokraji vyhu-
bení a více než třetina současné fauny denních motýlů 
je ohrožena. Obdobné zprávy přicházejí od entomologů 
zabývajících se brouky. Podle zatím známých studii lze 
odhadovat, že na území České republiky za posledních 
zhruba sto let vyhynulo 7–15 % druhů členovců. Jedná 
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se o značné množství převyšující počet všech vyšších 
rostlin rostoucích na našem území. Na lokální úrovni 
v intenzivně zemědělsky využívané krajině mohou být 
tato čísla ještě vyšší. 

Co je příčino tohoto vymírání? Nejvíce druhů se 
nám v současnosti neztrácí z přírodních stanovišť, ale 
z člověkem obhospodařovaných území. Hlavního viníka 
můžeme hledat ve ztrátě heterogenity, kdy asi největším 
zásahem do ní bylo scelování pozemků. Jejich průměr-
ná velikost tak postupně dosáhla zhruba desetinásobku 
předválečného stavu. Spolu s tímto trendem na většině 
území zanikla jemná mozaika tradičně udržovaných 
políček, mezí, lad, lesních lemů, mokřadů atd. Dneš-
ní krajinu tak můžeme označit za „černobílou“, kde se 
ve velkých celcích střídají zemědělské plochy, hospo-
dářské lesy a sídla. Zcela logickým důsledkem je ztráta 
druhové a biotopické diverzity, a to jak na lokální, tak 
i na regionální úrovni.

Hospodaření podporující ochranu přírody

Význam zemědělce pro utváření středoevropské kra-
jiny je z předchozího textu nesporný, a proto udržení 
zemědělské činnosti je v krajině důležité. Optimistické 
zvyšování zemědělské produkce na osobu v poválečném 
období podle údajů Organizace pro zemědělství a výži-
vu – FAO a Spojených národů však v 90. letech začíná 
stagnovat a oblasti, v nichž má intenzivní zemědělství 

neblahý vliv na složky životního prostředí a budoucí 
produktivitu, je více. Jde např. o negativní ovlivnění 
půdy a o její degradaci, kontaminaci vody, snížení diver-
zity a o změny ekologických procesů, na kterých je ze-
mědělství závislé. Zjednodušeně bychom tedy mohli říci, 
že „průmyslové“ zemědělství nevykazuje známky dlou-
hodobé udržitelnosti. O tom svědčí řada faktů. Pokud 
se podíváme jen na otázky biodiverzity, pak v průběhu 
rozvoje zemědělství docházelo k rozvoji diverzity pěsto-
vaných plodin na základě výběru a křížením s planými 
druhy. V posledních desetiletích se však rozmanitost 
plodin snížila a v moderním zemědělství je pak zužován 
sortiment do té míry, že pouze 10–20 plodin zajišťuje 
80–90 procent světové kalorické spotřeby lidí. Genetic-
ká diverzita těchto plodin je úzká a tato homogenita 
je spojena se standardizovanými pěstitelskými zásahy. 
Samostatným problémem je druhová a ekosystémová 
diverzita, která se projevuje v celém krajinném prostoru. 

Pokud se podíváme na  různé typy ekosystémů 
v krajině, pak zjistíme, že mají řadu přechodných spo-
lečenstev – ekotonů. Na leteckých snímcích zemědělské 
krajiny můžeme vidět ostré přechody mezi agroekosys-
témy a přírodě blízkými systémy. Z takové krajiny se 
vytratily plochy s řadou biotopů, což se negativně odráží 
na ekologické stabilitě území. Z těchto i z řady dalších 
důvodů je nutné hledat cestu, jak při zachování produkč-
ní funkce agroekosystémů podpořit ochranu přírodních 
prvků v krajině. K druhové ochraně v zemědělské kra-

Obr. 83:  V udržitelných formách zemědělského hospodaření je kladen důraz na pestré osevní postupy a péči o krajinné prvky
(© B. Šarapatka).
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jině můžeme přispět zhruba na třech úrovních. Je to 
přístupem k vlastnímu zemědělskému hospodaření 
na jednotlivých pozemcích, dále pak péčí o strukturu 
a stav krajiny a v neposlední řadě péčí a respektováním 
chráněných částí přírody.

1.  Způsob hospodaření na jednotlivých pozemcích 
má na druhovou ochranu zásadní vliv. Je rozdílné, 
zda hospodaříme konvenčně, v systému integrova-
né produkce nebo dokonce ekologickým způsobem. 
Integrovaný nebo ekologicky přístup k hospodaření 
se může pozitivně projevit tím, že:

 –  podpoříme výskyt některých užitečných druhů 
a tím fungování žádoucích autoregulačních me-
chanismů (např. potlačování škůdců přirozeně se 
vyskytujícími predátory a parazitoidy), což nám 
umožní snížit vstupy do systému,

 –  produkční plochy se mohou stát důležitými bi-
okoridory a místy krátkodobého pobytu mnoha 
druhů organismů, čímž se podpoří rozvoj biodi-
verzity i v okolí,

 –  některé kultury se mohou při vhodném hospo-
dařeni stát místy dlouhodobého výskytu ekolo-
gicky citlivějších nebo ohrožených druhů. Výskyt 
užitečných a ekologicky náročnějších druhů, 
z nichž mnohé v posledních desetiletích téměř 
zmizely, můžeme podpořit přímo vhodným ma-
nagementem pěstování dané plodiny, tvorbou 
travinobylinných pásů uvnitř nebo na okrajích 
produkčních ploch i vhodnou péčí o lemy a okra-
je agrocenóz.

2.  Vhodná struktura krajiny, tj. poměr produkčních 
a mimoprodukčních ploch, jejich velikost a rozmís-
tění, může k ochraně přírody přispět zásadním způ-
sobem. Přítomnost nejrůznějších prvků, které zvyšují 
různorodost krajiny (skupiny keřů a stromů, vhodně 
vytvořené a udržované břehové porosty, ozelenění 
komunikací, meze, náspy apod.), podporuje nejen 
ochranu volně žijících druhů organismů, ale má taká 
významnou estetickou funkci, snižuje erozi půdy 
a pozitivně ovlivňuje klima a vodní režim krajiny. 
Každý z druhů má určité nároky na charakter obýva-
ného prostředí. Proto heterogenní krajina s nabídkou 
nejrůznějších biotopů umožňuje existenci mnohem 
většího počtu druhů než krajina jednotvárná. Pro 
mnohé druhy již mohou byt dostačujícím prostře-
dím k trvalé existenci větší meze, okraje polních cest 
i některé šetrně obhospodařované produkční kultury. 
Náročnějším druhům mohou tato místa posloužit 
alespoň jako krátkodobá útočiště a místa odpočin-
ku. Velikost jednotlivých chráněných částí přírody 
(maloplošná chráněná území) je pro přežití populací 
mnoha druhů nedostačující. To je jednou z příčin 
vymizení celé řady organismů z našeho území v po-
sledních desetiletích, i když zdánlivě byly jejich po-

pulace v chráněných územích dostatečně chráněny. 
Dobře pohyblivé druhy jsou schopny v zemědělské 
krajině překonávat větší vzdálenosti mezi vhodný-
mi biotopy přímo přes agrocenózy a obvykle nejsou 
ohroženy. Jiné druhy již vyžadují k přesunům kori-
dory s určitými vlastnostmi a další se pohybují pouze 
po přírodních stanovištích. Krajina by proto měla být 
utvářena tak, aby umožnila přesuny i málo pohybli-
vým a ekologicky náročným druhům. Chráněné části 
přírody nemohou být izolované, ale pomocí vhod-
ně upravených koridorů (meze, pásy keřů a stromů 
atd.) by měl být umožněn přesun (výměna) jedinců 
ohrožených druhů mezi zbytky přírodních biotopů. 
Nesmíme opomenout skutečnost, že mnohé druhy 
bezlesých stanovišť obtížně překonávají byť jen úzké 
porosty stromů a naopak. Pás dřevin považovaný 
za biokoridor, který rozdělí metapopulace lučních 
nebo stepních druhů na dvě nebo více částí a zne-
možní výměnu jedinců, může být příčinou lokálního 
vymizení druhů a může tak sehrát při snaze o ucho-
vání druhové rozmanitosti zcela opačnou roli.

3.  Bankami a potenciálními zdroji biodiverzity jsou 
chráněná území. Péče o ně spadá do kompetence 
pracovníků ochrany přírody a zdá se tedy, že ze-
mědělec k ní může jen těžko přispět. Zemědělec 
hospodařící v jejich okolí by si však měl být vědom 
významu přilehlého chráněného území a měl by se 
snažit, aby je svými zásahy ovlivnil, případně na-
rušil co nejméně. Vzpomenout můžeme například 
zabránění ruderalizace a nežádoucí sukcesi. Měli 
bychom se pokusit simulovat režim, který panoval 
v území v době vyhlášení jejich ochrany. Je nutné si 
uvědomit, že dnešní chráněná území jsou prostorově 
izolovaná a jednou vymizelé druhy se již zpravidla 
nemohou přistěhovat odjinud. Současně jsou tato 
území často velmi malá a populace řady druhů zde 
přežívají na spodní hranici početnosti. 

Příklady opatření ochrany přírody a krajiny 
v zemědělském podniku

V celé Evropě dnes již existují zejména v ekologicky 
hospodařících podnicích snahy začlenit do jejich praxe 
cíle ochrany přírody. K prostředí šetrné formy hospo-
daření jsou zároveň podnětem k přemýšlení o vědo-
mějším utváření krajiny: jaké krajinné prvky prospívají 
dlouhodobě udržitelnému způsobu hospodaření, jak 
můžeme přírodu utvářet, aby napomáhala vlastnímu 
hospodaření, aby se snížila větrná a vodní eroze, aby byly 
podporovány užitečné organismy a regulováni škůdci 
atd. Spektrum různých opatření na podporu užitečných 
organismů sahá od zakládání pásů křovin a remízků se 
stanovištně odpovídajícími druhy stromů, přes vytváření 
mokřadních biotopů a podporu řady druhů vytvářením 
květnatých „pásů polních bylin“, až k praktické hnízd-
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ní pomoci pro ptactvo. Při hledání vhodných opatření 
vedoucích k udržitelnějšímu zemědělskému systému 
a posílení stability krajiny musíme vycházet z toho, že 
krajinu jako dědictví je nutné chránit a udržitelným způ-
sobem v ní hospodařit. Proto v následující části stručně 
představujeme ochranu a zakládání přírodě blízkých 
biotopů, označovaných mnohdy jako ekologická infra-
struktura krajiny. Nejedná se přitom pouze o remíz-
ky, liniové krajinné prvky atd., ale celá řada přístupů 
souvisí s vlastní zemědělskou produkcí na orné půdě, 
trvalých travních porostech, v sadech i vinicích. Země-
dělstvím utvářená kulturní krajina je členěna množstvím 
strukturních prvků. V různých územích se na základě 
půdních a vlhkostních poměrů, regionálního klimatu 
a na základě historického vývoje utvořily odlišné typy 
krajin, které jsou do značné míry charakterizovány prv-
ky krajinné struktury (remízky, skupiny dřevin, cesty, 
úvozy, aleje atd.). V posledním století došlo v průběhu 
intenzifi kace zemědělství v mnoha oblastech ke snížení 
počtu těchto prvků a tím k ekologickému zchudnuti se 
značným úbytkem živočišných a rostlinných druhů.

Péče o stávající struktury a jejich rozvoj

V bohatě strukturovaných oblastech jde spíše o péči 
o dosud existující struktury a jejich rozvoj. Užíváním 
půdy zde často bývá diverzita druhů a biotopů ohro-
žena. Záměrné zapojeni takových méně produkčních 
nebo neprodukčních stanovišť do hospodaření dává 
šanci na přežití řady druhů rostlin a živočichů. Obno-
va druhově bohatých společenstev travních porostů 
na stanovištích, která předtím byla změněna intenziv-

ním užíváním, hnojením a odvodněním, je velmi obtíž-
ný úkol a na zachování a rozvoji těchto společenstev je 
nutné intenzivně pracovat, včetně formulace vhodných 
podpůrných programů.

V intenzivně využívané zemědělské krajině předsta-
vuji cenné biotopy meze, které mají na orné půdě výraz-
ný protierozní efekt. Eroze se podílí na degradaci půd, 
snižování výnosů plodin a na negativním ovlivněni ži-
votního prostředí. Prací o snížení výnosů je řada a údaje 
se značně liší v závislosti na stupni degradace půdy. Tak 
například při odstranění 5–15 cm ornice mohou pokles-
nout výnosy o 15–30 %, při úplném odstranění humu-
sového horizontu může být toto snížení až o tři čtvrtiny. 
Důsledky můžeme zaznamenat i u vlastností půd. Z fyzi-
kálních vlastností se mění struktura i textura, objemová 
hmotnost, pórovitost, infi ltrační schopnosti, z chemic-
kých se pak snižuje obsah organické hmoty a humusu, 
minerálních živin, ztrátou živin a obnažením podorničí 
se zvyšuje kyselost půdy atd. Značné množství erodo-
vaných látek je odnášeno řekami ve formě splavenin. 
Výzkumné práce odhadují, že celosvětově je transport 
splavenin někde mezi 100 a 200 t.km–2. Tyto splaveni-
ny zanášejí koryta řek, nádrží, obsažené živiny startují 
eutrofi zaci vod, v prostředí škodí i odnášené pesticidní 
látky atd. Erozi můžeme minimalizovat různými opat-
řeními organizačního, agrotechnického či technického 
charakteru. Meze jsou příkladem technických způsobů 
protierozní ochrany. Jejich hodnota jako strukturních 
prvků v krajině stoupá úměrně s jejich šířkou. Pro vytvo-
ření druhově bohatých, stabilních porostů by měla být 
dodržena minimální šířka tří metrů, aby mohly sloužit 
jako biotop poskytující úkryt řadě organismů.

Obr. 84:  Meze s křovinami chrání půdu před vodní erozí a zvyšuji biodiverzitu v krajině (© B. Šarapatka).
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Z technických prvků v krajině mají pro ochranu 
přírody význam i polní cesty. Zatímco zpevněné cesty 
představuji pro mnoho živočišných druhů sotva překo-
natelné bariéry, lze nezpevněné cesty snáze překonat 
a jejich doprovodná zeleň je vhodným biotopem pro 
mnohé živočichy.

Zakládání východisek vývoje

V zemědělské krajině je možné vytvořit mnoho biotopů, 
a to s minimálními prostředky. Příkladem může být val 
z posbíraného kamení ponechaný spontánnímu vývoji, 
který pak poskytuje zvláštní mikroklima pro teplomilné 
živočišné druhy, či nově založená tůňka na zamokřené 
části hospodářské plochy, která je ohniskem přitahujícím 
různorodé organismy. Taková opatření jsou „východis-
kem vývoje“ a jsou vracením prostoru k volnému vý-
voji přírody v intenzivně užívané zemědělské krajině. 
V současné kulturní krajině mají velký význam „náhod-
né struktury“, kde jako příklady lze uvést posklizňové 
zbytky, hromady kompostu, vrstvu mulče, místa s neza-
stavěnou půdou, pojezdové stopy, hromady posbíraných 
kamenů, hranice dříví atd. 

Podpora rozmanitosti krajiny

V současné zemědělské krajině chybí stanovištní roz-
manitost, která je důležitá nejen z hlediska estetické-
ho, ale tyto přírodě blízké prvky plní i řadu důležitých 
ekologických funkcí. Dnešní zemědělská krajina je 
typická svou jednotvárností, kde rozsáhlé zemědělské 
plochy ostře přecházejí v sídla, resp. zbytky přírodě 
blízkých ekosystémů. Jemná krajinná mozaika tvoře-
ná poli, loukami, meandry potoků, remízky, mezemi, 
okraji cest atd. se v dnešní krajině prakticky nenachází. 
V přírodním prostředí jsou stanoviště jen výjimečně 
ostře ohraničena, většinou kontinuálně přechází jedno 
v druhé. Na místech překrývání těchto různých spole-
čenstev vznikají společenstva přechodná neboli ekotony, 
která bývají druhově pestřejší než sousední biocenózy. 
Můžeme u nich popsat i řadu vztahů s vlastním agroe-
kosystémem. Tato rozmanitost nám v intenzivně obhos-
podařované zemědělské krajině chybí, a proto bychom 
se měli snažit o její obnovu. Jako příklad mohou sloužit 
následující krajinné prvky:
A.  Pásy křovin mají pro krajinu velký význam, neboť 

mohou být součástí protierozních opatření a jsou 
důležitým refugiem pro mnoho druhů živočichů, 
odkud mohou osídlovat sousední pole. Tyto pásy 
křovin podstatně přispívají ke zvyšování mnohotvár-
nosti struktur a způsobují členění krajiny, jemuž dává 
většina živočišných druhů přednost.

 Je nutné mít na paměti, že různí obyvatelé křovin 
mají rozdílný akční rádius, z čehož vyplývají mi-
nimální vzdálenosti mezi podobnými krajinnými 
prvky, nehledě na připadnou minimální vzdále-

nost danou zamýšleným snížením eroze. Není však 
snadné určit obecně platnou hodnotu pro optimální 
nebo maximální vzdálenost mezi strukturními prvky 
v kulturní krajině. Pokud je to možné, neměla by být 
překročena maximální vzdálenost 200 m od dalšího 
biotopu, aby mohla probíhat výměna organismů. Při 
zakládání nových křovinatých pásů by se měly pou-
žívat dřeviny vhodné pro příslušné stanoviště; šířka 
pásu se řídí možnostmi farmy, přičemž platí zásada 
„čím širší, tím lepší“. Šířku menší než 3,5 m by však 
křovinatý pás neměl mít. Široké pásy zřetelně zvyšují 
možné spektrum vyskytujících se živočišných a rost-
linných druhů.

B.  Lesní okraje jsou přechodné oblasti mezi vysokou 
stromovou vegetací a oblastmi s bezlesou, většinou 
zemědělskou formou užívání. Vzhledem ke své vlast-
nosti hraniční linie poskytuje lesní okraj důležitý ži-
votní prostor mnoha druhům fauny. Jednotlivé zóny 
lesních okrajů osídluje řada křovištních ptáků, savců, 
plazů a množství druhů bezobratlých. Obecně platí, 
že ekologicky vhodná struktura lesního okraje je tím 
větší, čím delší je spojnice s otevřeným územím a čím 
je lesní okraj delší. Z hlediska ochrany druhů mají 
význam zejména jižní okraje lesů, které by v optimál-
ním případě měly být dvakrát tak široké než okra-
je směřující na sever. Lesní okraj se zvenčí dovnitř 
skládá v ideálním případě z bylinné zóny (2–5 m), 
keřové zóny (5–10 m) a přechodné zóny (10–15 m). 
Pro lesní okraj by měly být charakteristické světlo-
milné, původní a stanovištně typické druhy.

C. Vodní a mokřadní biotopy plní důležité funkce 
ve vodním režimu krajiny. Patří k nim natolik rozdíl-
né životní prostory, jako jsou řeky, potoky, rašeliniš-
tě, prameniště, jezera, rybníky a dočasně vysychající 
tůně. Tekoucí i stojaté vody poskytují prostor velmi 
různorodým živočišným a rostlinným společen-
stvům. K tomu přistupují mokřady bez trvale otevře-
ných vodních ploch, jako jsou mokré louky a lužní 
lesy. Přítomnost mokřadních biotopů v krajině silně 
závisí na reliéfu a propustnosti podloží. Vyskytují-li 
se mokřadní biotopy v zemědělském podniku, půjde 
především o jejich zapojení do hospodaření takovým 
způsobem, aby se v nich mohla vyvíjet stanovištně 
přirozená společenstva a aby se v co nejvyšší míře 
zabránilo negativnímu vlivu zemědělských opatře-
ní. Břehy potoků by tak měly být zásadně chráněny 
před sešlapáváním hospodářskými zvířaty. S cílem 
ochrany vodních toků jsou podporovány sukcesní 
plochy podél nich, takzvané „okrajové pobřežní 
pásy“. Živiny ze zemědělsky užívané orné půdy zatě-
žují vody v důsledku povrchového odtoku. Pobřežní 
pásy kromě toho slouží jako „propojovací biotopy“ 
pro živočichy a rostliny mezi jejich stanovišti. Po po-
nechání půdy ladem dospívá sukcese k dominanci 
vytrvalých trav, vysokých trvalek a lučních rostlin. 
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Při odpovídající péči se za několik let pobřežní pásy 
mohou vyvinout v hodnotné pufrovací zóny přiléha-
jící k toku. Před rozhodnutím založit rybník či jiný 
vodní útvar bychom si měli položit otázku, jestli je 
místo k jejich založení vhodné, jestli se do této kraji-
ny vůbec hodí, a konzultovat tyto otázky s odborníky, 
totéž platí i u mokřadů.

Příklad opatření na podporu
druhově bohatých polních společenstev

Pro výskyt mnoha živočišných a rostlinných druhů je 
rozhodující různorodost užívání a přítomnost okrajo-
vých struktur. Rozdělením stávajících velkých bloků 
je možné podpořit cenné biotopy s mnoha ohroženými 
živočišnými a rostlinnými druhy. Údržbou a zakládá-
ním struktur, např. rozšířených, neobdělávaných polních 
mezí, křovinatých pásů a remízků a nezpevněných pol-
ních cest, je možné podporovat polní faunu. Polní ptáci 
jsou závislí na struktuře rostlinných porostů. Pozitivní 
účinky na ptactvo při bezherbicidním hospodaření vy-
plývají mimo jiné z vyšší potravní nabídky. Případné 
negativní vlivy na úspěšnost hnízdění ptáků hnízdících 
na zemi mohou být vyvolány intenzivním obdělává-
ním půdy a opatřeními ve speciálních kulturách. Jeden 
z problémů pro ptáky hnízdící na zemi, jako je skřivan 
polní, představují jetelotravní porosty. Dosahuje se zde 

sice značné hustoty hnízd, ovšem hnízdní úspěšnost je 
téměř nulová, pokud se celé porosty již počátkem května 
najednou velkoplošně pokosí. Ponechané zelené pásy 
zde mohou podstatně přispět k jejich podpoře. Při vý-
skytu vzácných planých polních bylin (a to i při hos-
podaření bez herbicidů) je vhodné založení extenzivně 
obhospodařovaných okrajových polních pasů, na nichž 
se neprovádí ani mechanická regulace plevelů a nepouží-
vají se podsevy. I v konvenčním zemědělství se stále více 
přichází na to, že různorodá doprovodná polní fl óra, 
která není přespříliš dominantní, může být prospěšná. 
Důležitým posílením přírodní rovnováhy zejména při 
rozdělování velkých bloků orné půdy a na pronajatých 
pozemcích může být vytvoření květnatých pásů, resp. 
pásů polních bylin. Jejich úkolem je podpora fauny, 
po rozorání sousedícího pole v nich mohou regenerovat 
užiteční živočichové, např. řada druhů střevlíků a pavou-
ků. Vytvořením těchto pásů může docházet i ke zvýšení 
druhové rozmanitosti na orné půdě, rozdělení zeměděl-
ských ploch a podpoře propojení biotopů. Pás planých 
bylin může z pohledu ochrany přírody dosáhnout vyšší 
biologické hodnoty než vysévaný květnatý pás. Samo-
volně se vyvíjející pásy úhorů je však třeba důkladně 
sledovat. Pokud se prosadí ruderální rostlinné druhy, 
přispívá se tím k ochraně přírody a posílení biodiverzity 
jen nepatrně. Některé z těchto druhů navíc představují 
nebezpečí pro vlastní rostlinnou produkci na soused-

Obr. 85:  Pásy křovin je vhodné směrem k vlastnímu polnímu systému doplnit o travní porost (© B. Šarapatka).
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ních pozemcích. Důležité je, aby květnaté pásy byly za-
loženy tak, aby nebyly překážkou polních prací a plnily 
funkci propojování biotopů. Jejich údržba se omezuje 
na jednu seč, a to na podzim.

Možné široké spektrum opatření zemědělce na ob-
hospodařovaných plochách může dokumentovat násle-
dující tabulka ze Švýcarska. Jedná se o možné ekologické 

kompenzační plochy, kterých musí mít hospodář určité 
procento v rámci obhospodařované půdy, a to v závislos-
ti na uplatňovaném zemědělském systému (ekologické, 
integrované zemědělství). Opatření, která jsou platná 
v České republice v rámci agroenvironmentálního pro-
gramu, jsou publikována v zákonných normách a jsou 
rovněž k dispozici hospodařícím subjektům na interne-
tových stránkách ministerstva zemědělství.

Obr. 86:  Založení pásů polních bylin nebo jejich zatravnění má značný význam pro posílení druhové diverzity (© B. Šarapatka).

Tab. 14:
Přehled švýcarských ekologických kompenzačních ploch (u jednotlivých typů ploch je v originálu publikován ma-
nagement, fi nanční kompenzace a další doprovodné údaje).

Typ kompenzační plochy Stručná charakteristika
Extenzivně užívané louky Louky na suchých či vlhkých stanovištích s nízkou zásobou živin v půdě
Extenzivně užívaná pastvina Pastviny na suchých či vlhkých stanovištích s nízkou zásobou živin v půdě

Lesní pastviny Tradiční formy smíšeného užívání – pastvina a les.
Typické znaky: mozaikovité střídání lesního porostu a otevřených pastvin

Málo intenzivně užívaná louka Louka na suchých nebo vlhkých stanovištích hnojená nízkými dávkami hnojiv
Stelivové louky Vegetace na vlhkých a mokrých stanovištích s tradičním stelivovým využitím
Ochranný polní pás Extenzivně obhospodařovaný okrajový pás osetý nebo osázený polní plodinou
Pestrý úhor Víceletý pás osetý původními planými bylinami
Rotační úhor Plocha osetá, resp. porostlá původními planými polními bylinami
Polní ovocné vysokokmeny Jádrové a peckové ovoce a ořechy v polních kulturách
Původní soliterní stromy a aleje Duby, jilmy, lípy, ovocné stromy, vrby, jehličnany a další původní druhy stromů
Křovinné pásy, remízky
(polní křoviny) a břehové porosty

Nízké či vysoké křovinaté nebo stromové pásy, větrolamy, skupiny stromů, zapo-
jené křoví, křovinný břehový porost

Vodní tok, tůň, rybník Otevřené vodní plochy a většinou pod vodou se nacházející pozemky, které patří 
k podnikové ploše

Ruderální plochy,
hromady kamení a kamenné valy

Ruderální plochy: vegetace bylin a/nebo vysokých vytrvalých bylin (bez dřevin) 
na násypech, hromadách suti a náspech. Hromady kamení a kamenné valy s po-
rostem nebo bez něj

Suchá zídka Nevyspárované nebo málo vyspárované zídky (zpravidla z přírodního kamene)
Nezpevněná, přirozená cesta Polní cesta, štěrková cesta
Vinice
s vysokou druhovou rozmanitostí

Druhově bohatá doprovodná fl óra s určitou minimální druhovou rozmanitostí 
podle stanoviště

Ostatní ekologické
kompenzační plochy

Ekologicky hodnotné přirozené biotopy, které neodpovídají žádnému z výše uve-
dených typů
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Plány šetrného hospodaření
na úrovni zemědělského podniku

Plánování využití venkovské krajiny formou plánů še-
trného hospodaření je jedním z nových směrů v kra-
jinném plánování. Snaha o obnovu diverzifikované 
a multifunkční zemědělské krajiny, zlepšení kvality 
vod a ochranu půdy i biodiverzity iniciovala v řadě 
zemí Evropy práce na metodikách faremních plánů, 
tzv. farm management plans. Vývoj a rozšíření tohoto 
nového přístupu jsou úzce spojeny s reformami Společ-
né zemědělské politiky EU a s péčí o životní prostředí 
ve formě agroenvironmentálních opatření (AEO). V ze-
mích s delšími zkušenostmi s AEO přišli odborníci brzy 
na výhodu individuální práce se zemědělci při zpraco-
vání těchto plánů. V zásadě má faremní plán pomoci 
překonat bariéru mezi produkčními zájmy zemědělců 
a zájmy ochrany přírody a současně najít společná kom-
promisní řešení.

Vedle řady problémů souvisejících s vlivy zeměděl-
ství na životní prostředí je možné vzpomenout alar-
mující úbytek krajinných prvků v naší krajině. Jedná 
se například o již zmíněné meze, úvozy, polní cesty či 
rozptýlenou zeleň, které tvoří útočiště pro mnohé živo-
čišné a rostlinné druhy a přispívaly k vyšší ekologické 
stabilitě území. Dotační tituly využívané v České repub-
lice (AEO, Program péče o krajinu, Operační program 
Životní prostředí) přišly s fi nančními nástroji, které mají 
pomoci tyto problémy v krajině řešit. Využití nabíze-
ných dotačních titulů však vyžaduje jejich dobrou zna-
lost a orientaci v problematice ochrany přírody a krajiny. 
Volba vhodných opatření a na ně navazujících fi nanč-
ních podpor nebývá většinou v možnostech samotných 
zemědělců. Zpracovaný plán šetrného hospodaření 
zemědělského podniku tyto problémy řeší a současně 
zemědělci pomáhá rozpoznat přírodní hodnoty jeho 
statku. Nezbytnou součástí je návrh možností ochrany, 
obnovy nebo zakládání nových biotopů, prospěšných jak 
pro krajinu, tak pro samotného zemědělce v kompro-
misu s jeho představou o hospodaření. Plány šetrného 
hospodaření v zemědělském podniku jsou u nás v sou-
časnosti navrhovány a ověřovány v podnicích hospoda-
řících v režimu ekologického zemědělství. 

Proces zpracování plánů šetrného hospodaření je 
možné rozdělit na fázi příprav, práci v terénu a vlast-
ní zpracování plánu. Poradce většinou začne návště-
vou v zemědělském podniku, kde konzultací a diskuzí 
s hospodářem nashromáždí všechny dostupné podkla-
dy o podniku a vykoná nezbytné přípravné práce pro 
vlastní zpracování návrhů. Na základě rozboru přírod-
ních podmínek, informací o hospodaření v zeměděl-
ském podniku a konzultace se zemědělcem zaznamená 
do mapových podkladů plochy, struktury, negativní jevy 
atp., které se s velkou pravděpodobností na daném úze-
mí nacházejí, ale které mohou být při terénní pochůzce 

přehlédnuty nebo těžko zjistitelné. Současně zpracovatel 
shromáždí informace získané na příslušných orgánech 
státní správy a v odborných organizacích. Na zákla-
dě všech získaných údajů o zemědělském podniku 
a po konzultacích se zemědělcem zvolí časový a prosto-
rový postup terénního mapování v podniku.

Systém vlastního terénního mapování využívá hod-
nocení charakteristických rozdílů jednotlivých stanovišť, 
které jsou dány odlišným poměrem přirozenosti a antro-
pogenního zatížení. Mapovací klíč umožňuje celoplošné 
vyhodnocení zemědělské krajiny a navrhuje její logické 
rozčlenění tak, aby byla umožněna následná podrobnější 
diferenciace a specifi kace jednotlivých segmentů s vyšší 
druhovou diverzitou. Zjištěné údaje jsou zaznamenává-
ny do mapových podkladů a textových tabulek. Získané 
výsledky jsou využity k biologickému zhodnocení jed-
notlivých biotopů, při navrhování managementu na jed-
notlivých půdních blocích z hlediska zvýšení druhové 
diverzity, zachování krajinného rázu atd.

Obr. 87:  Zhodnocení stupně ekologické stability.

Výstupem návrhů je plán šetrného hospodaření v země-
dělském podniku, který poskytuje konkrétní informace 
a doporučení, jak zvýšit přínos hospodaření pro krajinu 
a biodiverzitu. Při tvorbě tohoto plánu je velmi důležitá 
osobní zainteresovanost zemědělce, odborná způsobilost 
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zpracovatele a shromáždění všech dostupných informací 
o řešeném území. Výsledný plán šetrného hospodaření 
je založený na odborném posouzení území a na prefe-
rencích přírodních podmínek a poskytuje zemědělci pře-
hled, jak by měl nejlépe hospodařit z pohledu ochrany 
přírody při respektování produkčních otázek. Významné 
je zapracování problematiky fi nančního krytí navrže-
ných opatření. To může být zajištěno z různých progra-
mů státních podpor.

Obr. 88:  Přehled navržených opatření.
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kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Péče o stepní biotopy
v CHKO Pálava

Jiří Matuška

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Zemědělec – správce krajiny?

Radim Lokoč

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.
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5.8.2  Lesy a biodiverzita

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Historie lesů
a lesního hospodaření v ČR

Jan Andreska

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.8.2.1   Lesnická typologie 
a geobiocenologie
jako podklad péči o lesy

Jan Štykar

Rozmanitost přírody podmiňuje nutnost rozdílného 
pohledu a přístupu člověka ke krajině obecně, tedy 
i z hlediska péče o lesy. Přírodní diverzita se projevuje 
na několika základních prostorových a organizačních 
úrovních – topické (místní), chorické (krajinné), regio-
nální (oblastní) a geosférické (AMBROS 1991). Od-
lišnosti přírody lze popsat způsobem typologickým či 
individuálním. Projevem individuálního členění v les-
nické typologii a geobiocenologii je koncepce přírodních 
lesních oblastí a projevem typologického členění jsou 
lesní typy, sdružené v soubory (resp. skupiny) lesních 
typů a jejich nadstavbové jednotky (lesní vegetační stup-
ně, ekologické řady – trofi cké, hydrické, stanovištní).

Geobiocenologická typizace je vždy tvořena ve vzta-
hu k určitému území. Skladba a vztahy mezi kompo-
nentami dřevinného a podrostového komplexu platí 
totiž jen v makroklimaticky a geologicko-petrografi cky 
jednotném území, pro které byly zjištěny a prověřeny 
(ZLATNÍK 1976). 

Individuální členění

Je regionální členění, jež vymezuje jedinečné územní 
části. Ty mohou mít území prostorově celistvé nebo 
i disjunktivní (obdobně jako areály taxonů či cenota-
xonů). Jednotky individuálního členění vystihují tedy 
odlišnosti. Mají svou geografi ckou polohu, proto základ-
ním způsobem jejich vymezení je postup fyzickogeogra-
fi cký. Zahrnuje v sobě základní odlišnosti reliéfní, jež 
jsou jevištěm, na kterém se spolupůsobícím způsobem 
projevují živé entity nejrůznějších organizačních úrovní. 
Dle jednotek individuálního členění je nutné posuzovat 
skladbu přírody, vliv lidské činnosti aj., např. reprezen-
tativnost lesních chráněných území.

Přírodní lesní oblasti ČR na podkladě geobiocenolo-
gické typizace byly vytvořeny doc. AMBROSEM (1984; 
1992; 2003) v týchž intencích jako je prof. ZLATNÍK 
(1959) vymezil pro území Slovenska, tj. dle určitých roz-
dílů v povaze makroklimatu, rozdílů v konfi guraci teré-
nu a podstatných rozdílů v půdotvorných substrátech. 

Z hlediska rozdílů makroklimatu lze za makroklima-
ticky víceméně homogenní považovat území téže varian-
ty vegetační stupňovitosti. Podle ZLATNÍKA (1973) pro 
celou ČR lze vymezit 5 ekologických a 9 chorologických 
variant vegetační stupňovitosti. V klimaticko-vegetač-
ní oblasti ovlivněné klimatem od Středozemního moře 
(„M“) jsou to základní vegetační stupňovitost (buková – 
Mn) /s chorickými variantami česká a panonská + sub-
panonská/ a suchá (xerická) varianta (dubová – Mx) 
vegetační stupňovitosti /s chorickými variantami česká 
a panonská/. V klimaticko-vegetační oblasti ovlivněné 
klimatem od Baltického a Severního moře („B“) jsou to 
základní vegetační stupňovitost (buko-jehličnatá – Bn) 
/s chorickými variantami sudeto-hercynská a celokar-
patská/, ombrická varianta vegetační stupňovitosti – Bo 
/s chorickými variantami sudetská a slezská/ a subkonti-
nentální varianta vegetační stupňovitosti (dubo-jehlič-
natá – Bsk) /s chorickou variantou hercynská/. 

Podstatné rozdíly v půdotvorných substrátech jsou 
vyjádřeny následujícími obvody. Obvod nezpevněných 
sedimentů převážně kvartérního stáří („S“) s částmi váté 
a morénové písky („Sar“), spraše a sprašové hlíny („Ssh“) 
a aluviální a glaciofl uviální naplaveniny („Sal“). Obvod 
nevápnitých sedimentů („P“) s částmi různé odrůdy pís-
kovců, slepenců a jílovců, arkózy, droby („Par) a fl yšová 
souvrství pískovců a jílovců („Pf “). Obvod krystalinika 
(„K“ – nejrůznější silikátové starší vyvřelé a metamorfo-
vané horniny). Obvod neovulkanitů („N“ – mladotřeti-
horní vyvřeliny: čediče, trachyty, znělce a jejich tufy) 
a obvod karbonátových hornin („V“ – vápence devon-
ské, jurské, triasové, dolomitové, slínovce). Dle rozdílů 
v konfi guraci terénu fyzicko-geografi ckým postupem 
jsou vytvořeny přírodní lesní oblasti. Ty je nutno chápat 
ve vztahu k obvodům půdotvorných substrátů a klima-
ticko-vegetačních variant. 

Strukturní části krajinného segmentu vytvářejí urči-
tý zákonitý sled. Tato půdně-vegetační katéna (JENÍK 
1976) je typická pro jednotlivé krajinné segmenty a tedy 
i pro jednotlivé přírodní lesní oblasti, jakožto jednotky 
regionální úrovně. Různí, zejména lesnicky zaměření au-
toři, vytvářejí růstové, resp. lesní oblasti, např. MAYER 
et al. (1971) defi nují růstové oblasti jako ohraničené pro-
story se stejným sociologicko-ekologickým charakterem 
vyskytujících se společenstev, s podobným charakterem 
klimatu, se srovnatelnou historií lesů a s pokud možno 
i původně analogickými lesnicko-genetickými poměry 
a růstové okrsky jako nižší kategorie regionalizace lišící 
se vzájemně zřetelnými regionálními rozdíly, zejména 
v geologické stavbě (resp. půdotvornými substráty) 
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a v geomorfologii (HARTMANN & SCHNELLE 1970; 
SCHLENKER 1975). Doc. Ambros vymezil následující 
přírodní lesní oblasti (názvoslovně upraveno): PLO Ji-
hočeské pánve, PLO Západočeské kotliny, PLO Podkruš-
nohorské pánve, PLO Polabská nížina, PLO Moravské 
úvaly, PLO Slezská nížina, PLO Brdská vrchovina, PLO 
Severočeské křídové pískovce, PLO Českomoravské me-
zihoří, PLO Nízký Jeseník, PLO Severomoravské Karpa-
ty, PLO Jihomoravské Karpaty, PLO Šumavská soustava, 
PLO Krušné hory, PLO Západočeská pahorkatina, PLO 
Jihočeský masív, PLO Českomoravská vrchovina, PLO 
Předhoří Českomoravské vrchoviny, PLO Sudetské 
hornatiny, PLO Doupovské hory, PLO České středoho-
ří, PLO Český kras, PLO Moravský kras, PLO Pálava. 
Samostatně je nutno zpracovávat ostrovy hadců. Vztahy 
mezi členěním z hlediska povahy makroklimatu, rozdílů 
v konfi guraci terénu a podstatných rozdílů v půdotvor-
ných substrátech ukazuje následující přehled v tab. 15.

Přírodní lesní oblasti ČR v lesnicko-typologickém 
pojetí uveřejnil Ing. Průša (PRŮŠA & PLÍVA 1969) 
na konci 60. let. Jejich koncepce fyzio-geografi ckého 
vymezení doznala jen některých dílčích změn a nověji 
PLO publikoval Průša po 30 letech (PRŮŠA 2001). Jejich 
hranice jsou pro účely správní a společenské defi novány 
v příloze č. 1 (Hranice přírodních lesních oblastí) vy-
hlášky č. 83 Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 
1996 (o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vy-
mezení hospodářských souborů). Přírodní lesní oblasti 
Průša vymezuje jako širší rámce přírodního prostře-
dí, které jsou často výrazné geologickým podkladem, 

nadmořskou výškou. Bylo vytvořeno 41 PLO, které lze 
sdružovat do větších orografi ckých celků. Podrobnější 
členění na např. na bioregiony (CULEK et al. 1996) je 
dle Průši zbytečné. Jednotlivé oblasti se liší někdy i vývo-
jem krajiny během dob (např. lesnatost, převaha hlavní 
dřeviny, způsob a intenzita hospodaření).

Přírodní lesní oblasti jsou číslované a jsou následu-
jící (viz obr. 89): 1 – Krušné hory, 2 – Podkrušnohorské 
pánve (a – Chebská a Sokolovská pánev, b – Mostecká 
a Sokolovská pánev), 3 – Karlovarská vrchovina, 4 – 
Doupovské hory, 5 – České středohoří, 6 – Západočes-
ká pahorkatina, 7 – Brdská vrchovina, 8 – Křivoklátsko 
a Český kras (a – Křivoklátsko, b – Český kras), 9 – 
Rakovnicko-kladenská pahorkatina, 10 – Středočeská 
pahorkatina, 11 – Český les, 12 – Předhoří Šumavy a No-
vohradských hor, 13 – Šumava, 14 – Novohradské hory, 
15 – Jihočeské pánve, 16 – Českomoravská vrchovina, 
17 – Polabí, 18 – Severočeská pískovcová plošina a Čes-
ký ráj (a – Severočeská pískovcová plošina, b – Český 
ráj), 19 – Lužická pískovcová vrchovina, 20 – Lužická 
pahorkatina, 21 – Jizerské hory a Ještěd, 22 – Krkonoše, 
23 – Podkrkonoší, 24 – Sudetské mezihoří, 25 – Orlické 
hory, 26 – Předhoří Orlických hor, 27 – Hrubý Jeseník, 
28 – Předhoří Hrubého Jeseníku, 29 – Nízký Jeseník, 
30 – Drahanská vrchovina, 31 – Českomoravské mezi-
hoří, 32 – Slezská nížina, 33 – Předhoří Českomoravské 
vrchoviny, 34 – Hornomoravský úval, 35 – Jihomoravské 
úvaly, 36 – Středomoravské Karpaty, 37 – Kelečská pa-
horkatina, 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy, 39 – Pod-
beskydská pahorkatina, 40 – Moravskoslezské Beskydy, 
41 – Hostýnsko-vsetínské vrchy a Javorníky.

Tab. 15:
Přírodní lesní oblasti ČR v geobiocenologickém pojetí.

Vysvětlivky: viz text výše.
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Obr. 89:  Přírodní lesní oblasti ČR v lesnicko-typologickém pojetí. Zdroj: www.uhul.cz.

Typologické členění

Lesní typ defi nuje ZLATNÍK (1956) jako soubor bio-
cenóz původních a změněných a jejich vývojových stá-
dií včetně prostředí, tedy geobiocenóz vývojově k sobě 
náležejících. U analogického pojmu typ geobiocénu 
pak poukazuje na to, že existuje jako typ trvalých eko-
logických podmínek, a to na segmentech typu přírodní 
geobiocenózy prostorově rozděleně, časově jako kon-
tinuitní jednota (ZLATNÍK 1978). Nejnověji BUČEK 
& LACINA (2007) shrnují, že geobiocén je soubor geo-
biocenózy přírodní a všech od ní vývojově pocházejí-
cích a do různého stupně změněných geobiocenóz až 
geobiocenoidů včetně vývojových stádií, která se mo-
hou vystřídat v segmentu určitých trvalých ekologic-
kých podmínek. Na Zlatníkovu koncepci lesního typu 
odkazuje Plíva (RANDUŠKA, VOREL & PLÍVA 1986), 
přebírá ji a podtrhuje, že lesní typ je základní jednotkou 
diferenciace růstových podmínek. 

Skupiny lesních typů sdružují lesní typy podle jejich 
fytocenologické podobnosti (ZLATNÍK 1956). Podob-
nost druhové dřevinné skladby v původním, případně 
přirozeném stavu je ověřována a zjišťována podle zacho-
vaných zbytků lesů na základě srovnávacího výzkumu 
a historickým a ekologicko-chorologickým výzkumem 
dřevin. Skupiny lesních typů představují tedy určité při-
rozené soubory lesních geobiocenóz a k nim náležejících 

hospodářských (změněných) lesů z hlediska přirozené 
druhové skladby. Z pěstebního hlediska skupiny les-
ních typů představují jednotky, v nichž je možno uva-
žovat určité způsoby obnovy a pěstební postupy vůbec. 
Skupiny lesních typů a typy tvořené pro správní oblast 
(Československo, Česká republika apod.) se liší podle 
přírodních podmínek dílčích územních částí (viz pří-
rodní lesní oblasti).

Analogicky skupiny typů geobiocénů ZLATNÍK 
(1976) vysvětluje jako ekologicko-cenologické jednotky, 
které jsou nazývány a charakterizovány podle skladby 
a struktury nejzachovalejších zbytků přírodních a při-
rozených geobiocenóz a dle archivních i hmotných 
dokladů o dřívějším stavu krajin ve smyslu potenciál ní 
přírodní vegetace (TÜXEN 1965). Jsou to tedy konstruo-
vané a typizované jednotky.

Přehled rámců trvalých ekologických podmínek je 
vyhotoven na podkladě geobiocenologické typologické 
klasifi kace přepracované BUČKEM & LACINOU (2007) 
s přihlédnutím k přehledu vypracovaného AMBRO SEM 
(1991) – viz tab. 16–19.

Pozice vymezené jednou geobiocenologickou formu-
lí jsou obsazené povětšinou jedním potenciálním eko-
systémem na úrovni skupiny geobiocenóz, ale mohou se 
v jednom rámci trvalých ekologických podmínek vysky-
tovat dvě, popř. i více různých potenciálních společen-
stev – skupin geobiocenóz, často oblastního charakteru. 
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Tab. 16:
Geobiocenologické formule skupin typů geobiocénů v ekologické síti – omezené řady.

Legenda: první a poslední sloupec = vegetační stupně, první řádek = signatury ekologických řad, uvnitř geobiocenologické formule = 
první číslice značí vegetační stupeň, písmena značí trofi cké řady a poslední číslice značí hydrické řady.

Tab. 17:
Geobiocenologické formule skupin typů geobiocénů v ekologické síti – vůdčí řady.

Např. stg Fagi-querceta tiliae humilia a Ligustri- querceta 
humilia superiora s geobiocenologickou formulí 2 BD 
1–2, stg Corni-fageta inferiora a Cerasi-querceta pini 
s formulí 3 D 2–3, stg Fagi-querceta typica a Carpi-

ni-querceta typica s formulí 2 B 3, stg Fraxini-alneta 
 inferiora a Querci roboris-fraxineta superiora s formulí 
2 BC-C (4)5a či stg Pineta rotundatae a Pineta turfosa 
s geobiocenologickou formulí 4 A 6 a některé další.
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Tab. 18:
Geobiocenologické formule skupin typů geobiocénů v ekologické síti – zamokřené řady.

Tab. 19:
Geobiocenologické formule skupin typů geobiocénů v ekologické síti – mokré řady.

Lesní typy jsou také sdružovány do souborů lesních 
typů, a to podle ekologické příbuznosti, vyjádřené hos-
podářsky významnými vlastnostmi stanoviště (PLÍVA 
in RANDUŠKA, VOREL & PLÍVA 1986). Soubor les-
ních typů představuje tedy základní jednotku členění 
různosti lesního prostředí a je základní jednotkou pro 

všechny aplikace a hospodářské nadstavby (PRŮŠA 
2001). Nadstavbovým nástrojem z hlediska lesnického 
plánování jsou hospodářské soubory, jejichž náplň a šíře 
byla v různých dobách různá a to podle v té době panu-
jících vůdčích myšlenek lesnické politiky.
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Jak podotýká PRŮŠA (2001) slučování souborů les-
ních typů do těchto nadstaveb (hospodářských souborů) 
nese s sebou tvorbu jednotek s velkou vnitřní šíří, často 
i nestejnorodostí růstového prostředí. Proto z praktic-
kého hlediska nejnižší možnou jednotkou pro skutečně 
diferencované hospodářské zásahy, respektující přírodní 
rozmanitost na cenotické úrovni, je soubor lesních typů 
(jenž už sám o sobě již má určité rozpětí ekologických 
podmínek). 

Z hlediska ochrany přírody je tedy analogicky skupi-
na lesních typů základní jednotkou dřevinné skladby, jež 

je ovšem vždy regionálně podmíněná, a soubor lesních 
typů základní jednotkou ekologické příbuznosti z hle-
diska působících vlivů, ať lidských (lesnicko-hospodář-
ských nebo konaných ve jménu ochrany přírody apod.) 
nebo přírodních.

Tab. 20–21 prezentují umístění souborů lesních typů 
v ekologické mřížce lesnicko-typologické klasifikace 
a jsou vyhotoveny podle informačního zdroje na webo-
vých stránkách lesnické typologie Ústavu pro hospodář-
skou úpravu lesů.

Tab. 20:
Soubory lesních typů neovlivněných přídatnou vodou.

Tab. 21:
Soubory lesních typů ovlivněných přídatnou vodou.

Legenda: první a poslední sloupec = vegetační stupně, první řádek = signatury edafi ckých kategorií, uvnitř = signatury souborů lesních 
typů.
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Principy péče o lesy z hlediska ochrany 
přírody na lesnicko-typologickém,
resp. geobiocenologickém podkladě

Zjistit různorodost ekologických podmínek určitého 
území znamená nejen tuto rozmanitost popsat pomocí 
rámců trvalých ekologických podmínek a jejich ceno-
tických náplní (společenstev), ale také určit dílčí části 
území z tohoto hlediska stejnorodé. To lze pouze pomocí 
mapování segmentovou metodou, tj. rozdělením území 
beze zbytku do stejnorodých částí – segmentů. Za tímto 
účelem a tímto způsobem vyhotovené mapy pak mohou 
sloužit jako podklad pro odborníky různých oborů, tedy 
i ochrany přírody. Mapy takto nevyhotovené sice popi-
sují rozmanitost přírodních poměrů, avšak v topickém 
detailu nemusí plně odpovídat realitě (např. současný 
stav lesnicko-typologických map). Vzhledem k odlišné-
mu cíli jejich vyhotovení je jejich kvalita odpovídající, 
pro účely segmentového rozdělení zkoumaného území 
(krajiny), je však nutné takové mapy revidovat.

Na segmentech, vymezených dle rámců trvalých 
ekologických podmínek, se vyskytuje současná vegetace. 
Abychom mohli posoudit míru její odchylky od přírod-
ního stavu, musíme nejprve znát tento stav ekosystému, 
a to na úrovni cenózy. Teoretickou pomůckou je myš-
lenka lesního typu alias geobiocénu (viz výše). Protože 
přírodní ekosystémy ve všech reálně existujících rámcích 
trvalých ekologických podmínek daného území se ne-
zachovaly, naše představy o přírodním stavu jsou spíše 
představami opřenými o dílčí pozorované skutečnosti, 
úsudky apod. než poznanou realitou. Proto je nutné při 
posuzování odchylky od přírodního stavu postupovat 
opatrně s vědomím možné i vývojové rozdílnosti sou-
časné vegetace, vykazující totožné fytocenologické či 
jiné znaky. 

Je nesporné, že dřeviny, které se účastní na sklad-
bě lesních společenstev, jsou určující složkou vegetace 
a podmiňují i výskyt dalších komponent či ovlivňují 
ekosystémové procesy apod. Proto přirozenost dřevinné 
skladby, resp. míra její změny je důležitým ukazatelem 
stavu lesních ekosystémů (AMBROS 2005).

Poněvadž naše poznání přírodní vegetace jednot-
livých společenstev, všech změněných stádií s nej-
různějším prehistorickým a historickým vývojem, 
nejrůznějšími vlivy apod. není a nebude úplné, tak se 
člověk nemůže postavit do role „přírodního vědomí“. 
Kdo z lidí je schopen znát, jak budou probíhat procesy, 
a jak probíhaly – konkrétně: které zvíře zítra uloví svou 
kořist a kterou, který strom padne za týden, kolik sněhu 
napadne a kdy foukne vítr … Tento postoj je absurdní 
a vyvěrá z nepochopení lidské role. Na ochraně přírody 
je nejcennější to, že člověk „ochrání“ určitou část krajiny 
před svými přímými zásahy. Proto cílem by mělo být 
nikoli upravovat „přírodu“ např. těžbou určité dřeviny 
v určitém ekosystému dle našich představ o „přírodní 

či přirozené skladbě“ toho kterého biomu, vegetační 
formace, cenózy či jakéhokoliv jiné organizační úrovně 
vegetace a jejího prostředí, ale ponechání určitého místa 
k působení jen přírodních sil a zabránění, v co největ-
ší míře, pronikání lidsky podmíněných vlivů z okolí. 
Na druhou stranu nemá smysl takto chránit ekosystémy 
se změněnou vegetací, vzniklé pod přímým či nepřímým 
vlivem člověka, poněvadž přírodní síly budou pracovat 
proti takto vzniklé skladbě a struktuře takovýchto eko-
systémů. Změněné ekosystémy, které chceme „předat 
přírodě“ je nutné nejprve určitým způsobem připravit 
(přeměnou, přestavbou apod.), tedy zasahovat – hos-
podařit. Ekosystémy, jejichž existence je podmíněna 
lidskou činností, a jenž nesou určité přírodní prvky 
(rostlinné či živočišné druhy, jevy apod.), na nichž má 
zájem ochrana přírody, je nutné udržovat a obnovovat 
pouze stejnými hospodářskými postupy, jakými vznikly.

Péči o les na podkladě lesnicko-geobiocenologické 
typologie lze s využitím teorému lesního typu znázor-
nit následujícím schématem (Obr. 90). Za povšimnutí 
stojí, že celé schéma je rozděleno na dvě části – v první 
kategorii – přírodní les – jsou vyloučeny přímé lidské 
zásahy do lesního ekosystému. Další kategorie přiro-
zenosti vegetace vznikají a udržují se přímým působe-
ním člověka, mnohdy s využitím spontánního vývoje 
vegetace, vyjma přirozeného lesa, jenž může z přírodě 
blízkého lesa vzniknout i jen působením přírody bez 
přímých zásahů člověka. Lze si teoreticky představit, že 
přírodní les může vzniknout i z lesa přírodě vzdáleného 
bez přímých zásahů člověka, avšak doba, za kterou se 
mohou ustanovit všechny součásti lesního ekosystému 
včetně procesů a poměrů prostředí v přírodním charak-
teru, bude počítána na mnoho generací determinantních 
populací vegetace.

Péče o les na lesnicko-typologických podkladech je 
založena na poznávání vývojových etap lesních ekosysté-
mů, jejich historických souvislostech, ekologii, chorolo-
gii a chronologii jejich složek. Na schématu (viz obr. 90) 
je poukázáno na nezaměnitelné role člověka a přírody, 
s tím, že zbytky lesních ekosystémů v přírodním stavu či 
stavu jemu blízkém, jsou pro ochranu a lidské poznání 
nenahraditelné a mohou vzniknout pouze spontánní-
mi přírodními procesy prakticky jen z přirozených lesů. 
Východiskem pro ně jsou lesy ve stavu přírodě blízkém, 
jež představují kompromis mezi ekologickým a ekono-
mickým pojetí lesního hospodaření. Na druhou stranu 
ochraně přírody nepřísluší suplovat roli přírodě blízkého 
hospodaření pod nejrůznějšími dílčími cíly „předmě-
tů ochrany“. Její role je tímto ve společenském vědomí 
zamlžována a relativizována („proč si v tom lese nemo-
hu utrhnout jahodu, když tady jezdí LKT a dřevorubci 
kácí v zájmu předmětu ochrany vtroušené ,stanovištně 
cizí‘ /dle lidské představy/ dřeviny.“) Naopak, jak po-
ukazují výše uvedené tabulky a obrazy, nezastupitelná 
role ochrany přírody je při ochraně přírodních lesů, a to 
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Obr. 90:  Ukázka principů péče o les na podkladě vývojových etap geobiocénů.

v celé škále abiotického prostředí s růzností biotické ná-
plně – vyjádřené typologickým a individuálním členě-
ním (lesnicko-typologickou nebo geobiocenologickou 
metodou). Že nelze přírodu vždy plně vtěsnat do námi 
konstruovaných jednotek, lze pozorovat např. při neos-

trých hranicích typů apod. Příroda je na každém místě 
a čase ovšem jedinečná, proto i rámce vytvářené (lidskou 
myslí) typologickou metodou i individuálním rozdělo-
vání zemského prostoru je nutno chápat jako pomůcku 
při teoretické i praktické lidské činnosti.

ochrana
přírody

hospodaří pouze příroda

jedlo-bukový
prales

jedlo-bukový porost, vzniklý clonnou nebo okrajovou sečí

přírodě blízké
lesnické

hospodařeníPŘÍRODĚ BLÍZKÝ LES

smrkový porost s vtroušeným bukem
nebo čistý smrkový porost

PŘÍRODĚ VZDÁLENÝ LES

PŘIROZENÝ LES

jedlo-bukový porost
s přimíšeným modřínem a smrkem

PŘÍRODNÍ LES

porosty exot

PŘÍRODĚ CIZÍ LES

pěstování lignikultur

konvenční lesnické hospodaření agrolesnictví, pěstování porostů exot

nutná přestavba lesa, nelze jen přírodním působením,
neboť již výchozí útvar (ekosystém) je od přírody

výrazně odkloněn

přírodním působením nebo přírodě blízkým hospodařením

pouze přírodním působením, přímé lidské zásahy vyloučeny, 
opatření možná, někdy nutná a podmiňující

Schéma péče o les
(na příkladu skupiny typů geobiocénů Abieti-Fageta, geobiocenologická formule 5AB3)
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5.8.2.2   Funkce lesů a polyfunkční 
hospodaření v lesích

Ilja Vyskot, Jiří Schneider

Funkce lesů, podstata, účinky, význam

Jednou z dominantních složek přírodního prostředí se 
zásadním vlivem na kvalitu životního prostředí lidské 
populace jsou lesy. Jejich stav není dobrý. Jsou degra-
dovány i devastovány vlivy antropických činností spo-
lečnosti a hospodářsko-finančními zájmy. Komerční 
produkce dřeva byla prioritou celá staletí a lesnictví je 
zařazeno do průmyslových odvětví. Empirická poznání 
a výsledky vědy však jednoznačně prokazují rozhodující 
nezbytnost komplexních synergických životodárných 
přírodních účinků lesů, známých jako „funkce lesů“.

Pojem funkce je mnohoznačný. PETRÍK (1978) in 
JURČA et al. (1986) chápe všeobecně fi lozofi cky funkci 
jako vnější projev vlastností určitého objektu v dané sou-
stavě vztahů. Při vyjádření obsahu funkce biologického 
objektu upozorňuje na nutnost zdůraznit obsahovou 
i vztahovou stránku.

Funkci lze vyjádřit také jako vztah mezi vlastnost-
mi nebo stavy objektivních hmotných předmětů a jevů, 
nebo vztah mezi předměty, jevy či hmotnými soustava-
mi v rámci celostního systému vyššího řádu. Tak analy-
zuje a vymezuje pojem funkce z ekologického hlediska 
ZLATNÍK (1973) in JURČA et al. (1986), který hledí 
na vztahy organizmů a společenstev jako na vztahy dy-
namických autoregulačních systémů se zpětnou vazbou.

Funkcí lesa rozumí JURČA et al. (1986) systémové 
chování organismů jako celku. Dále uvádí, že „přitom 
funkce a struktura jsou navzájem v dialektické jednotě 
a nelze mezi nimi činit ostrou hranici“. Z toho vychází 
i pojetí funkce lesů podle ZACHARA (1974) in JURČA 
et al. (1986), který vyjadřuje funkci jako působení objek-
tu v systému přírodním a hospodářsko-společenském.

Význam pojmu funkce lesa vychází z přístupu a prin-
cipu hodnocení dané funkce. BRÜNIG a MAYER (1980) 
například považují funkce lesa za „bioekologický vliv 
a sociálně-ekonomické užitky lesa“. DIETERICH (1953) 
představil termín funkce lesa zejména v rámci lesnic-
kého výzkumu (WULLSCHLEGER 1982). Defi noval 
tři funkce lesa: surovinovou produkci (využívanou člo-
věkem – utilizační funkce), ochrannou funkci a funkci 
rekreační (poslední dvě nazýval službami lesa). K těmto 
třem hlavním kategoriím (skupinám) funkcí lesů přibyla 
později čtvrtá, jakmile si lidstvo začalo významně uvě-
domovat globální vliv degradace životního prostředí – 
environmentální funkce lesa. Tyto čtyři hlavní kategorie 
se mohou dále členit na velké množství specifických 
funkcí.

Současné pojímání funkcí lesů, jejich fi lozofi e, stra-
tegie, obsah, členění, posuzování, hodnocení a utilizace 
je předloženo v následných subkapitolách.

Filozofi e, strategie a koncepce funkcí lesů 

Světové společenství, úmluvami z historického summitu 
v Rio de Janeiru 1992, veřejně deklaruje, že lesní zdro-
je jako světové přírodní bohatství mají být spravovány 
polyfunkčním, trvale udržitelným způsobem tak, aby 
naplnily všechna hlediska kvality přírodního a životní-
ho prostředí a uspokojily i sociální, kulturní, duševní 
a ekonomické potřeby dnešních i budoucích generací. 
K těmto nezbytnostem se společnými dokumenty domi-
nantně hlásí právě evropské země. 

Dosavadní utilitární – antropocentrické – pojetí 
vztahu člověk a les vycházelo z podstaty, že lesy slouží 
výhradně člověku podle jeho aktuální poptávky. Funkce 
byly považovány za služby s účelovým výběrem a spole-
čenskou utilitární priorizací.

Moderní, existenční – ekosystémové pojetí konsta-
tuje, že lesy jsou v úrovni přírodních systémů, tedy i pro 
lidskou populaci záchovnými, životadárnými zdroji. 
Funkce lesa jsou schopnosti produkce účinků vyplý-
vající z jeho podstaty a ekosystémových procesů. Jsou 
produkovány každým specifi ckým ekosystémem lesa. 
Je krátkozraké s nimi poptávkově licitovat, moudré je 
jejich trvalé všestranné využívání. Ne cestou účelové di-
ferenciace či priorizace, ale funkční integrací. Využitím 
všech schopností lesních ekosystémů nejsou dotčeny 
ani omezovány zvýšené či speciální časové a prostorové 
společenské požadavky a potřeby.

Nastupující novodobé lesnické pojetí integrova-
ného polyfunkčního hospodaření tak přijímá fi lozofi i 
rovnocenného významu všech funkcí lesů včetně dřevní 
produkce pro život lidské populace pojmem „celospo-
lečenské funkce lesů“, nebo prostě „funkce lesů“. Pojem 
„mimoprodukční funkce lesa“ je tedy již jen archaickým 
vyjádřením postupně se měnících hierarchií uplatňo-
vání lidských zájmů v lesích. Víme, že vše co les „umí“ 
a poskytuje, je hmotnou či nehmotnou produkcí lesního 
ekosystému. V těchto souvislostech ztrácí smysluplnost 
i uměle „vybudované“ účelové pojmy funkčních exter-
nalit a internalit, stejně jako diferenciace tzv. řízených 
a samovolných funkcí.

Rovnocenný význam funkcí lesů pro lidskou společ-
nost však neznamená jejich rovnost věcně hodnotovou. 
Schopnost lesů produkovat funkce je velmi diferenco-
vaná a rezultuje synergie ekosystémových účinků (pod-
mínky a vlivy stanoviště v interakci s druhovou, věkovou 
a prostorovou strukturou porostů dnes dominantně kul-
turních lesů).

Nový přístup k lesním zdrojům (FAO 1995), kdy 
nejdůležitější funkcí lesa zůstává sice dřevní produkce, 
ale význam nedřevoprodukčních funkcí se jednoznačně 
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zvyšuje, je evidentní. V rámci hodnocení bylo v evrop-
ských zemích expertně klasifi kováno sedm funkcí lesa 
podle jejich důležitosti do tří stupňů (nízký, střední a vy-
soký význam). Výsledky prezentuje obrázek 91. Přestože 
existují rozdílnosti mezi jednotlivými zeměmi, výsledky 
jednoznačně defi nují relativní důležitost těchto funkcí 
v Evropě. V roce 1990 byla přitom za nejdůležitější po-
važována dřevoprodukční funkce, lov a rekreace.

Světová komise pro životní prostředí a rozvoj OSN 
od roku 1983 pracuje na novém typu hospodářského 
rozvoje ve vztahu k přírodnímu a životnímu prostředí. 
V roce 1986 je přijata „strategie Země“ – trvale udr-
žitelný rozvoj (TUR). Vyplývající, trvale udržitelné 
hospodaření v lesích, znamená správu a využívání lesů 
a lesní půdy k zachování jejich biologické rozmanitos-
ti, produkční schopnosti, regenerační kapacity, vitality 
a schopnosti plnit v současnosti i budoucnosti odpovída-
jící ekologické, sociální a ekonomické funkce na místní, 
regionální a národní úrovni, aniž by docházelo k poško-
zování ostatních ekosystémů.

Otevření „evropské společnosti“ vede k multila-
terální spolupráci i v oblastech lesního hospodářství. 
Evropské ministerské konference o lesích (Štrasburg 
1990, Helsinki 1993, Lisabon 1998, Vídeň 2003, Varšava 
2007) a další sněmy a panely sjednocují monitorování 
a ochranu lesů, zásady trvale udržitelného hospodaření, 
interakce lidí, lesů a lesnictví a fi lozofi i lesů jako základu 
života na Zemi.

Konstatování „Evropská unie hledá společnou les-
nickou strategii“ se prolíná stěžejními jednáními společ-
ných řídících orgánů Evropské unie. Součástí „Usnesení 
Evropského parlamentu“ (Štrasburg 1997) je výzva „Ko-
misi pro zemědělství EU“ k položení základů společ-
né evropské strategie lesního hospodářství. Adekvátní 

reakce přicházejí z XI. Světového lesnického kongresu 
v Turecku (Antalye 1997) „Lesnictví pro trvale udržitel-
ný rozvoj – XXI. století“. Mezi zásadní strategické do-
kumenty přijaté na světovém summitu Rio de Janeiro 
1992 patří „Právně nezávazné autoritativní prohlášení 
k principům globální dohody o využívání, ochraně a tr-
vale udržitelném rozvoji všech typů lesů.“

Lesnická strategie Evropské unie

„Evropský parlament – rezoluce EU 1997“
(215 mil. ha lesů – 30 % eurokontinentu, 130 mil. ha 
lesů – 36 % EU )
Strategický základ 
Uznání nutnosti zachovávat diverzitu evropských lesů 
a jejich multifunkční roli a potřeby trvale udržitelného 
ekologického, hospodářského a sociálního vývoje. 
Strategické zdroje 
„Agenda 21“ (UNCED, 1992)
„Prohlášení k principům globální dohody o využívání, 
ochraně a trvale udržitelném rozvoji všech typů lesů“ 
(UNCED, 1992)
Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě  
Strasbourg 1990 
Helsinki  1993 
Lisboa  1998 
Wien  2003
Varšava 2007
Světová konference OSN o životním prostředí a rozvoji 
(UNCED), Rio de Janeiro, 1992
„Právně nezávazné autoritativní prohlášení k principům 
globální dohody o využívání, ochraně a trvale udržitel-
ném rozvoji všech typů lesů“

Obr. 91:  Relativní důležitost (význam) funkcí lesů v Evropě (UNECE/FAO, 1992).
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a) preambule prohlášení (výtah) 
  Téma lesů souvisí s celým rozsahem problémů 

životního prostředí a rozvoje.
  Základním cílem těchto principů je zlepšení hos-

podaření s lesy, k jejich ochraně a trvale udržitel-
nému rozvoji a zajištění jejich mnohonásobných 
a doplňujících se funkcí a forem využití

  Problémy a možnosti lesů by měli být zkoumány 
komplexním a vyváženým způsobem v celkovém 
kontextu přírodního a životního prostředí, při zo-
hlednění jejich mnohonásobných funkcí a forem 
využití

b) principy a prvky prohlášení (výtah)
  Lesní zdroje a zalesněné plochy by měly být spra-

vovány vícefunkčním trvale udržitelným způso-
bem tak, aby uspokojily, ekologické, sociální, 
kulturní, duševní a ekonomické potřeby dnešních 
i budoucích generací. 

  Národní politiky a strategie by měly poskytovat 
rámec pro zvýšené úsilí, včetně vývoje a posí-
lení institucí a programů pro správu, zachová-
ní a  trvale udržitelný rozvoj lesů a zalesněných 
ploch víceúčelovým hospodařením

  Všechna hlediska ochrany životního prostředí 
a sociálního a ekonomického rozvoje vztahující-
ho se k lesům a lesním pozemkům by měla mít 
integrální a komplexní charakter. 

Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě
Helsinki 1993 – „Obecné zásady trvale udržitelného 
hospodaření v lesích Evropy“
Rezoluce H1 (výtah) 
•  Lesnická politika přizpůsobená místním zákonům 

by měla ve státních i soukromých lesích výrazně 
podporovat postupy umožňující víceúčelové funkce 
a usnadňující trvale udržitelné hospodaření včetně 
ochrany lesa a odpovídajícího zvýšení biodiverzity.

•  Vlastníci lesa, kteří pro společnost zajišťují funkčně 
mnohostranné užitky, by měli být ve své činnosti po-
vzbuzováni a fi nančně podporováni.

•  Lesní hospodářství by mělo zajistit v ekologicky 
a ekonomicky potřebném rozsahu optimální kom-
binaci služeb a výrobků pro stát i obyvatelstvo. Pro 
dosažení rovnováhy mezi různými potřebami spo-
lečnosti by mělo být podporováno právě víceúčelové 
lesní hospodářství. 

Lisabon 1998 – podpora deklarovaným strategiím 
Rezoluce L l – Lidé, lesy, lesnictví (výtah)
Signatářské země a evropské společenství se odvolávají 
a uznávají: 
•  Cíle programu trvale udržitelného lesního hospo-

dářství vyjádřené v lesnických principech schvále-
ných Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji 
(UNCED) a na defi nici trvale udržitelného lesního 

hospodářství, schválené na Helsinské konferenci mi-
nistrů v Rezoluci H1

•  Důležitost úlohy lesnictví a trvale udržitelného lesní-
ho hospodářství pro celkový trvale udržitelný rozvoj 
lidské společnosti. 

•  Důležitost všech funkcí lesů i potřebu příznivých 
reakcí na zvyšující se požadavky společnosti.

•  Potřebu intenzivnějšího dialogu mezi sektorem les-
nictví a širokou veřejností, který by defi noval obecně 
uznávané cíle lesnické politiky. 

Vídeň 2003 – summit pro život lesů 
Deklarace Evropské lesy – společný prospěch sdílená 
odpovědnost (výtah) 
•  Žijící lesy jsou základem života na Zemi. Budeme-li 

trvale udržovat lesy, udržíme trvalý život.
•  Lesy vytvářejí mnoho užitků: zajišťují surovinu pro 

obnovitelné a životnímu prostředí neškodící produk-
ty a hrají důležitou roli v globální biologické diver-
zitě i v koloběhu uhlíku. Svými funkcemi jsou zcela 
nepostradatelné pro životní prostředí i zajišťování 
ochranných, sociálních a rekreačních funkcí, zvláště 
vzhledem ke stále více se urbanizující společnosti. 

Varšava 2007 – Varšavská deklarace 
•  Rezoluce W 1, 2,
W1: Lesy dřevo a energie
W2: Lesy a voda 

Poslední trendy v lesnické politice EU
•  Rostoucí ovlivňování lesnické politiky společenskými 

a politickými problémy mimo lesnický sektor (politi-
ka rozvoje venkova, směrnice o stanovištích a ptácích, 
užití a marketing lesního reprodukčního materiálu, 
směrnice týkající se energie, 6. Akční program o ŽP 
aj.).

•  Plány na „Forest Focus“ – rámcové nařízení týkající 
se monitoringu lesů a environmentálních interakcí.

•  Hodnota environmentálních a sociálních funkcí lesa 
(např. pro les: ochrana půdy, biodiverzity, povodí, 
regulace klimatu, rekreace apod., pro dřevo: nízká 
potřeba energie, nízké emise) není pokryta příjmy 
z lesních produktů.

•  Tlak na kontrolu nelegálních těžeb (Akční plán EU 
na zavedení lesního práva, způsob vládnutí a licenční 
schéma obchodu).

•  Zavádění tržně orientovaných nástrojů k podpoře 
TUHL – certifi kace lesů, certifi kace výrobků ze dře-
va a dřevozpracujícího průmyslu.

•  Snaha zajistit ekonomickou životaschopnost TUHL 
a konkurenceschopnost lesnictví.

•  Narůstající důraz na ochranu přírody a podpora bio-
logické diverzity lesních ekosystémů (nestejnověké 
porosty, redukce holosečí, rozšiřování selektivních 
těžebních systémů, snižování aplikace chemikálií 
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v lesích, zvyšování přirozené obnovy, zalesňování 
původními druhy, řízení lesních požárů).

•  Vůdčí role EU při implementaci Kjótského proto-
kolu (adaptace obhospodařování lesů na klimatické 
změny, substituce fosilních paliv, legislativa k nárůstu 
užití obnovitelných zdrojů energie, potenciál snižo-
vání uhlíku z nových zalesnění)

Akční plán EU pro lesy – 2006 
•  schválen dne 15. června 2006 v Evropské komisi 
•  vychází z usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 

o strategii v oblasti lesního hospodářství pro Evrop-
skou unii

•  čtyři hlavní cíle akčního plánu jsou: 
 1.  zlepšit dlouhodobě konkurenceschopnost,
 2.  zlepšovat a chránit životní prostředí,
 3.  přispět ke kvalitě života,
 4.  podpořit koordinaci a komunikaci. 
•  komise prostřednictvím akčního plánu navrhuje 

18 klíčových akcí, které je třeba společně s členskými 
státy během období pěti let (2007–2011) implemen-
tovat 

Zelená kniha EU – 2010 – „Ochrana lesů a související 
informace v EU – příprava lesů na změnu klimatu“

Na potřebu analýz, hodnocení a integrace funkcí lesů 
do lesnického plánování dnes upozorňuje mnoho insti-
tucí, organizací a odborníků. Často se odvolávají na zmí-
něné zlomové konference a summity, které pokrokově 
stanovily základní limity a principy. Příkladem je přístup 
BRIALESE (2002): „Integrace různých funkcí do lesnic-
kého hospodářského plánování může být hodnocena 
vždy, pokud budou k dispozici použitelné indikátory. 
Tyto indikátory musí být aplikovány na každou jednot-
ku lesa a měly by být založeny na usnesení ministerské 
konference na ochranu lesů v Lisabonu 1998. Indikátory 
jsou slučovány homogenně do kritérií. Jsou dvě možnos-
ti jejich aplikace: možnosti trhu s cílem minimalizace 
nákladů v rámci trvale udržitelného rozvoje a možnost 
veřejných stimulů např. s cílem vytváření substitučních 
produktů nebo užitků.“

Funkce lesů byly rovněž tématem mezinárodních vě-
deckých konferencí. např. v Šoproni, 2002 pod záštitou 
IUFRO „Management and Modelling Multifunctional Fo-
rest Enterprises and Properties“. Závěry konference však 
podtrhují zejména systémy a přístupy s dominancí spo-
lečenských zájmů a preferencí, kdy za multifunkčnost 
v lesním hospodářství je považována zejména rovnováha 
mezi environmentálním a rekreačním využitím a fi nanč-
ními a ekonomickými zájmy a nařízeními.

Národní lesnický program České republiky

Usnesením vlády České republiky č. 53, ze dne 13. led-
na 2003 byl přijat I. Národní lesnický program na léta 

2003–2006. V něm je předložena strategie a koncepce 
lesního hospodářství. Samostatná kapitola je věnována 
problematice funkcí lesů, v těchto zásadních tezích:

Současná právní úprava člení funkce lesů na pro-
dukční a mimoprodukční.

Aktuální koncepční materiály zdůrazňují požada-
vek polyfunkčního obhospodařování lesů zahrnující 
jak funkčně integrované tak i diferencované obhospo-
dařování lesů.

Způsoby hospodaření v minulosti často nebraly 
na zřetel, jak akcentovaná dřevoprodukční funkce a pro 
životní prostředí nešetrné technologie ovlivní potenciál 
funkcí lesů jako celek. Je snížena schopnost některých 
funkcí uspokojovat stoupající veřejné potřeby.

K základním cílům odvětví lesního hospodářství 
proto patří prosazení polyfunkčního obhospodařová-
ní lesů při trvalém zachování a postupném zvyšování 
funkčního potenciálu lesů a jeho racionálním vyváže-
ném využívání v souladu s dlouhodobými veřejnými 
zájmy.

Důležitým úkolem je poznání přirozeného poten-
ciálu jednotlivých funkcí tak, aby mohl být použit jako 
objektivní kriterium pro posuzování aktuálního stavu 
a pro další záměry hospodaření.

Pokud vznikne potřeba plnění některé funkce nad 
její aktuální úroveň odpovídající funkčně integrované-
mu hospodaření a v této souvislosti bude nutno vynalo-
žit dodatkové energetické vklady, či omezit hospodaření, 
bude takový les zařazen do příslušné kategorie funkčně 
diferencované.

Na tento základní strategický dokument navazuje 
i Národní lesnický program II pro období do r. 2013, 
přijatý Usnesením Vlády ČR č. 1221, ze dne 1. října 
2008.

Dokladuje, že lesní hospodářství je v rámci Evro-
py vnímáno jako součást rozvoje venkova a využívání 
krajiny se svými třemi pilíři (skupinami funkcí lesů). 
Jsou to funkce ekonomické, ekologické a sociální, je-
jichž naplňování je uskutečňováno na principu trvale 
udržitelného rozvoje.

Skupina ekonomických funkcí lesů – strategickým 
cílem je dlouhodobé zlepšování konkurenceschopnos-
ti lesního hospodářství a zvýšené využívání lesnických 
výrobků, zboží a služeb v životě společnosti.

Skupina ekologických funkcí lesů – strategickým 
cílem je uchování a zlepšení biologické rozmanitosti, 
integrity, zdraví a odolnosti lesních ekosystémů v míst-
ním měřítku s ohledem na možný scénář globálních 
a krajinných změn. 

Skupina sociálních funkcí lesů – strategickým cílem 
je přispět ke kvalitě života prostřednictvím zachování 
a zlepšení sociálních a kulturních rozměrů lesů a les-
nictví.

Jedním z nejdůležitějších pojmů a principů NLP II 
Trvale udržitelné hospodaření v lesích je defi nováno 
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jako správa a využívání lesů a lesní půdy takovým způ-
sobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich bi-
odiverzitu, produkční schopnost a regenerační kapacitu, 
vitalitu a schopnost plnit v současnosti i v budoucnosti 
odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce 
na místní, národní a globální úrovni a které tím nepo-
škozují ostatní ekosystémy.

Celková strategie, koncepce, cíle a opatření se promí-
tají v 17 tzv. „klíčových akcích“ (KA 1–17). V souvislosti 
s polyfunkčními záměry v lesích uvádíme příklady vy-
braných klíčových akcí a jejich opatření.

KA 3 – Zlepšit zhodnocování a marketing lesních ne-
dřevních užitků a služeb.

Opatření 3.1 – Vytvořit podmínky a předpoklady 
(informační, legislativní, motivační) k rozšíření příjmů 
vlastníků lesů, např. tržním uplatněním určitých rekre-
ačních a environmentálních služeb a zboží včetně vybu-
dování účinného marketingu.

Opatření 3.2 – Navrhnout a projednat způsob zajiš-
tění úhrad služeb pro ty vlastníky lesů, kteří hospodaří 
způsobem prospívajícím kvalitě vody (odměňovat vlast-
níky lesa za jejich výkony pro udržení kvality podzem-
ních vod), a to ze zdrojů mimo rámec státního rozpočtu.

KA 6 – Snížit dopady očekávané globální klimatické 
změny a extrémních meteorologických jevů.

Opatření 6.4 Optimalizovat uhlíkový cyklus v půd-
ních horizontech, zásobách dřeva stojících porostů a vý-
robcích ze dřeva.

Opatření 6.5 Uplatňovat opatření udržující vysokou 
a stabilní produkci dřevní hmoty.

KA 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů.
Opatření 9.7 Zajistit, aby lesy a trvale udržitelné 

hospodaření v nich hrály aktivní úlohu při udržování 
a zlepšování kvality a množství vody a při zmírňování 
následků živelných nebezpečí, jako jsou záplavy, sucha, 
laviny, sesuvy půdy, jakož i při boji s půdní erozí.

Opatření 9.11 Revidovat opatření lesotechnických 
meliorací a hrazení bystřin s cílem zvýšit retenční schop-
nost lesů a omezit negativní ovlivnění přirozené morfo-
logie vodních toků.

Opatření 9.12 Upravit výpočet poplatku za odnětí 
z PUPFL tak, aby zohledňoval celospolečenský význam 
lesů.

Opatření 9.14 Přehodnotit kategorizaci lesů na zá-
kladě odborné diskuse tak, aby odpovídala funkčnímu 
potenciálu i záměru využití lesů, včetně stanovení priorit 
funkcí.

KA 13 – Zvýšit přínos lesů a lesnictví (lesnického 
zboží, služeb) pro rozvoj venkova.

Opatření 13.6 Vypracovat rámcové podmínky pro 
posílení rekreačního využívání lesa, zejména lesní cestní 
sítě, a vytvářet příležitosti pro poskytování tohoto druhu 
služeb.

Opatření 13.7 Podporovat rekreační využívání lesa 
diferencovaně podle velikosti, druhu vlastnictví a kate-
gorie lesa.

Pojetí a systematika funkcí lesů

Filozofi e a koncepce objektivizace funkcí lesů primárně 
vychází ze dvou pojetí, které se principielně liší posu-
zováním vztahu – člověk a les (VYSKOT et al. 2003). 
Jedná se o pojetí:
•  Antropocentrické (utilitární), které vychází z pod-

staty, že lesy jsou specifi ckým přírodním zdrojem, 
zcela ovládaným člověkem, sloužícím jeho potřebám, 
diferencovaně podle aktuální poptávky. Funkce lesa 
jsou považovány za služby, které člověk požaduje 
a o jejichž účinnosti a tedy i hodnotě výhradně spo-
lečensky rozhoduje. V tomto pojetí jsou lesy význa-
mově diferencovány formou aktuálních specifi ckých 
systemizací a kategorizací v čase a prostoru. Člověk 
tak priorizuje jednotlivé funkce lesů společenským 
výběrem. Neakceptuje poznání, že lesy jsou (i v liteře 
zákona č. 289/1995 o lesích) ničím nezastupitelnou 
složkou životního prostředí bez limitů místa a času.

•  Ekosystémové (existenční), které vychází z podstaty, 
že lesy jsou v úrovni přírodních systémů, tedy i pro 
lidskou populaci záchovnými, životadárnými zdroji, 
řídícími se přírodními zákony a jistým omezeným 
způsobem ovlivňovanými a využívanými člověkem. 
Funkce lesa jsou realizovanou produkcí účinků vy-
plývající z jeho podstaty a ekosystémových proce-
sů. Funkce jsou produkovány každým specifi ckým 
ekosystémem lesa, bez ohledu na potřeby či poptáv-
ky člověka a jejich účinnost (obsahová hodnota) je 
exaktně vyhodnotitelná v úrovni současného vědec-
kého poznání. Komplexní cestou využívání funkcí je 
pak funkční integrace lesů, tzn. využití všech funkcí 
každého specifi ckého ekosystému lesa i věcně hod-
notově značně rozdílných. Aktuální společenská 
utilizace a hodnota jsou společenskou poptávkovou 
nadstavbou.

Systemizace funkcí lesů v antropocentrickém pojetí
Systemizace funkcí vychází z principu užitkovosti, tzn. 
potřeby využívání lesa člověkem. Její fi lozofi e rozlišuje 
tzv. základní skupiny funkcí (hospodářské, ekologické 
a sociální) v nichž jsou diferencovány další dílčí funkce. 
V tomto pojetí byla navržena celá řada variant, jedna 
z typických je uvedena v následující tabulce.
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Tab. 22:
Systemizace funkcí lesů v antropocentrickém pojetí.

FUNKCE (užití lesa)

Základní
funkce Hlavní funkce Dílčí funkce

Hospodářská Produkční Dřevní
Nedřevní

Ekologická

Stabilizační (reprodukční)

Vodohospodářská

Retenční
Retardační
Akumulační
Kondenzační
Infi ltrační
Detenční
Desukční
Vodoochranná

Půdoochranná

Protierozní
Protidefl ační
Protisesuvná
Protilavinová
Břehoochranná

Klimaticko-
-vzduchoochranná

Akumulační
Filtrační
Antiradiační
Izolační
Aerotechnická

Sociální

Rekreační
Rekreační
(myslivecká, 
turistická)

Zdravotní Léčebná

Kulturně-naučná

Krajinotvorná
Estetická
Meditační
Spirituální
Přírodoochranná
Vědecká
Výchovná

Ostatní sociální Obranná

Jednostranná účelovost tohoto členění je zjevná. Dřevní 
i nedřevní produkce je základní schopností ekosysté-
mu s primárně „ekologickým“ významem. Na kvantitě 
a kvalitě bioprodukce podstatně odvisí všechny další 
produkované účinky. Hospodářské – je pouze využití 
této jedinečné schopnosti lesa. 

Lesní ekosystémy rovněž neprodukují žádné sociální 
funkce. Rekreace není činností lesa, ale člověka. Stávající 
používaná defi nice rekreační funkce lesa hovoří o čin-
nostech člověka v lesním prostředí k regeneraci jeho 
fyzických a duševních sil a uspokojení jeho osobních 
zájmů. Z pohledu lesního ekosystému však jde o synergii 

produkovaných schopností ovlivňovat a optimalizovat 
fyziologické procesy lidského organizmu.

Žádný typ lesa rovněž neprodukuje funkci turistic-
kou. Turistika je opět výhradně lidskou činností v lese. 
Lesy a lesní ekosystémy se také „nezabývají myslivos-
tí“. Zoocenóza, včetně lovné zvěře je jejich organickou 
součástí. 

Kulturně-naučné funkce a chránit přírodu lesy neu-
mí. Rovněž vědecky nepracují, nevychovávají, nemedi-
tují ani „nespiritualizují“ a nebrání vlast. Znovu je nutné 
konstatovat, že jde o aktivity, požadavky a potřeby člo-
věka. Sociální – je opět pouze využití ekosystémových 
schopností lesa.

Systemizace funkcí lesů v ekosystémovém pojetí
Ekosystémová systemizace funkcí je „prostým“ rozli-
šením naturálních schopností – účinků lesů. Není zde 
uplatňována žádná společenská hierarchie, ani zájmové 
požadavky či potřeby využívání. Je pravdou, že schop-
nosti ekosystémů odhaluje člověk a mnoho jich ještě 
nezná, musí je však respektovat s pokorou. Rovněž je 
nemůže zaměňovat se svými aktivitami. Stručný přehled 
naturálních funkcí je předložen tabelárně.

Tab. 23:
Naturální (ekosystémové) schopnosti ⇒ účinky lesů.

Funkční účinky:
klimatické –  aerotechnické
 –  fi ltrační
 –  izolační
 –  antiradiační
 –  hygienické
hydrické –  vodní režim
 –  vodní bilance
edafi cké –  půdotvorné
 –  půdoochranné
 –  protisesuvné
 –  protilavinové
fytobiotické –  primární produkce
(zoobiotické) –  diverzita ekosystémů
 –  stabilita ekosystémů
 –  ekologická rovnováha
krajinotvorné –  krajinně-stabilizační
 –  krajinně-kreativní

Přístup k moudré společenské využitelnosti funkčních 
účinků je předložen v jednoduchém schématu. Zásad-
ním je, že všechny produkované naturální funkce lesů 
působí vždy synergicky a neoddělitelně v každém lesním 
ekosystému. Jejich účelové preference jsou vždy relativní 
i subjektivní.
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Na uvedených principech je pak založena determinace 
tzv. účinnostních skupin celospolečenských funkcí, kde 
platí:
•  Celospolečenské funkce (životazáchovné) jsou zá-

sadně rozdílné od funkcí společenských (zájmo-
vých).

•  Celospolečenské funkce jsou vztaženy k člověku jako 
součásti ekosystému.

•  Celospolečenské (životazáchovné) funkce jsou pro 
člověka významově rovnocenné.

•  Celospolečenské funkce jsou synergickou realizací 
všech ekosystémových – naturálních účinků lesů. 
Naturální účinky jsou neoddělitelné.

•  Celospolečenské funkce jsou synergicky produková-
ny každým lesním ekosystémem a jejich působení je 
neoddělitelné.

•  Celospolečenské funkce sociálně-rekreační a zdra-
votně-hygienická jsou determinovány ekosystémo-
vým působením (pozn.: jednota terminologie).

FUNKCE
naturální CELOSPOLEČENSKÉ

produkční BIOPRODUKČNÍ
(primární produkce)

klimatické EKOLOGICKO-STABILIZAČNÍ

edafické EDAFICKÁ – PŮDOOCHRANNÁ

hydrické HYDRICKO-VODOHOSPODÁŘSKÁ

fytobiotické SOCIÁLNĚ-REKREAČNÍ
(zoobiotické)

kreativní HYGIENICKO-ZDRAVOTNÍ

Obr. 92:  Účinnostní skupiny celospolečenských funkcí lesů na bázi ekosystémových funkčních synergií.
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Funkce lesů v lesnickém hospodaření

Lesnictví a související lesní hospodářství patří z důvodu 
dlouhodobosti přirozeně k méně dynamickým oborům 
s velmi dlouhými obdobími posunů k novým fi lozofi ím 
a koncepcím. Přesto byl ve 20. století z hlediska více-
funkčních systémů hospodaření zaznamenán výrazný 
posun. Nejstarší, kořistnický princip, charakteristic-
ký neřízeným využitím lesních zdrojů, skončil sice až 
ve druhé polovině 18. století historicky významnými 
právními úpravami, ale vzápětí nastoupil nadčasový 
princip trvalosti, nepřetržitelnosti a vyrovnanosti pro-
dukce, předznamenaný postupným poznáním stavu lesů 
a potřebou setrvalého užitku dřevní hmoty. Vliv lesů 
na přírodní prostředí byl již cíleně aplikován v lesnic-
kých zásazích (opatření k neškodným sváděním hor-
ských vod, povinná ochranná zalesňování, zákonné 
plány pro obecní lesy apod.).

Zvýšená společenská poptávka po aktivním více-
funkčním využívání lesů ve 30. a 40. letech dvacátého 
století souvisela zejména s počátkem rozsáhlého poško-
zování lesů, znečišťování atmosféry a intoxikací prostře-
dí. Funkce lesa však byly chápány pouze jako přidružený 
(samovolný) efekt lesní výroby méněcenného významu, 
mimo ekonomický systém. Samovolnost byla symbolic-
ky charakterizována „principem úplavu“. Lesnické vědy 
a společenský tlak koncem 60. let prokázaly nedostateč-
nost samovolných účinků lesů pro zajištění veřejných 
zájmů a nutnost řízeného obhospodařování celospole-
čenských funkcí.

„Principem přechodu“ bylo charakteristické období 
70. a 80. let. Docházelo ke střetům národohospodář-
ských zájmů a těžce poškozovaného životního prostře-
dí. Vztah mezi prioritou dřevní produkce a ostatními 
celospolečenskými funkcemi se radikalizoval, nastou-
pily rozpory i hledání. Existence fi lozofi e vícefunkčního 
hospodaření však zůstávala pouze v úrovni proklamací 
a legislativních „preambulí“. Dominovala dřevní výro-
ba, nástroje hospodářské úpravy lesů byly vymezeny 
k dřevní produkci a ostatní funkce lesů byly přijímanou 
nadstavbou.

Do lesnických koncepcí se promítají i světové strate-
gie tehdejšího období. Krátkou životnost měla tzv. „nu-
lová varianta“ požadující zastavení hospodářského růstu 
vzhledem ke globální degradaci životního prostředí. Pro 
lesní hospodářství znamenala požadavky plného návra-
tu k přírodním lesům, autoregulačním mechanizmům, 
zajištění stability a polyfunkčnosti bez lidských zdrojů. 
Její nereálnost se obecně potvrdila zamítnutím tohoto 
principu v celosvětovém měřítku.

Nové pojetí přístupu k lesům, jejich trvale udržitel-
nému rozvoji a polyfunkčnímu hospodaření, rozvedené 
dříve v textu (viz: Filozofi e, strategie a koncepce funkcí 
lesů) nezbytně vyžaduje:

•  dopracování systému hodnocení funkcí lesů na zá-
kladě oponentního posouzení navrhovaných meto-
dik a v legislativním vymezení oblasti jejich použití,

•  vypracování kvantifikace potenciálu jednotlivých 
funkcí v konkrétních podmínkách různých typů lesů,

•  vyřešení systému kriterií a indikátorů polyfunkčního 
(funkčně integrovaného a diferencovaného) obhos-
podařování lesů,

•  vytvoření doporučeného optimalizovaného systému 
polyfunkčního obhospodařování lesů,

•  zpracování návrhu nového systému kategorizace lesů 
na základě studie zahrnující analýzu ekonomických 
dopadů a řešení případných kompenzací.

Strategický vývoj přístupu k vícefunkčnímu – funkčně 
integrovanému hospodaření (FILH) v lesích schematic-
ky shrnuje VYSKOT et al. (2003) (Obr. 93).

Lidstvo = křižovatka dějin a života (Agenda 21)

Záchrana světových lesů

Strategie trvale udržitelného rozvoje

Vícefunkční pojetí hospodaření v lesích

Funkčně integrované lesní hospodářství (FILH)

Obr. 93:  Strategický vývoj přístupu k vícefunkčnímu hospodaření 
v lesích (VYSKOT, I. a kol. 2003).

Ke společenskému uplatnění a realizaci funkčně inte-
grovaného lesního hospodářství je vzhledem k lesům 
potřebné přijmout následující premisy:
•  Každá jednotka lesa produkuje, na základě svých 

schopností, hmotné i nehmotné účinky – funkce, 
vyplývající z ekosystémových zákonitostí a procesů. 
Účinky působí vždy synergicky.

•  Podstatou schopnosti produkce účinků v daném čase 
a prostoru je primárně existence lesa. Efekt účinků 
lesů vyplývá z jeho stavu, který je odrazem kvality 
přírodních podmínek a úrovně společnosti, s ade-
kvátními přístupy k přírodním zdrojům.

•  Život člověka je vědomě či nevědomě, bezprostředně 
či zprostředkovaně, na těchto účincích závislý. Rea-
lizace účinků v cíleném společenském vědomí = ce-
lospolečenské funkce lesů.

•  V antropizované „kulturní krajině“ je vztah člověka 
a lesa nezbytným kompromisem. Jednostranné pre-
ference vždy tento vztah narušují či bortí k nepro-
spěchu obou.

•  Lesy zvláštních kategorií (i v národních parcích 
a CHKO), přes svá specifika, produkují všechny 
celospolečenské funkce v daném čase a prostoru 
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analogicky jako lesy běžné krajiny. Nelze je zcela 
podřizovat jednostranné preferenci.

•  Dřevoprodukční funkce lesů je aktuální i ve speci-
fi ckých kategoriích, včetně zvláště chráněných úze-
mí. Jako dominantní složka bioprodukce zásadně 
ovlivňuje všechny celospolečenské funkce. Vyšším 
principem je vyvázání produktu z komerční utilizace 
a jeho „obětování“ zájmům např. ochrany přírody.

•  Pojem mimoprodukční funkce (uplatněný i v součas-
né právní úpravě) je účelovým archaizmem. Všechny 
funkce jsou hmotnou či nehmotnou produkcí lesa. 
Nesprávné pojmy jsou zdrojem vědomostních i kon-
cepčních deformací.

Současné pojetí (stav) funkcí lesů v České republice
•  Funkcemi lesů je chápáno naplňování aktuálních 

účelových požadavků společnosti na les, či v lese, 
nikoliv skutečné funkční schopnosti lesních ekosys-
témů.

•  Funkce lesů jsou pojímány preferenčně diferencova-
ně, s přetrvávající a dominující prioritou váhy funkce 
dřevoprodukční:

 – legislativně
 – hospodářsky
 – ekonomicky
•  Funkční integrace je přijímána jen proklamativně, 

v hospodářské struktuře ani lesnických činnostech 
není uplatňována.

•  Mimodřevní funkce jsou zákonně (opět monofunkč-
ně) uplatňovány pouze v lesích mimo kategorie lesů 
hospodářských.

•  Kategorizace lesů rozděluje lesy podle aktuálních 
účelových požadavků, bez vkladu jejich skutečných 
funkčních schopností, administrativním rozhod-
nutím, určujícím oddělení plné a omezené dřevní 
produkce. 

•  Hodnocení a oceňování lesů je záležitostí pouze les-
ního pozemku a dřevní produkce na něm.

•  Současné metody hodnocení funkcí nevyjadřují 
exaktní funkční schopností lesů.

Přístupy k funkcím lesů
v pojetí funkčně integrovaného hospodaření
•  Funkční využívání lesů je postaveno na skutečných 

funkčních schopnostech lesních jednotek a jejich op-
timální využitelnosti pro aktuální účelové požadavky 
společnosti.

•  Všechny funkce lesů mají obecně pro lidskou po-
pulaci rovnocenný význam. Nelze zaměňovat spole-
čenský (skupinový) prostorově či časově vymezený 
zájem s celospolečenskou nezbytností (bilance uhlí-
ku, kyslíku, voda, klima, biodiverzita aj.).

•  Rovnocenný význam funkcí lesů však neznamená 
jejich rovnost „funkčně hodnotovou“.

•  Schopnost lesů produkovat „obsahovou hodno-
tu“ funkcí je velmi rozdílná a vyplývá z podmínek 
a vlastností ekosystémů.

•  Stupeň intenzity společenského využívání lesů je li-
mitován jejich funkčními schopnostmi.

Kategorizace lesů rozlišuje lesy polyfunkční – integrující 
všechny společenské potřeby až do úrovně „výjimečné“ 
a lesy výjimečného společenského významu, kde určitá 
funkce je mimořádně vyžadovaným společenským zá-
jmem. Vychází ze skutečných schopností lesních porostů 
produkovat funkce, nikoliv z pouhého společenského 
rozhodnutí.

Realizační předpoklady
Charakter lesnické politiky
Lesnická politika při formulování cílů je zatížena řadou 
„deformačních“ limitů především z oblasti ekonomiky. 
Provázanost se stěžejními potřebami životního prostředí 
a komplexní péče o krajinu a její složky je dosud defi cit-
ní. Úkoly lesnické politiky je třeba směrovat následovně:
•  Lesy jsou životadárným zdrojem společnosti a jejího 

životního prostředí. Součástí jimi produkovaných ži-
votazáchovných funkcí je přírodní, obnovitelná dřev-
ní surovina.

•  Všechny produkované funkce lesů jsou přirozenou 
součástí systému a struktury lesního hospodářství, 
jehož prioritou není produkce dřeva, ale souběh 
funkcí nezbytných pro společnost.

•  Zásadními limity konceptů hospodaření jsou objek-
tivizované hodnoty funkcí lesů.

•  Životadárnost funkcí lesa je společným zájmem jed-
notlivce i společnosti.

•  Vlastník lesa a lesní hospodář jsou pro společnost 
zabezpečovateli jejích životazáchovných potřeb.

•  Vzdělávání, osvěta, etika jsou významné podpůrné 
nástroje pro řešení vazeb mezi vlastnickými vztahy 
a celospolečenským posláním lesů.

Charakter lesnického plánování
Koncepce funkčně integrovaného hospodaření vyža-
duje dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování. 
Hospodaření pouze na základě vlastnictví je neslučitelné 
s jeho náročností a odborností.

Rozhodujícím zdrojem jsou díla hospodářské úpravy 
lesů, avšak na základě polyfunkčního cílového pojetí:
•  Současná hospodářská úprava lesů je postavena 

na primárních produkčních zásadách a kriteriích 
a neřeší integrované funkční využití lesů. Koncepci 
HÚL je třeba zásadně přetvořit ve smyslu funkčně 
integrované úpravy s polyfunkčností poslání lesů 
jako systémového přírodního zdroje. Tedy:

•  Podkladem prací HÚL jsou analýzy potenciálů celo-
společenských funkcí lesů a jejich aktuálních účinků.

•  Podkladem prací HÚL je analýza současných i per-
spektivních společenských funkčních potřeb.
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•  Zpracování podkladů je součástí dlouhodobých plá-
novacích děl – Oblastních plánů rozvoje lesů.

•  Tytéž podklady vyžadují i střednědobé plány – díla 
LHP a inventarizační osnovy s dosahem na základní 
jednotky lesa. Nutností je funkčně integrovaná taxa-
ce jednotek lesa, s novými vstupními prvky a meto-
dickými postupy.

•  Analogicky je třeba rozšířit rozsah inventarizace lesů.
•  Strukturu lesního hospodářského plánování je ne-

zbytné propojit s díly komplexního plánování kra-
jiny a životního prostředí (evropská ekologická síť, 
územní plány, plány rozvoje apod.).

•  Kategorizovat lesy vyjímečného společenského vý-
znamu v propojení s díly komplexního plánování 
krajiny.

Charakter ekonomického chování
Vyžaduje zásadní změny stávajících ekonomických pří-
stupů v následném pojetí:
 Začlenění všech celospolečenských funkcí lesů 

do ekonomických struktur v systému lesního hos-
podářství.
 Společenské ohodnocení celospolečenských funkcí 

na bázi jejich objektivizace.
 Vytvoření ekonomických nástrojů a fi nančních zdro-

jů pro úhrady péče o celospolečenské funkce lesů 
jejich zabezpečovatelům.
 Vytvoření ekonomických nástrojů a zdrojů pro kom-

penzace kategorie lesů vyjímečného společenského 
významu.

Nezbytné předpoklady realizace
integrovaného pojetí a objektivizace funkcí lesů
Současný stav systematizace a diferenciace funkci lesů 
je poplatný fi lozofi i zásadně rozlišující produkční funkci 
lesů a mimoprodukční funkce lesů. Pojetí celospolečen-
ského poslání lesů vyžaduje:
 ustavení systému rovnocenných celospolečenských 

funkcí lesů bez scestných diferenciací funkcí pro-
dukčních a ostatních
 přijetí základní koncepční zásady, že integrace funkcí 

je předmětem hospodaření v každé základní jednotce 
lesa, jako nutná společenská stimulace naturálních, 
v silně antropizovaných podmínkách, deficitních 
účinků lesů
 stanovení cílových funkčních skupin na bázi funkč-

ních interakcí a stěžejních společenských potřeb
 kvantifi kace funkcí lesů na základě shodné relativní 

úrovně, formou vztahů mezi potenciální schopností 
lesa a funkční společenskou potřebou
 vytvoření nové funkční rajonizace lesů podle hod-

not jejich celospolečenského potenciálu jako podklad 
pro cílené hospodaření

 ustanovení kategorií lesů specielních společenských 
zájmů (východiska tvoří potenciály lesa a komplexní 
potřeby krajiny).

Postup řešení hospodářské integrace funkcí

Dosavadní postupy funkčně diferencovaného hospoda-
ření vycházely z priority funkce dřevoprodukční, ostatní 
funkce byly vždy jen s touto prioritou poměřovány. In-
tegrované pojetí funkční rovnocennosti hodnotí každou 
funkci a hospodářská opatření k jejímu dosažení nezá-
visle a individuálně. Výsledným řešením je pak optima-
lizace hospodaření (kritická cesta) ve smyslu:
a) vyloučení všech postupů negujících či retardujících 

účinnost jednotlivých funkcí
b) zohlednění indiferentních (nekonkurenčních) po-

stupů
c) priorizace postupů společně účinných (funkčně in-

tegrujících)

Cíle hospodaření: Integrovaná struktura porostů
a) druhová
b) věková
c) prostorová

Schéma řešení (grafi cké znázornění)

Legenda: SBP – druhová skladba, VSES – věková skladba, PSHV – 
prostorová skladba, SZH – struktura dané funkce, (ZT) – způsob 
a technologie, OEP – obnovní prvek, VSR – výchovný prvek, OCES – 
ochranný prvek, TBP – těžební prvek
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Návrh funkční kategorizace lesů ČR
v pojetí funkčně integrovaného hospodaření

Navrhovaná kategorizace
(trend polyfunkčního využití lesů)
Cíl: funkční integrace lesů
Podstata: soulad a cílené využití všech schopností lesů 
v každé jednotce prostorového rozdělení lesa

I. Lesy polyfunkční
(zajišťují všechny společenské funkční potřeby až do úrov-
ně „výjimečné“)
Funkčně integrované hospodaření v každé jednotce 
lesa – determinační základ: funkční potenciály a funkční 
efekty lesů podle stanovištních a porostních podmínek
(hospodaření bez schematizace a zavádějící funkční 
typizace – využití originality funkčních úrovní a va-
zeb)
Premisa:
− vysoká odborná kvalifi kace odborných lesních hos-

podářů

II. Lesy „výjimečného“ společenského významu
(určitá funkce je aktuálním prioritním společenským zá-
jmem)
a) ochranného
b) ekologicko-stabilizačního
c) hydricko-vodohospodářského
d) edafi ckého
e) zdravotně-hygienického
f) sociálně-rekreačního
g) speciální produkce
(specifikace ze zákona jen nezbytná – NP, CHKO, 
I. PHO apod.)
Premisa:
− kvalifi kovaná důvodná rozhodnutí tangovaných 

orgánů státní správy

Podklady pro rozhodování státní správy:
− nejvyšší třídy specifi ckých funkčních potenciálů jed-

notek lesa
− územní mimořádné specifi cké společenské požadav-

ky

5.8.2.3   Kvantifi kace a hodnocení
funkcí lesů

Ilja Vyskot, Jiří Schneider

Význam kvantifi kace a hodnocení funkcí lesů

Tržní mechanizmy v lidské společnosti vyžadují umět 
vyjádřit celospolečenské funkce lesů ve věcné, resp. 

hodnotové dimenzi a umožnit tak jejich společenské 
a fi nanční ohodnocení.

O vyřešení tohoto problému se snaží všechny evrop-
ské lesnické instituce. Vágnost dosavadních řešení má 
několik kořenů:
 fi lozofi i účelovosti (záměna funkční schopnosti lesů 

za diktovaný účel)
 ekonomicko-komerční přístup bez věcně hodnotové 

objektivizace funkcí lesů
 nerespektování ekosystémové podstaty funkcí lesů
 nedostatek soustavných věcných podkladů pro ob-

jektivizaci funkcí lesů

Obr. 94:  Současné postupy hodnocení celospolečenských funkcí 
lesů.

Přehled současných postupů dokazuje, že nejsou směro-
vány na podstatu a hodnotovou kvantifi kaci funkcí. Zá-
kladem není exaktní analýza schopnosti lesa poskytovat 
funkce, ale spíše hodnocení společenské potřeby, jakou 
funkci a za jakého úsilí má les v daném čase a prostoru 
plnit. Všechny současné metody ve svých praktických 
aplikacích pro středoevropské podmínky citelně postrá-
dají:
 systémovou homogenitu funkcí lesů,
 exaktnost podkladových hodnotových údajů funkcí 

lesů,
 kvantitativní hodnotové vyjádření funkcí lesů (kvan-

tifi kace funkcí),
 jednotnou srovnávací hladinu funkcí lesů
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Tab. 24:
Klasifi kace nedřevoprodukčních funkcí lesa.

Funkce Produkt nebo užitek

Produkční Dřevo – surovina (vč. palivového dříví, a dalších), krmivo, pryskyřice, korek, ovoce, houby, aroma-
tické a léčivé byliny, lovná zvěř, apod. 

Ochranné

Ochrana obyvatel před přírodními negativními vlivy (sesuvy skal a půdního podloží, bystřiny, laviny, 
vítr, apod.) a před antropogenními vlivy (hluk, výfukové plyny, prach apod.).
Ochrana půdy před vodní a větrnou erozí.
Ochrana vodních zdrojů.

Rekreační Regenerace ve volném čase, vztah k přírodě a krajině, environmentální vzdělávání.

Environmentální Ochrana fl óry a fauny, jejich biotopů a druhové diverzity.
Lokální a globální klima, koloběh vody, kvalita ovzduší a tok CO2.

Zdroj: GALATSIDAS 2001

Ekonomické přístupy

Ekonomické přístupy hodnocení funkcí lesů jsou velmi 
rozšířené a často podrobně zpracované. Důvodem je 
jejich relativní jednoduchost (nevyžadují hlubší analý-
zu složitých přírodních vazeb a procesů) a dlouhodobé 
znalosti ekonomických zákonitostí a pravidel. Jejich 
rozšíření je v neposlední řadě determinováno také je-
jich častým využitím jako argumentačních materiálů při 
prosazování environmentálních zájmů a polyfunkčního 
lesnického hospodaření.

Příkladem těchto přístupů je práce DALY- HASSENA 
& MANSOURY (2004). Autoři defi nují následující sku-
piny netržních užitků z lesa:
 Soukromé užitky (zejména pastva).
 Veřejné užitky (rekreace, ochrana vod, zásoba uhlíku, 

ochrana biodiverzity a další).

DALY-HASSEN & MANSOURA (2004) využívají 
k hodnocení netržních užitků ekonomických metod 
nákladových, substitučních a metody ochoty platit. Za-
jímavým výstupem práce je hodnocení společenských 
preferencí, které jednoznačně dokládá nekomplexnost 
metod hodnocení funkcí lesů, založených na principu: 
poptávka → funkce → užitek. Kvantifi kace a diferenciace 
společenské poptávky nemůže nikdy substituovat sku-
tečnost, že všechny (dále uvedené způsoby) využívání 
lesa podléhají specifi ckým a jednoznačně defi novaným 
ekosystémovým zákonitostem a procesům a tedy všech-
ny ekosystém přímo ovlivňují.

Tab. 25 uvádí diference společenských preferencí 
specifi ckých užitků z lesů v Tunisu (v roce 1998).

Tab. 25:
Společenské preference užitků z lesů v Tunisu dle DALY-
HASSEN a MANSOURA (2004).

Společnost Poptávaný (preferovaný) užitek
Místní
obyvatelé palivové dříví, zdroj pastvy

Stát
(národní
zájmy)

korek, dříví, apod.

Přistěhovalci
a zahraniční
spotřebitelé

myslivost
rekreace
ochrana půdy a vod
fi xace uhlíku
ochrana budoucích potenciálních zdrojů 
a biodiverzity

Konkrétní rozložení společenských preferencí užitků 
z lesů v Tunisu z roku 1998 z hlediska různých zájmo-
vých skupin prezentuje obr. 3.

Obr. 95:  Kvantifi kace společenských preferencí užitků z lesů v Tu-
nisu v roce 1998 (DALY-HASSEN a MANSOURA 2004)
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Výsledkem práce jsou fi nanční hodnoty lesů v Tunisu 
v závislosti na konkrétním užitku (Obr. 96). Hodnoty 
jsou uvedeny v $ na 1 ha lesa a jsou syntézou kvantifi -
kovaných:
 fi nančních výnosů z tržních užitků z lesa,
 fi nančních nákladů na zajištění a podporu konkrét-

ního užitku,
 fi nančních nákladů na substituci užitku,
 ochoty jednotlivých společenských skupin zaplatit 

(fi nanční hodnota preference) za konkrétní užitek 
z lesa.
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Obr. 96:  Finanční hodnoty užitků z lesů v Tunisu v roce 1998 
(DALY-HASSEN & MANSOURA 2004).

Parametrizační a multikriteriální principy

Jednotlivými funkcemi se zabývala celá řada autorů. 
V rámci vodohospodářské funkce lesů to byli např. AM-
BROS (1975), BĚLE (1974), KANTOR (1984), KREČ-
MER (1973; 1981), KREŠL (1986; 1994; 1996), VALTÝNI 
(1979; 1981; 1986), VYSKOT (1988). Edafi ckou funkci 
lesů řešili POBĚDINSKÝ – KREČMER (1984), MIDRI-
AK (1981). Zájem vědců se soustředil dále na tzv. spole-
čenské funkce lesa – funkci rekreační a zdravotní. Touto 
oblastí celospolečenských funkcí lesa se zabývali např. 
MÍCHAL (1973; 1974), MRÁČEK & KREČMER (1971), 
SAMEK – ŠINDELÁŘOVÁ (1979), TERPLAN (1974), 
VOLNÝ (1980), VYSKOT (1981; 1984). Obsáhlý přehled 
autorů zabývajících se hodnotícími systémy a principy 
funkcí lesů prezentuje zejména VYSKOT (1995; 1997; 
2003).

Aktuálně společensky poptávanou je funkce lesních 
ekosystémů jako zásobárna uhlíku. Je celosvětově vel-
mi sledovaným tématem. Cílem odborných aktivit je 
analýza vazby a vývoje zásob uhlíku v lesích a násled-
né fi nanční vyjádření s možností komparace ostatních 
funkčních účinků. Příkladem je projekt CzechCarbo. 
Studiem fi xace uhlíku v lesních ekosystémech ve smyslu 
polyfunkčních principů obhospodařování lesů se zabývá 
mnoho autorů, jako např. SAATY (1990), PODRÁZSKÝ 
(1996), JANOUŠ, POKORNÝ, BROSSAUD & MAREK 

(2000), LAITAT, LEBÉGUE, PERRIN, PISSART & SHE-
RIDAN (2003). 

Komplexním hodnocením funkcí lesů se u nás 
v současnosti zabývají zejména SEJÁK, DEJMAL et al. 
(2001–2003), ŠIŠÁK et al. (1999–2001) a VYSKOT et al. 
(1994–2003). 

SEJÁK et al. transponovali metodický postup uplat-
ňovaný v Hesensku (spolková země Německa), podle 
něhož je veškeré území státu rozčleněno do biotopů (dle 
zákona 114/1992 Sb. je biotop takové místní prostředí, 
které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin 
a živočichů) a tyto biotopy oceněny v úrovních svých 
ekologických funkcí a nákladů nutných na jejich obnovu. 
Za základ souboru biotopů byl vzat systém přírodních 
stanovišť – NATURA 2000, podrobně zpracovaný pro 
naši republiku. Princip hodnocení je bodový, vycházející 
z expertních odhadů defi novaných parametrů biotopů. 
Přínosem metody je zejména osvěta a prezentace „vnitř-
ní hodnoty přírody“ a možný plošný systém oceňování 
pozemků v souvislosti s jejich aktuálním stavem, tedy 
aktuálním společenským využitím. Konkrétní funkce 
lesů metoda neobjektivizuje a nehodnotí.

Pouze částečně lze za parametrizační označit přístup 
ŠIŠÁKA et al. (1999–2001). Primárním cílem metody 
je peněžní vyjádření funkcí lesů, jejich kritéria a para-
metry hodnotí pouze okrajově. Vstupními parametry 
jsou spíše determinanty ekonomické hodnoty – pojem 
ekonomická hodnota je v ekonomické teorii hlavního 
proudu jednoznačně odvozován z preferencí jednotli-
vých lidí (SEJÁK, DEJMAL et al. 2003).

Práce ŠIŠÁKA (1999–2001) okrajově navazují na vý-
zkum dílčích hydricko-vodohospodářských paramet-
rů, kterými se zabývají KANTOR, KREČMER, ŠACH, 
ŠVIHLA & ČERNOHOUS (2003). Jimi prezentované 
výsledky zejména argumentačně dokládají závislosti 
hodnot konkrétních hydrických parametrů na stavu lesa.

Hodnocením funkcí lesů na základě funkčních pa-
rametrů a hodnot se dnes zabývá stále více českých, ale 
také zahraničních autorů. Důvodem je zejména požada-
vek na hodnotovou kvantifi kaci funkcí jako primárního 
předpokladu objektivního polyfunkčního hospodaření 
a objektivně podložených argumentačních materiálů. 
Příkladem autorů zabývajících se parametrizačním hod-
nocením nebo popisem systémů a principů hodnoce-
ní funkcí lesů jsou ANON (1982), WULLSCHLEGER 
(1982), GATZOJANNIS (1988), BORTZ & DÖRING 
(1995), PELZ (1994), GOTTLE & SÉNE (1997), FÜH-
RER (2000) a další.

Podrobně a kvalitně zpracované multikriteriální pří-
stupy a determinace obsáhlých souborů parametrů však 
u většiny autorů postrádají podložení exaktními, případ-
ně (statisticky) prokazatelnými vstupními údaji. Vstupní 
hodnotící kritéria jsou často vyjádřena bodovou klasifi -
kací na základě expertních odhadů. Příkladem jsou vý-
zkumné aktivity A. Krznara a jeho týmu v Chorvatsku 



2535.8  Biologická diverzita na úrovni biotopů

(1995), který se zabývá multidisciplinárními přístupy 
k lesnickému managementu intenzivně již od začátku 
90. let. Navazující systém hodnocení „vnitřní hodnoty 
přírody – lesních ekosystémů“ prezentuje jako „Model of 
Evaluating of Environmental Capital of Forest Ecosystem“. 
„Environmentální hodnotu – kapitál“ lesních ekosystémů 
diferencuje při hodnocení na:
1. Parametry lesního porostu – produkční kapacitu (de-

fi nované druhem dřeviny, výškou, výčetní tloušťkou, 
zápojem, hustotou porostu, objemem a tvarem koru-
ny atd.).

2. Parametry stanoviště ve vztahu k druhům dřevin 
(erozní ohrožení, biochemické tolerance jednotli-
vých druhů dřevin, tolerance genofondu atd.).

3. Parametry sociálních užitků (dostupnost lesa, vzdá-
lenost lesa od sídla, zdravotní, rekreační, sportovní, 
spirituální a estetická funkce).

Zejména produkční charakteristiky lesních porostů jsou 
sice determinovány na základě rozsáhlého souboru ob-
jektivních parametrů, bohužel jejich kvantifi kace je pro-
vedena na základě bodového ohodnocení bez hlubších 
interakcí. Stejným způsobem jsou bodově hodnoceny 
dnes již archaicky a nesprávně defi nované environmen-
tální funkce. Jednoznačně pozitivním výsledkem modelu 
je však skutečnost, že dosaženou numerickou bodovou 
hodnotu vyjadřující „environmentální kapitál lesních 
ekosystémů“ je možné vyjádřit ve fi nančních jednotkách. 
Krznar pracuje obdobně jako Vyskot (2003) – viz další 
text, se srovnávací hladinou produkčních vlastností les-
ních porostů. Hodnota „environmentálního kapitálu“ 
je dle KRZNARA rovna fi nanční hodnotě hrubé dřevní 
produkce průměrného lesního porostu na 1 ha.

Příkladové řešení kvantifi kace
a hodnocení funkcí lesů 

Velmi propracovaný systém hodnocení funkcí lesů, za-
ložený na parametrickém multikriteriálním přístupu, 

prezentuje ve své práci GALATSIDAS (2001). Zabývá 
se i vývojem systémů hodnocení nedřevoprodukčních 
funkcí lesa v rámci managementu hospodaření na pří-
kladu Řecka (konkrétně s využitím podkladů pro lesy 
Th essaloniki). 

GALATSIDAS (2001) ve své práci používá velmi po-
dobnou systemizaci funkcí jako VYSKOT et al. (2003). 
Defi nuje dvě základní skupiny faktorů:
– faktory základní, determinující rozsah ekologických 

charakteristik a formulující relativně stabilní exis-
tenční podmínky pro lesní ekosystém.

– faktory determinující a formulující vývoj a aktuální 
stav lesního ekosystému.

Již WULLSCHLEGER (1982) nazývá první skupinu fak-
tory externími a druhou faktory interními a souborně 
jednoduše faktory ekosystémovými. Externí faktory 
tedy determinují potenciální ekosystémové podmínky, 
zatímco interní faktory determinují existující aktuální 
ekosystémové podmínky. Systémy jejich vymezení pre-
zentují obr. 97 a 98.

Obr. 97:  Systém externích faktorů nedřevoprodukčních funkcí 
(GALATSIDAS 2001).

Obr. 98:  Systém interních faktorů 
nedřevoprodukčních funkcí 
(GALATSIDAS 2001).
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Obr. 99:  Klasifi kační stupnice pro signifi kantní hodnocení fak-
torů (GALATSIDAS 2001).

Podstatou Galatsidasem prezentované klasifi kace jed-
notlivých parametrů je z velké části pouze expertní 
hodnocení (Obr. 99).

Systém hodnocení probíhá na základě inventariza-
ce pravidelně uspořádaných ploch v síti 1 × 1 km (pro 
účely externí parametrizace – např. bioklimatické úda-
je). V rámci této sítě jsou detailně hodnoceny funkční 
interní parametry na plochách v síti 250 × 250 m (např. 
dřevinná skladba, zápoj, výška a šířka koruny).

Obr. 100:  Prvek systematického uspořádání inventarizačních 
prvků s plochami pro hodnocení interních faktorů a jednou plo-
chou pro hodnocení externích faktorů (GALATSIDAS 2001).

Princip hodnocení funkčních parametrů dokládá 
obr. 100. První fází je sběr dat s využitím systémů GIS 
(kde to databázové zdroje umožňují) verifi kovaný terén-
ním šetřením. V případě insufi cience exaktních dostup-
ných zdrojů dat jsou hodnoty měřeny přímo v terénu. 
V druhé fázi jsou jednotlivým parametrům přidělovány 
bodové hodnoty zejména na základě expertního odha-
du, případně dle předem expertně defi nované klasifi -
kační stupnice. Galatsidas diferencuje parametry přímé 
(přímo měřitelné s funkčními účinky) a nepřímé (ne-
přímo měřitelné – translokační a substituční).

Podrobně Galatsidasem prezentované a zpracované 
systémy hodnocení jsou poměrně složité. Výsledkem 
rozsáhlé detailní analýzy širokého spektra funkčních 
parametrů je například pouze jedno kritérium hydrické 
funkce lesa – potenciální vsak. Právě z důvodu složitos-
ti a nutných obsáhlých a nedostatečně rozpracovaných 
analýz je praktický výsledek práce Galatsidase zaměřen 
„pouze“ na dílčí parametry funkce lesů hydricko-vo-
dohospodářské a částečně funkce protierozní v oblasti 
Th essaloniki.

Metoda ekosystémové kvantifi kace
a hodnocení funkcí lesů
(Vyskot et al. 1995–2003) 

Systémové řešení funkcí a jejich hodnocení je založeno 
na objektivní kvantifi kaci prvků a parametrů ekosys-
témů lesa, vymezujících funkční kriteria a „kvantitu“ 
funkcí a následném vyjádření objektivizovaných po-
tenciálních funkčních schopností a aktuální funkční 
účinnosti.

Kvantifi kace potenciálů a účinnosti funkcí lesů
Reálný potenciál funkcí lesů 
 kvantifikované funkční schopnosti lesů (hodnoty 

produkovaných funkcí) v optimálně možných eko-
systémových podmínkách 

Reálný efekt funkcí lesů 
 aktuální, kvantifi kované funkční účinky lesů (hod-

noty produkovaných funkcí) v aktuálních ekosysté-
mových podmínkách. 

Aktuální společenský efekt funkcí lesů (aditivně, pro fi -
nanční vyjádření)
 aktuální nadstavbový, společensky preferovaný 

funkční účinek, vymezený „uzančním“ ukazatelem 
váhy aktuálního společenského zájmu v lesích (FAZ). 

Kvantifi kace funkcí je utilizována pro determinované 
skupiny celospolečenských funkcí lesních ekosystémů, 
tj. funkce bioprodukční, ekologicko-stabilizační, hyd-
ricko-vodohospodářskou, edafi ckou-půdoochrannou, 
sociálně-rekreační a zdravotně-hygienickou.

Bioprodukční funkce – schopnost lesního ekosystému 
produkovat biomasu, tj. nejen dřevní hmotu, ale veš-
kerou primární produkci a její následnou transformaci 
v trofi ckých řetězcích. 

V průměrné dynamice vývoje lesních ekosystémů 
vykazuje vztah hmotnosti celkové porostní biomasy 
a dendromasy hlavních lesních dřevin ČR těsnou zá-
vislost. U jehličnanů činí podíl dendromasy v průměru 
91 % celkové porostní biomasy, u listnáčů je to 85 %.

Jako ukazatel byla proto použita celková dřevní 
produkce, v níž je vázána dominantní část produkce 
biomasy lesních ekosystémů ČR. Pro rámec přírodních 
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podmínek je kriteriem bonita dřevin, charakterizující 
růstové podmínky stanoviště. 

Bioprodukční účinky:
– produkce biomasy a její vázání v trofi ckých řetězcích
– bilance uhlíku v biomase

Bioprodukční potenciál je kvantifi kovaná, maximálně 
možná funkční schopnost bioprodukce lesních ekosys-
témů (hodnota produkované funkce) v optimálních 
ekosystémových podmínkách.

Funkce ekologicko-stabilizační (ekostabilizační) – schop-
nost lesního ekosystému udržovat na základě autoregu-
lačních mechanismů a vyváženosti energomateriálních 
toků dynamickou rovnováhu a odolávat působní stre-
sových faktorů.

Ekologicko-stabilizační účinky:
– funkce autoregulačních procesů a zpětných vazeb
– vyváženost energomateriálových toků
– odolnost vůči stresovým faktorům 

Ekologicko-stabilizační potenciál je kvantifi kovaná, 
maximálně možná funkční schopnost lesních eko-
systémů (hodnota produkované funkce) dosahovat 
za optimálních ekosystémových podmínek vyváženosti 
energomateriálních toků, fungování autoregulačních 
procesů a odolnosti proti disturbancím.

Funkce hydricko-vodohospodářská – schopnost lesních 
ekosystémů prostřednictvím hydrických účinků utvářet 
a modifi kovat vodní bilanci a vodní režim 

Hydricko-vodohospodářské účinky: (kvantitativní 
a kvalitativní )
– modifi kace složek hydrologického cyklu
– tvorba vodních zdrojů v půdě a jejich ochrana
– ovlivňování jakosti vody
– formování bezeškodého odtoku vody

Hydricko-vodohospodářský potenciál je kvantifi ko-
vaná, maximálně možná funkční schopnost lesních 
ekosystémů (hodnota produkované funkce) formovat 
a modifi kovat v optimálních ekosystémových podmín-
kách složky a režim vodní bilance.

Funkce edafická-půdoochranná – schopnost lesních 
ekosystémů modifi kovat půdní vlastnosti, ovlivňovat 
pedogenetické procesy, chránit půdní povrch a svrchní 
horizonty před erozními mechanickými procesy a eli-
minovat změny fyzikální i chemické.

Edafi cko-půdoochranné funkční účinky:
– ovlivňování fyzikální, chemické struktury a aerace 

půdy
– specifi cké mikroklima pro humifi kační procesy
– vytváření životních podmínek pro edafon
– retardace kinetické energie erozně nebezpečného 

deště

– prolongace množství působící srážkové vody na půdu
– rozložení působení odtokového množství vody
– transformace možného povrchového odtoku půdním 

profi lem
– mechanické poutání půdních částic kořenovým sys-

témem a specifi ckým půdním skeletem
– vysoké vázání půdní vody specifi ckou strukturou 

lesní půdy
– retardace a rovnoměrnost tání sněhu

Edafi cko-půdoochranný potenciál je kvantifi kovaná, 
maximálně možná funkční schopnost lesních ekosysté-
mů (hodnota produkované funkce) v optimálních eko-
systémových podmínkách modifi kovat půdní vlastnosti, 
ovlivňovat pedogenetické procesy, chránit půdní povrch 
a svrchní horizonty před erozními procesy.

Funkce sociálně-rekreační – schopnost lesních eko-
systémů produkovat účinky působící humánně-sociální 
uspokojení fyzických a psychických potřeb člověka (op-
timalizaci fyziologických procesů organizmu).

Sociálně-rekreační účinky:
– fyziologická optimalizace mikroklimatu
– modifi kace struktury biotického prostředí
– modifi kace vlastností biotického prostředí
– modifi kace potravinových a jiných zdrojů (př. lovná 

zvěř)
– produkce přírodnin

Sociálně-rekreační potenciál lesa je kvantifi kovaná, 
maximálně možná funkční schopnost lesních ekosys-
témů (hodnota produkované funkce) v optimálních 
ekosystémových podmínkách, produkovat humánně 
sociální účinky k uspokojení fyzických a psychických 
potřeb člověka (optimalizaci fyziologických procesů 
organizmu).

Funkce zdravotně-hygienická – schopnost lesních ekosys-
témů produkovat hygienické účinky modifi kující kvalitu 
prostředí a tlumící jeho extrémy a účinky, ovlivňující 
hygienu a zdravotní stav organismu člověka. 

Zdravotně-hygienické účinky:
– hygiena klimatu 
– tlumení klimatických extrémů
– fi ltrace tuhých, plynných a radioaktivních látek
– kyslíkový režim ovzduší
– ionizace vzduchu
– biocidní profylaxe prostředí
– zdravotně-hygienický účinek na lidský organismus
– fotosyntetická aktivita vegetace
– zdravotní prevence a profylaxe (produkce volatilních 

látek, fytoncidů)
– fyziologické klimatické optimum
– produkce přírodních léčiv
– NEGATIVNÍ ASPEKT – produkce alergenních látek 

(pyl, detrity, těkavé látky)
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Zdravotně-hygienický potenciál: je kvantifikovaná, 
maximálně možná funkční schopnost lesních ekosys-
témů (hodnota produkované funkce) v optimálních 
ekosystémových podmínkách produkovat synergické 
zdravotně-hygienické účinky působící na hygienu pro-
středí a hygienu a zdraví člověka

Metodické kroky
Ověření stavu defi nované jednotky lesního ekosystému 
(JLE) – vstupní hodnocení:
– údaje Oblastního plánu rozvoje lesů pro vztahující 

se PLO
– údaje LHP pro tangované lesní jednotky (JLE)
– aktualizace údajů LHP k datu hodnocení
– reálné terénní ověření stavu lesní jednotky (JLE)

Stanovení hodnot reálných potenciálů funkcí lesů (RPfl )
Hodnoty reálných potenciálů funkcí (RP(fl )) jsou sou-
borně zpracovány pro všechny hospodářské soubory 
(HS) lesů České republiky. Tyto jednotky rámcového 
plánování posloužily nikoliv z aspektu hospodářského, 
ale vazbou přírodních a porostních poměrů. 

V rámci každého souboru jsou z databáze lesů ČR 
vydiferencovány porostní typy až do plošného zastoupe-
ní nad 2 % plochy HS a funkčně vyhodnoceny.

RP(fl) – kvantifikované funkční schopnosti JLE 
(hodnoty produkovaných funkcí) v optimálně možných 
ekosystémových podmínkách. Hodnoty RPfl  jsou uve-

deny v hodnotových stupních 0–6, kde 0 představuje 
funkčně nevhodný RPfl , 6 potom RPfl  mimořádný. Souč-
tem hodnotových stupňů RPfl  jednotlivých celospole-
čenských funkcí lesního ekosystému je sumarizován 
celkový reálný celospolečenský potenciál RPfl , který je 
klasifi kován do tříd RPfl  I–VI. Třída I prezentuje celkový 
reálný celospolečenský potenciál velmi nízký, třída VI 
mimořádný. RPfl  jsou pro lesy ČR zpracovány tabelárně 
pro porostní typy (PT), v rámci funkčních hospodář-
ských souborů (FHS), upřesňujících stávající HS. FHS 
představuje soubor funkčně příbuzných stanovišť vyme-
zených na základě souboru lesních typů (SLT). PT je 
zjednodušující formule typu dřevinné skladby lesního 
porostu, kde velké písmeno arabské abecedy znamená 
masku pro zastoupení dřeviny (resp. skupiny dřevin), 
jejíž číselný kód následuje bezprostředně za písmenem.

Komplexní přehledné hodnotové klasifi kace funkč-
ních potenciálů lesů ČR jsou samostatně publikovány 
v monografi ích: VYSKOT I et al.: Potenciály funkcí lesů 
České republiky podle hospodářských souborů a po-
rostních typů (MŽP ČR 1999), synergicky v monografi i 
VYSKOT I. et al.: Kvantifi kace a hodnocení funkcí lesů 
České republiky (MŽP ČR 2003) a pro potřeby státní 
správy v Metodickém pokynu MŽP – Stanovení výše 
ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech 
jako škodě na funkcích lesa vzniklé porušením předpisů 
o ochraně lesa jako složky životního prostředí (Metodic-
ký pokyn ČR, MŽP ČR 2003).

Tab. 26:
Přehled funkčních cílových hospodářských souborů dle SLT.

Poř. č. Cílový HS Vymezení SLT Poř. č. Cílový HS Vymezení SLT
1 45 3–4S, 3–4B, 3–4H, 3–4D 18 21 1–2N, 1–2A, 1–2C, 29, 2K9, S9, 2B9
2 55 5–6S, 5–6B, 5–6H, 5D 19 47b 4P
3 53 5–6K, 5–6I, 6M 20 19 1L, 2L, 1U, 3U
4 43a 3–4K, 3–4I 21 2 8N, 8M, 8K, 8S, 8F, 8A, 8Z
5 13 0M, 0K, 0Q, 0C, 0O, 0P, 0N, 1M 22 25b 1–2V, 1–2O
6 23a 1–2K, 1–2I, 2–4M 23 59 2–6G, 3–6V9, 4R, 6R
7 25a 1–2B, 1–2H, 1–2D, 1–2W 24 79 6–8T, 7V9, 7R, 7–8G, 8V, 8Q
8 57a 5–6V, 5–6O 25 29 1G, 1T, 3L, 5L

9 41 3–4N, 3–4K9, 3–4A, 3–4F, 3–4S9, 
3–4B9, 5M9 26 77 7V, 7O, 7P, 7Q

10 51b 5–6A, 5–6F, 5–6S9, 5–6B9 27 43b 5M
11 23b 1–2S 28 75 7S, 7B
12 57b 5–6P, 6Q 29 71 7N, 7K9, 7M9, 7A, 7F, 7S9
13 73 7K, 7I, 7M 30 39 0T, 0G, 2–5T, 3R, 5R
14 27 1P, 1Q, 2–3P, 2–5Q 31 31 3–5A9, 3–5C
15 51a 5–6N, 5–6K9, 6M9 32 35 3–5W
16 47a 3–4V, 3–4O 33 3 9Z, 9K

17 1 0R, 0X, 0–7Z, 0Y, 1J, 1–2X, 3–4X, 
3–8Y, 3–5J, 6L, 8R, 9R
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Tab. 27: 
Přehled ekosystémových defi ničních kritérií funkcí lesů.

Funkce bioprodukční
–  CPP přírůst dřevin a AVB (relat.) bonita

Funkce sociálně-rekreační
–  teplota vzduchu ve vegetačním období
–  fyziologické klimatické optimum (dny)

Funkce ekologicko-stabilizační
–  druhová diverzita
–  přirozená druhová skladba dle SLT

–  počet letních dnů
–  počet srážkových dnů
–  počet dnů se sněhem
–  délka slunečního svitu

Funkce hydricko-vodohospodářská
–  průměrný srážkový úhrn
–  horizontální srážky
–  potenciální vsak
–  potenciální odtok
–  průměrný úhrn intercepce
–  průměrná hodnota evapotranspirace
–  propustnost půdy

–  energie reliéfu
–  přístupnost terénu
–  hloubka půdy (fyziologická, genetická, absolutní)
–  rekreační únosnost stanoviště
–  rekreační biodiverzita dřevin
–  druhová diverzita bylinného patra
–  pokryvnost bylinného patra

Funkce edafi cká-půdoochranná
–  dešťový faktor
–  charakteristický půdní typ
–  faktor sklonu svahu 
–  geologicko-pedologický faktor
–  hloubka půdy
–  intenzita humifi kace (C/N)
–  forma nadložního humusu

Funkce zdravotně-hygienická
–  maximální teplota vzduchu
–  počet ledových dnů
–  počet tropických dnů
–  délka slunečního svitu
–  fi ltrační účinek dřevin
–  imisní zatížení
–  alergenní zátěž dřevin
–  alergenní zátěž bylin

Tab. 28:
Hodnotová klasifi kace reálných potenciálů funkcí lesů.

Hodnotový stupeň Reálný potenciál
0 funkčně nevhodný
1 velmi nízký
2 nízký
3 průměrný
4 vysoký
5 velmi vysoký
6 mimořádný

Příklady hodnot potenciálů funkcí porostních typů lesů 
funkčních HS 45 a 55 jsou prezentovány v tab. 29 a 30.

Stanovení hodnot reálných efektů funkcí lesů (REfl )
Reálný efekt funkcí lesů (REfl ) vyjadřuje hodnotu skuteč-
né funkční účinnosti lesních porostů, vyplývající z jejich 
aktuálního „porostního“ stavu.

Je mírou konkrétního aktuálního naplnění funkč-
ního potenciálu. Podrobnými multikriteriálními analý-
zami byla hodnocena „určující“ významnost funkčních 
„edifikátorů“ stavu lesních porostů. Rezultátem jsou 
explikovaná porostní kriteria, dominantně ovlivňující 
funkční účinnosti porostů. Jsou jimi věk, zakmenění 
a zdravotní stav v závislostech na porostních vývojových 
fázích a determinovaných vahách.

Vzhledem k funkčnímu potenciálu má jejich působe-
ní „redukční charakter“. Pro postupy stanovení reálných 
efektů funkcí jsou proto označována jako „funkčně re-
dukční kriteria“. Podrobné stanovení funkčních efektů je 
samostatně přehledně uvedeno v monografi i VYSKOT I. 
et al.: Reálné efekty funkcí lesů České republiky (MŽP 
ČR 2000, 34 s.), synergicky v publikaci VYSKOT I. et al.: 
Kvantifi kace a hodnocení funkcí lesů České republiky 
(MŽP ČR 2003, 189 s.)
–  REfl  – aktuální, kvantifi kované funkční účinky JLE 

(hodnoty produkovaných funkcí) v aktuálních eko-
systémových podmínkách. Formulováno jako redu-
kovaná hodnota RPfl , vyjádřená v % RPfl . Reálný efekt 
je stanoven redukcí RPfl  funkčně redukčními kriterii 
věku, zakmenění a zdravotního stavu (Tab. 31–34).
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Tab. 31:
Reálné efekty v závislosti na věku lesního porostu (JLE).

Vývojové fáze 
porostu

(v % obmýtí)

Funkce lesa

BP
ES

HV EP SR ZH
rezistence rezilience

0 0 10 100 10 10 10 10
do 7 10 10 100 30 10 10 10
8–15 10 10 100 50 10 10 10

16–25 10 30 70 70 30 30 30
26–40 30 50 50 100 50 50 50
41–60 50 70 30 100 70 70 70
61–80 70 100 10 100 100 100 100
80+ 100 100 10 90 100 100 100

Tab. 32:
Reálné efekty v závislosti na zakmenění lesního porostu (JLE).

Zakmenění
Funkce lesa

BP
ES

HV EP SR ZH
rezistence rezilience

10+ 70 50 50 70 100 50 70
10–9 100 100 70 100 100 70 100
8–7 70 70 100 70 70 100 70
6–4 50 50 70 40 50 70 50

3 a méně 30 50 50 20 30 50 30

Tab. 33:
Reálné efekty v závislosti na zdravotním stavu lesního porostu (JLE).

Stupeň
poškození

Funkce lesa

BP
ES

HV EP SR ZH
rezistence rezilience

0 100 100 100 100 100 100 100
0/I 100 100 100 100 100 100 100
I 70 70 70 70 70 70 70
II 50 50 50 50 50 50 50

IIIa 30 30 30 30 30 30 30
IIIb 10 10 10 10 10 10 10
IV 0 0 0 0 0 0 0
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Tab. 34:
Váhy funkčně redukčních kritérií v JLE.

Funkce lesa
Vývojové fáze 

porostu
(v % obmýtí)

Váhy redukčních kritérií vyjádřené poměrovými čísly

Váha věku
vT

Váha zakmenění
vZ

Váha
zdravotního stavu

vZS

Bioprodukční

0–20 0,85 0,05 0,1
21–40 0,8 0,1 0,1
41–60 0,7 0,1 0,2
61–80 0,45 0,2 0,35
80+ 0,4 0,15 0,45

Ekologicko-stabilizační

0–20 0,8 0,05 0,15
21–40 0,6 0,1 0,3
41–60 0,5 0,2 0,3
61–80 0,5 0,2 0,3
80+ 0,4 0,2 0,4

Hydricko-vodohospodářská

0–20 0,8 0,1 0,1
21–40 0,7 0,2 0,1
41–60 0,5 0,3 0,2
61–80 0,3 0,4 0,3
80+ 0,3 0,4 0,3

Edafi cko-půdoochranná

0–20 0,8 0,1 0,1
21–40 0,7 0,2 0,1
41–60 0,5 0,3 0,2
61–80 0,3 0,3 0,4
80+ 0,3 0,3 0,4

Sociálně-rekreační

0–20 0,9 0,05 0,05
21–40 0,8 0,1 0,1
41–60 0,6 0,2 0,2
61–80 0,4 0,3 0,3
80+ 0,4 0,3 0,3

Zdravotně-hygienická

0–20 0,9 0,05 0,05
21–40 0,8 0,1 0,1
41–60 0,5 0,2 0,3
61–80 0,4 0,2 0,4
80+ 0,3 0,3 0,4

Výpočet reálných efektů jednotlivých funkcí v JLE 
Funkce bioprodukční REBP = vT1 . T1 + vZ1 . Z1 + vZS1 . ZS1 (%)
Funkce ekologicko-stabilizační REES = vT2 . T2 + vZ2 . Z2 + vZS2 . ZS2 (%)
Funkce hydricko-vodohospodářská REHV = vT3 . T3 + vZ3 . Z3 + vZS3 . ZS3 (%)
Funkce edafi cko-půdoochranná REEP = vT4 . T4 + vZ4 . Z4 + vZS4 . ZS4 (%)
Funkce sociálně-rekreační RESR = vT5 . T5 + vZ5 . Z5 + vZS5 . ZS5 (%)
Funkce zdravotně-hygienická REZH = vT6 . T6 + vZ6 . Z6 + vZS6 . ZS6 (%)

T1–6  ……  hodnota dílčího reálného efektu dané funkce v závislosti na věku (porostní vývojové fázi)
Z1–6  ……  hodnota dílčího reálného efektu dané funkce v závislosti na zakmenění (porostní vývojové fázi)
ZS1–6 ……  hodnota dílčího reálného efektu dané funkce v závislosti na zdravotním stavu (porostní vývojové fázi)
vT1–6  ……  váha věku pro danou funkci ve vývojové fázi porostu
vZ1–6  ……  váha zakmenění pro danou funkci ve vývojové fázi porostu
vZS1–6  ……  váha zdravotního stavu pro danou funkci ve vývojové fázi porostu
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Finanční vyjádření hodnoty funkcí lesů

Finanční vyjádření hodnot funkcí lesů, není „oceňová-
ním“. Nestanovuje hodnoty tržní, ale jeho cílem jsou in-
formace o hodnotě funkcí lesních ekosystémů v systému 
hodnot vnímaných a přijímaných lidskou společností. 
Srozumitelným, srovnávacím prostředkem, jednotně 
společensky užívaným, jsou peníze. Peněžní vyjádření 
hodnot funkcí lesů je komparatibilním nástrojem spo-
lečnosti k řízení a hájení životadárných zdrojů a složek 
životního prostředí.

Použitou metodou finančního vyjádření hodnot 
funkcí lesů je „peněžní příměr ke společensky známému 
ekonomickému jevu“. Společensky známým ekonomic-
kým jevem z oblasti funkcí lesů je dominantní produkt 
bioprodukční funkce – dřevní hmota a její finančně 
hodnotové relace – cena. Cena dříví z hlediska přímě-
ru známého ekonomického jevu není ukazatelem zcela 
objektivním. Je závislá na tržních relacích a měnící se 
společenské poptávce. Tržní, obecně užívaný princip 
společnosti, však trvalé či absolutní, konstantní fi nanční 
hodnoty nepoužívá. Hodnotový stav, úrovně a měřítka 
jsou vždy stavem aktuálním.

Finančně hodnotovou jednotkou pro fi nanční vyjád-
ření hodnot funkcí lesů je cena jednotky dominantní-
ho produktu bioprodukční funkce – 1 m3 dřevní hmoty. 
Zřejmá heterogenita tohoto ukazatele je v rámci limit-
ních možností objektivizována:
•  průměrnou cenou dřeva na odvozním místě v Kč 

za 1 m3, vyhlašovanou každoročně Ministerstvem 
zemědělství (Mze)

•  decenálním průměrem této průměrné ceny (vyrov-
nání pohybů trhu).

Pokusy a hledání jiných srovnávacích příměrových 
jednotek (jednotky produkce uhlíku, kyslíku, vody) 
ztroskotávají zatím na nedostatku exaktních podkladů 
a metod.

Struktura postupových kroků
 Finanční vyjádření hodnoty reálných potenciálů 

funkcí lesů
 Finanční vyjádření hodnoty reálných efektů funkcí 

lesů
 Finanční vyjádření hodnoty aktuálních společen-

ských efektů funkcí lesů
 Finanční vyjádření újmy (škody) na funkcích lesů 

Výpočet fi nančního vyjádření hodnoty
reálných potenciálů funkcí lesů
Finanční vyjádření reálných potenciálů jednotlivých 
funkcí (RPFL ) se stanoví podle vzorce

PRPPCD.PP.U FRP FLFL
..

3
=

FRPFL  =  fi nanční vyjádření hodnoty reálného potenciálu 
funkce v Kč 

RPFL  =  hodnota (hodnotový stupeň) reálného potenciá-
lu funkce (viz RPFL)

CD  =  decenální, průměrná cena dřeva na odvozním 
místě v Kč za m3 vyhlášená Ministerstvem ze-
mědělství 

PP  =  průměrná roční potenciální produkce lesů 
v České republice v m3.ha–1 stanovená zvlášt-
ním předpisem (6,3 m3.ha–1)

U  =  obmýtí porostu
P  =  plocha jednotky (porostu, porostní skupiny) 

v ha

Výpočet fi nančního vyjádření hodnoty
reálných efektů funkcí lesů
Finanční vyjádření reálných efektů jednotlivých funkcí 
(REFL) se stanoví podle vzorce

100
. FL

FLFL
REFRPFRE =

FREFL  =  finanční vyjádření hodnoty reálného efektu 
funkce v Kč

FRPFL  =  fi nanční vyjádření hodnoty reálného potenciálu 
funkce v Kč 

REFL  =  hodnota reálného efektu funkce (%) (viz REFL) 

Finanční vyjádření hodnoty aktuálních společenských 
efektů funkcí lesů
Finanční vyjádření aktuálních společenských efektů jed-
notlivých funkcí (SEFL ) se stanoví podle vzorce

PFAZRERPCD.PP.UFSE FL
FL

FLFL ..
100

..
3

=

FSEFL  =  .FREFL.FAZFL
FSEFL  =  fi nanční vyjádření hodnoty aktuálního spole-

čenského efektu funkce v Kč
FREFL  =  finanční vyjádření hodnoty reálného efektu 

funkce v Kč
RPFL  =  hodnota (hodnotový stupeň) reálného potenciá-

lu funkce (viz RPFL)
REFL  =  hodnota reálného efektu funkce (%) (viz REFL )
FAZFL  =  hodnota faktoru aktuálního společenského zá-

jmu (0–3) (viz FAZ)
CD  =  decenální, průměrná cena dřeva na odvozním 

místě v Kč za m3 vyhlášená Ministerstvem ze-
mědělství 

PP  =  průměrná roční potenciální produkce lesů 
v České republice v m3.ha–1 stanovená zvlášt-
ním předpisem (6,3 m3.ha–1)

U  =  obmýtí porostu
P  =  plocha jednotky (porostu, porostní skupiny) 

v ha 
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Újma a škoda na funkcích lesů

Ekosystémové pojetí lesů a jejich funkcí nepřijímá lesy 
jako výhradní ekonomický statek, ale i jako národní 
bohatství a nezastupitelnou složku životního prostředí. 
Tuto nezbytnost potvrzuje i současná legislativa (Zá-
kon č. 289 / 1995 Sb. o lesích, oddíl první, § 1). Přístup 
k lesům je proto vymezen nejen uvedeným zákonem 
a souborem jeho prováděcích předpisů, ale i úplnou 
legislativou upravující péči o životní prostředí a jeho 
složky.

Diferenciace pojetí hodnocení lesů
EKOSYSTÉM LESA

Ekonomický statek
(výrobní prostředek)

Nezastupitelná
složka ŽP

(životodárný zdroj)

Nakládání

Lesnická legislativa Legislativa ŽP

Pojetí

Tržní
(produkty

přivlastnitelné,
směnitelné)

jev ekonomický

Netržní
(produkty

nepřivlastnitelné, 
nesměnitelné)

jev neekonomický

Posuzování

Oceňování
ekonomického 

statku
(cenou vycházející 

z aktuální 
společenské 
poptávky)

Hodnocení
životodárného zdroje

(fi nančním 
vyjádřením 

hodnoty trvalého 
existenčního 

významu)

Defi nice ekologické újmy, stanovení metodiky
jejího vyčíslování a promítnutí do legislativy
ZÁKON Č. 17/1992 SB., O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 
– § 8, odst. 2
 Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho 

stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad 
míru stanovenou zvláštními předpisy. 

– § 10
 Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených 

funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením jejích 
složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů 
v důsledku lidské činnosti. 

ZÁKON Č. 167/2008 SB., O PŘEDCHÁZENÍ EKOLO-
GICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ A O ZMĚNĚ NĚ-
KTERÝCH ZÁKONŮ
– § 2, a
 Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná 

změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení 

jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo ne-
přímo na:

 1. chráněných druzích volně žijících živočichů či 
planě rostoucích rostlin, nebo přírodních sta-
novištích, která má závažné nepříznivé účinky 
na dosahování nebo udržování příznivého stavu

 2. podzemních nebo povrchových vodách
 3. půdě znečištěním, se závažných rizikem nepříz-

nivého vlivu na lidské zdraví.
– § 2, m
 Funkcí přírodního zdroje se rozumí funkce, kterou 

tento zdroj plní ve prospěch jiného přírodního zdro-
je, nebo složky životního prostředí, nebo veřejnosti.

ZÁKON Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY 
A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
– § 9 (1 )
 Kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením 

dřevin vztaženo k §7 ochrana dřevin dle § 3, písm. g 
(dřevina rostoucí mimo les).

ZÁKON Č. 289/1995 SB., O LESÍCH
Pojem ekologická újma v lesích není předmětem zákona.

VYHLÁŠKA Č. 55/1999 SB., O ZPŮSOBU VÝPOČTU 
VÝŠE ÚJMY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA LESÍCH
– § 1 (1)
 Způsob výpočtu újmy nebo škody (dále jen ško-

da)!!!!!, které vznikají trvalého odnětí nebo omezení 
dřevoprodukční funkce.

Z přehledu platné legislativy jsou zjevné věcné insufi-
cience:
 legislativní výklad pojmu a obsahu ekologická újma 

je nejednotný a významově rozdílný
 lesnická legislativa pojem ekologická újma nezná, tzv. 

újma na lese je ztotožňována s pojmem škoda
 škoda na lese „nezná“ podstatu ekosystémových 

a utilizovaných celospolečenských funkcí 
 výklad ekologické újmy je zjevným nepochopením 

problematiky

V současnosti je jediná metodika pro vyčíslení ekologic-
ké újmy v lesích předložena v dokumentu: Metodický 
pokyn MŽP ČR (Věstník MŽP, Roč. XIII, částka 8, 2003) 
pro činnost ČIŽP:
„Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních 
ekosystémech jako škodě na funkcích lesa vzniklé poru-
šením předpisů o ochraně lesa jako složky životního pro-
středí.“
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Výpočet fi nančního vyjádření ekologické újmy
na funkcích lesů
Poškozování životního prostředí – je zhoršování jeho sta-
vu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru 
stanovenou zvláštními předpisy. 

Ekologická újma – je ztráta, nebo oslabení přiroze-
ných funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejích 
složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v dů-
sledku lidské činnosti.

Podle lesního zákona, jako již bylo uvedeno, je les ná-
rodním bohatstvím a nenahraditelnou složkou životní-
ho prostředí. Škody na lesních ekosystémech jsou proto 
škodami na životním prostředí a náleží tedy do působ-
nosti „Zákona o životním prostředí“.

Tato skutečnost byla dosud nesprávně interpretová-
na a škody na lesích byly hodnoceny dle Vyhlášky MZe 
č. 55/1999 „O způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích“. Tento předpis však posuzuje pouze 
újmu či škodu na porostu a pozemku, neposuzuje les 
a jeho funkce jako ekosystém. 

Přitom je zcela zřejmé že platí:
– škodou na lese (porostu a pozemku) vždy vzniká újma 

na lesním ekosystému (ekologická újma)
– škoda na lese (její míra či důsledky) není totožná 

s újmou ekologickou.

Ekologická újma v lesích – je snížením či ztrátou účin-
nosti funkcí ekosystému (dále ve znění § 10, zákona 
o ŽP). Ztráta účinností funkcí není podmíněna jen 
škůdní činností. Dočasné snížení i ztrátu účinků způ-
sobuje i řádné hospodaření v lesích (holosečný zásah 
v porostu mění jeho vodohospodářské účinky, svahové 
seče, půdoochranné účinky atd.) V aplikaci s § 8 téhož 
zákona je proto rozlišována:
•  Ekologická újma nezbytná – hospodářsky limitova-

ná – nezbytná, společensky účelná, dočasná, v souladu 
se zákonnými předpisy a odborně stanoveným hos-
podařením v lesích (U1)

•  Ekologická újma celkově vzniklá – neposuzující 
oprávněnost vzniku (U2)

•  Ekologická újma neoprávněná (škůdní) – (škůdním 
snížením či ztrátou účinnosti funkcí ekosystému) – je 
rozdílem mezi újmou celkově vzniklou a újmou hos-
podářsky limitovanou (S = U2 – U1).

Finanční vyjádření celkové ekologické újmy na jednot-
livých funkcích lesů se stanoví podle vzorce:

FU2 = FREFL(P) – FREFL(N)

FU2  =  fi nanční vyjádření celkové újmy na funkcích 
lesů v Kč

FREFL(P)  =  fi nanční vyjádření hodnoty reálného efektu 
funkcí před „zásahem“

FREFL(N)  =  fi nanční vyjádření hodnoty reálného efektu 
funkcí po „zásahu“

Finanční vyjádření nezbytné ekologické újmy na jednotli-
vých funkcích lesů – hospodářsky limitované se stanoví 
podle vzorce:

FU1 = FREFL(P) – FREFL(HL)

FU1  =  fi nanční vyjádření hospodářsky nezbytné 
limitní újmy na funkcích lesů

FREFL(P)  =  fi nanční vyjádření hodnoty reálného efektu 
funkcí před „zásahem“

FREFL(HL) =  fi nanční vyjádření hodnoty reálného efektu 
limitovaného zákonnými opatřeními (po pl-
ném využití zákonem přípustných opatření)

Finanční vyjádření neoprávněné (škůdní) ekologické újmy 
na jednotlivých funkcích lesů se pak stanoví podle vzorce

FS = FU2 – FU1

Celospolečenský význam a aplikace metody 

 Stanovení hodnot reálných potenciálů funkcí pro 
každou ekosystémovou jednotku s aplikací v každé 
jednotce organizačního a prostorového uspořádání 
lesů ČR
 Stanovení hodnot celkového reálného potenciálu 

funkcí pro každou ekosystémovou jednotku s apli-
kací v každé jednotce organizačního a prostorového 
uspořádání lesů ČR
 Výpočet hodnot reálných efektů – aktuálního stavu 

funkcí pro každou jednotku organizačního a prosto-
rového uspořádání lesů ČR
 Výpočet hodnot aktuálních společenských efektů 

funkcí jednotek organizačního a prostorového uspo-
řádání lesů podle kategorií, subkategorií a dalšího 
funkčního členění
 Stanovení kvantitativní výše způsobené újmy na 

funkcích pro každou jednotku organizačního a pro-
storového uspořádání lesů
 Finanční vyjádření hodnot reálných potenciálů funk-

cí pro každou jednotku organizačního a prostorové-
ho uspořádání lesů ČR
 Finanční vyjádření hodnot celkového reálného po-

tenciálu pro každou jednotku organizačního a pro-
storového uspořádání lesů ČR
 Finanční vyjádření hodnot reálných efektů funkcí 

pro každou jednotku organizačního a prostorového 
uspořádání lesů ČR
 Finanční vyjádření hodnot aktuálních společenských 

efektů funkcí jednotek organizačního a prostorového 
uspořádání lesů podle kategorií, subkategorií a dal-
šího funkčního členění
 Finanční vyjádření výše způsobené újmy na funkcích 

pro každou jednotku organizačního a prostorového 
uspořádání lesů.
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Finanční vyjádření způsobené škody na funkcích pro 
každou jednotku organizačního a prostorového uspo-
řádání lesů

Aplikace v úrovni koncepční, správní, řídící a výkonné
– Osvětové a důkazní prostředky nové fi lozofi e a kon-

cepce funkčně integrovaného hospodaření v lesích.
– Podklady pro výkon státní správy lesů.
– Podklady pro výkon vrchního dozoru a inspekční 

činnosti v lesích.
– Poklady pro zpracování normativů, dotací, kompen-

zací a náhrad v LH.
– Podklady pro lesnické plánování. 
– Podklady pro vazby krajinného a lesnického pláno-

vání.
– Podklady pro územní rozvoj a zásady územního roz-

voje
– Podklady pro regionální rozvoj
– Podklady pro zpracování plánů péče zvláště chráně-

ných území.
– Podklady pro objektivizovanou kategorizaci lesů.
– Podklady pro společenskou rajonizaci lesů.
– Rámcové podklady hospodářských postupů funkčně 

integrovaného hospodaření.
– Podklady pro zpracování děl hospodářské úpravy 

lesů (LHP, osnovy).
– Nástroj pro vlastníky lesů k řešení vazeb vlastnických 

a celospolečenských zájmů.

Obr. 101:  Schéma praktické utilizace kvantifi kace a hodnocení 
funkcí lesů v koncepční úrovni.

5.8.2.4   Lesní rezervace – specifi ka, 
poslání, tvorba sítě a péče

Antonín Buček

Lesní maloplošná zvláště chráněná území (lesní rezerva-
ce) mají v soustavě zvláště chráněných území nezastupi-
telný význam jako ukázky nejvyspělejších společenstev 

dlouhodobého vývoje přírody na našem území. Poslá-
ním lesních rezervací je trvalé zachování autochtonní 
bioty v jejích vztazích k neživé přírodě a tím ochrana 
nejen organismů, ale také jejich ekologických podmínek 
a přírodního prostředí (ZLATNÍK 1981b). Cílem tvor-
by sítě lesních maloplošných zvláště chráněných území 
je zachování reprezentativních ukázek přírodních, při-
rozených a přírodě blízkých lesních geobiocenóz, tedy 
společenstev rostlin, živočichů a mikroorganismů s je-
jich abiotickým prostředím. V přírodní, člověkem ne-
ovlivněné krajině by lesní biocenózy byly klimaxovými 
společenstvy na takřka celém území České republiky. 
Pestrost přírodních lesních geobiocenóz je podmíněna 
jak pestrostí trvalých ekologických podmínek, tak odliš-
ným druhovým složením a vývojem biocenóz v závislos-
ti na geografi cké poloze. Požadavek trvalého zachování 
biodiverzity lesních biocenóz je možno naplnit jedině 
tím, že v síti maloplošných chráněných území budou 
zastoupeny ukázky všech typů přirozených lesních bio-
cenóz v dostatečně velkých segmentech, umožňujících 
jejich dlouhodobý přirozený vývoj. 

Významným specifi ckým rysem lesních biocenóz 
je dlouhověkost jejich determinant a edifi kátorů – les-
ních dřevin. Vnitřní vývojové cykly přírodních lesních 
společenstev mnohonásobně přesahují délku života 
lidských generací. Délka vývojového cyklu od stádia 
obnovy přes stádium dorůstání a vrcholové stádium 
zralosti až ke stádiu rozpadu, vytvářejícímu podmínky 
k nástupu dalšího stádia obnovy činí v závislosti na typu 
lesního společenstva 180–450 let. Generační vývojový 
cyklus přírodních lesů s dubem trvá 360–450 let, bučin 
 180–250 let, porostů s jedlí 230–450 let a přírodních 
smrčin 200–400 let (MÍCHAL & PETŘÍČEK et al. 1999). 
K objasnění základních ekologických vztahů a zákoni-
tostí dynamiky vývoje přirozených lesních geobiocenóz 
významně přispívá dlouhodobý monitoring stavu pra-
lesovitých rezervací v ČR (PRŮŠA 1985; VRŠKA et al. 
2002; 2006). Pro srovnání výsledků v dlouhých časových 
řadách je přitom využito racionálně založených databá-
zí, umožňujících prostorově jednoznačně identifi kovat 
významné jevy a procesy. 

Optimální síť lesních rezervací by měla být reprezen-
tativní, měla by vystihovat pestrost přirozených lesních 
biocenóz v krajině. V reprezentativní soustavě lesních 
rezervací České republiky by měly být zahrnuty ukázky 
přirozených či přírodě blízkých lesních biocenóz všech 
skupin typů geobiocénů (BUČEK & LACINA 2007) 
v jednotlivých biogeografických regionech (CULEK 
1996). Zásady tvorby sítě lesních rezervací pregnantně 
formuloval prof. A. Zlatník, který pokládal za prvořa-
dý úkol „dobudovat síť lesních rezervací tak, aby pokud 
možno každá typologicky vylišitelná jednotka a její vý-
značnější geografi cká varianta byla zastoupena v některé 
rezervaci a umožňovala tak studium jednotky v co nej-
přirozenějším stavu po všech stránkách přírodovědecké 



266 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

i produkční problematiky“ (ZLATNÍK 1971). Do sítě 
lesních rezervací by proto měly být vybírány „segmenty 
přírody – jednotlivých vegetačních typů – typů geobio-
cenóz – s dřevinnou skladbou nepochybně ze současné 
skladby v typu přírodní skladbě nejbližší, především s při-
rozenou různověkostí a s nejméně stopami po rušivých 
a hospodářských zásazích“ (ZLATNÍK 1975). 

Naplnit tyto zásady a vytvořit skutečně reprezenta-
tivní síť lesních rezervací v podmínkách kulturní krajiny 
České republiky bylo a je náročné a dlouhodobé poslání. 
Při úvahách o nejvhodnějším způsobu péče o lesní re-
zervace je důležité přihlédnout k motivům a podmín-
kám vyhlašování jednotlivých lokalit za maloplošná 
zvláště chráněná území, k tomu, jak síť lesních rezerva-
cí vznikala. Jen tak lze správně defi novat předmět a cíl 
ochrany a navrhnout speciální strategii managementu, 
vedoucí k trvalému udržení přírodních hodnot lesních 
chráněných území.

Vývoj sítě lesních rezervací na území ČR

Vyhlašování lesních rezervací v 19. století je nepochybně 
základem dlouhodobé tradice územní ochrany přírody 
na našem území (viz např. BUČEK 2010a). Bylo motivo-
váno především snahou osvícených aristokratů zachovat 
zbytky pralesů v horských oblastech, dosud nedotčených 
lesním hospodářstvím, které mizely v souvislosti se 
zvýšenou těžbou dřeva, vyvolanou rozvojem průmys-
lu (PRŮŠA 1990; VRŠKA & HORT 2008). Tvorba sítě 
lesních rezervací na území České republiky začala dne 
28. 8. 1838, kdy hrabě Jiří František August Langueval-
-Buquoy založil na svém panství v Novohradských ho-
rách rezervaci Žofínský prales. O měsíc později téhož 
roku založil hrabě Jiří Buquoy další, menší pralesovou 
rezervaci v sousedním polesí Hojná Voda, tzv. Hojno-
vodský prales. O dvacet let později, v roce 1858 kníže 
Jan Adolf II. Schwarzenberg vyhlásil na svém panství 
rezervaci Boubínský prales. Na území o rozloze 144 ha 
vyloučil veškerou hospodářskou činnost. Až do roku 
1918 bylo vyhlašování chráněných území záležitostí 
iniciativy jednotlivců, především velkých pozemkových 
vlastníků. Z lesních rezervací v tomto období vznikly 
např. Černická obora (1880), Buky u Vysokého Chvojna 
(1884), Šerák-Keprník (1903), Labský důl (1904) a Ja-
vorina (1909).

V letech 1918–1938 pokračovalo vyhlašování pra-
lesních rezervací soukromými pozemkovými vlastníky. 
Tak vznikla např. v roce 1922 částečně chráněná oblast 
pralesa Třístoličník na Šumavě jako ochranný les knížete 
Jana Schwarzenberga, od roku 1929 byla rozhodnutím 
hraběte Kinského chráněna lesní rezervace Žákova hora 
jako poslední zbytek pralesovitých porostů ve Žďárských 
vrších. K vyhlašování rezervací přispěla také pozemková 
reforma z let 1919–1924, při níž bylo ze záboru půdy 
velkým vlastníkům možné vyloučit teritorium s územní 

ochranou přírody. Takto vznikly např. rezervace Teplické 
a Adršpašské skály, Černé a Čertovo jezero, Buková slať, 
Rokytské a Mlynářské slatě. Dohodou při pozemkové 
reformě byla dále zřízena např. rezervace Moravský kras. 
Prvním úředním seznamem chráněných území u nás je 
Výnos ministerstva školství a národní osvěty o ochraně 
přírodních památek, vydaný 31. 12. 1933 (tzv. silves-
trovský výnos). Vzhledem k tomu, že v Českosloven-
sku nebyl přijat zákon o ochraně přírody, nejednalo se 
o legislativní dokument zřizující rezervace, ale o infor-
maci školám o chráněných územích existujících k datu 
jeho vydání (mohla být zřízena dohodou s majiteli nebo 
na základě záborových a přídělových zákonů). Ze sou-
časných lesních rezervací bylo v „silvestrovském výno-
su“ uvedeno více než 40 území, např.: Černická obora, 
Dářko, Diana, Drbákov-Albertovy skály, Herštýn, Chej-
lava, Chudenická bažantnice, Jiřina, Kladské rašeliny, 
Lopata, Mazák, Medník, Mionší, Pleš, Ralsko, Razula, 
Šerák-Keprník, Trojmezná hora, Týřov, Vřešťovská ba-
žantnice a Žákova hora.

Po roce 1945 došlo k významnému rozvoji územní 
ochrany na území ČR. Důležitým předělem v legislativ-
ním zajištění chráněných území se stalo vydání zákona 
č. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody, koncipovaného 
ovšem v duchu tradiční ochrany přírodních památek 
(ČEŘOVSKÝ 1998). Dalším předělem bylo přijetí záko-
na č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny s novými 
kategoriemi maloplošných zvláště chráněných území 
a s podstatně lépe stanovenými podmínkami ochrany. 
Tvorba sítě maloplošných chráněných území včetně les-
ních rezervací ovšem byla velmi komplikovaná a chrá-
něná území byla vyhlašována díky velkému a trpělivému 
dlouhodobému úsilí přírodovědců a profesionálních 
i dobrovolných ochránců přírody. Příkladem může být 
osud uceleného návrhu sítě chráněných území v zemi 
Moravskoslezské, který v roce 1947 předložil význam-
ný brněnský botanik, znalec přírody a průkopník její 
ochrany doc. Jan Šmarda (ŠMARDA 1947). Po čtyřice-
ti letech od vypracování návrhu, v roce 1997, byla ze 
Šmardových 81 lokalit úplných rezervací, situovaných 
na území tehdejšího Jihomoravského kraje, vyhlášena 
za chráněná území pouze polovina. Některé Šmardou 
navrhované lokality byly zničeny (např. skalní lesostep 
na vápencové Čebínce), 15 lokalit zmizelo z ochranář-
ských materiálů, 19 návrhů úplných rezervací bylo stále 
ještě navrhováno k ochraně (BUČEK & SMEJKALOVÁ 
1987). Patřil k nim např. „Les pod kaplí U Matky Boží 
u hradu Veveří“ na pravém břehu Brněnské přehrady, 
který byl za chráněné území vyhlášen až v roce 1987 
(dnešní PR Krnovec). Ochrana další Šmardou navržené 
úplné rezervace – lesnaté Trenckovy rokle na Českomo-
ravské vrchovině je zajištěna až zařazením mezi evrop-
sky významné lokality v soustavě Natura 2000.

Tvorbou návrhů reprezentativní sítě lesních rezervací 
se dlouhodobě zabýval prof. Alois Zlatník (1902–1979), 
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zakladatel československé geobiocenologie a průkopník 
moderní koncepce ochrany přírody na vědeckých zákla-
dech. Žádný z jeho četných návrhů sítí lesních rezervací 
v různých oblastech (např. na Podkarpatské Rusi, na Slo-
vensku, v Moravskoslezských Beskydech, v zemi Morav-
skoslezské, v Krkonoších a Jizerských horách, Orlických 
horách a v Podorličí) nebyl ovšem z různých důvodů 
beze zbytku akceptován. Proto na sklonku života v úvo-
du své statě o návrzích chráněných geobiocenóz jako 
výsledku geobiocenologického výzkumu prof. A. Zlatník 
trochu smutně konstatoval: „mé úsilí o ochranu a záchra-
nu přírody bylo spíše bojem donquichotským“ (ZLATNÍK 
1975).

Mnoho místních lesníků se zasloužilo o to, že po celá 
desetiletí byly bez hospodářských zásahů zachovány 
zbytky přirozených lesních porostů, navrhovaných jako 
chráněná území a tvořících dnes integrální součást sítě 
chráněných území. Například staré bukové porosty 
v PR Holý kopec ve Chřibech (92,09 ha), navrhova-
né k prof. A. Zlatníkem ochraně již v roce 1946 byly 
za chráněné území vyhlášeny až v roce 1975. Až v roce 
1984 se stal chráněným územím unikátní zbytek vyso-
ce produktivních přirozených porostů holých a typic-
kých bučin v PR Sidonie v Bílých Karpatech. Teprve 
po více než 50 letech byly realizovány některé z návrhů 
lesních rezervací v Moravskoslezských Beskydech, kte-
ré prof. A. Zlatník předložil v roce 1937: NPR Kněhy-
ně-Čertův mlýn (247,16 ha) se stala chráněným území 
v roce 1989, PR Smrk (161,25 ha) byla vyhlášena až 
v roce 1996. Některé lesní rezervace, které prof. Zlatník 
navrhl ve 40. letech 20. století k ochraně, nazývají místní 
lesníci dodnes „Zlatníkova rezervace“. Tak je nazývána 
např. PR Františkov (10,5 ha) na lesní správě Hanušovi-
ce, kterou Zlatník pod označením Františkov 30 d navrhl 
k ochraně jako území, reprezentující lesní geobiocenózy 
5–6. vegetačního stupně a trofi cké řady AB-B v Hrubém 
Jeseníku (ZLATNÍK 1975).

Vzorovou koncepci ucelené sítě lesních rezervací 
se prof. A. Zlatníkovi podařilo po čtyřicetiletém úsilí 
uskutečnit na území Masarykova lesa, Školního lesní-
ho podniku Mendelovy univerzity v Brně. První návrh 
na lesní rezervace zde vznikl jako výsledek výzkumu 
a mapování lesů v letech 1932–36, revidovaný návrh 
byl předložen v roce 1945 a konečně 1. 6. 1959 schválila 
vědecká rada tehdejší lesnické fakulty VŠZ v Brně návrh 
prof. A. Zlatníka na „zřízení výzkumných lesních reser-
vací na fakultním lesním závodě“, obsahující i pokyny 
k jejich ochraně, udržování a případnému zlepšení po-
měrů (ZLATNÍK 1959). Do rezervací byly začleňovány 
segmenty lesních geobiocenóz jednotlivých lesních typů 
s dřevinnou skladbou relativně nejbližší skladbě přiroze-
né. Při výběru a stanovení rozlohy lesních rezervací byla 
vybírána především území, reprezentující celý komplex 
typologických jednotek, umožňující srovnávací studium 
lesních biocenóz v různých trvalých ekologických pod-

mínkách (ZLATNÍK 1968). Za ofi ciální chráněná území 
různých kategorií vyhlašovaly jednotlivé lesní rezerva-
ce orgány státní ochrany přírody v letech  1950–1976. 
Na území Masarykova lesa tak vznikla z hlediska roz-
manitosti typů lesních geobiocenóz reprezentativní síť 
lesních rezervací, kterou tvoří 20 chráněných území 
s celkovou plochou 840 ha (8 % výměry lesního podni-
ku). Podrobný výzkum lesních typů v těchto rezervacích 
přinesl cenné poznatky o jejich biodiverzitě a geodiver-
zitě (HORÁK, HRUBÁ & ŠTYKAR 2010). V podmín-
kách převážně kulturní krajiny evropských středohoří je 
ucelená síť lesních rezervací Masarykova lesa unikátní. 

Lesní rezervace byly vždy nejsnadněji vyhlašovány 
na extrémních stanovištích v ochranných lesích, neboť 
tam bylo možno nejsnadněji získat souhlas správy lesů, 
potřebný k vyhlášení chráněného území. V roce 1976 
bylo z celkové výměry 25 158 ha chráněných lesních 
území 32 % na extrémních stanovištích, klečové porosty 
na 17 %, jeřábové smrčiny na 10 %, porosty na rašelině 
na 12 %, humusem obohacovaná společenstva zaujímají 
9 % a suťová společenstva 2 %. Naopak plošně význačné 
„hospodářské“ lesní typy byly zastoupeny jen nepatrně, 
zvlášť v kyselé řadě (PRŮŠA 1990).

Vzhledem k nesnadnému prosazování vzniku no-
vých rezervací ústředními orgány státní ochrany přírody 
byla celá řada lesních rezervací vyhlašována okresní-
mi orgány jako chráněné přírodní výtvory. Vyhláškou 
ONV Třebíč v roce 1974 a ONV Brno-venkov v roce 
1975 vznikl například chráněný přírodní výtvor Údolí 
Oslavy a Chvojnice a plochou 2508,74 ha. V současné 
nadregionálně významné přírodní rezervaci je chráněna 
reprezentativní škála přirozených lesních geobiocenóz, 
typických pro říční fenomén západomoravských řek. 
Vyhlašování „okresních“ chráněných území včetně les-
ních rezervací pokračovalo i po vydání nového zákona 
č. 114/1992 ochraně přírody a krajiny až do roku 2002, 
kdy zanikly okresní úřady. Mezi jednotlivými okresy 
byly ovšem významné rozdíly, podmíněné především 
aktivitou okresních úředníků a jejich schopností inicio-
vat a využít spolupráci s přírodovědci a dobrovolnými 
ochránci přírody. Například na okrese Blansko se s vy-
užitím vymezení ekologicky významných segmentů 
krajiny, tvořících kostru ekologické stability v rámci 
biogeografi ckého výzkumu (BUČEK & LACINA 1986) 
podařilo v 90. letech 20. století doplnit síť lesních rezer-
vací o cenné segmenty přirozených lesních geobiocenóz. 
K nejvýznamnějším lesním rezervacím vyhlášeným díky 
spolupráci geobiocenologa Jana Laciny a okresního 
úředníka Františka Mlatečka na okrese Blansko patří 
PR Čepičkův vrch (1990), PR Durana (1997), PR Hrádky 
(1990), PP Habrová (1997), PP Hersica (1997), PP Horní 
Židovka (1997), PP Hrusín (1997), PP Kačiny (1997), 
PP Klášterce (1990), PP Krkatá bába (1997), PP Kun-
štátská obora (1998), PP Lebeďák (1998), PP Loucká 
 obora (1997), PP Luzichová (1990), PP Míchovec (1997), 
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PP Nad Berankou (1997), PR Pod Sýkořskou myslivnou 
(1990), PP Sýkoř (1990) a PP Žižkův stůl (1997).

V 90. letech 20. století se v ČR začíná rozvíjet i ne-
státní ochrana přírody. V rámci Českého svazu ochránců 
přírody vzniká program „Místo pro přírodu“, spojený 
se zakládáním pozemkových spolků, které pronajímají 
nebo vykupují zájmová území, cenná z hlediska ochrany 
přírody a zřizují na nich soukromé rezervace. Jedním 
z nejúspěšnějších příkladů naplňování myšlenky pozem-
kových spolků v ČR je vznik soukromé lesní rezervace 
Českého svazu ochránců přírody Ščúrnica v severní části 
Bílých Karpat. Pozemkový spolek Kosenka ve Valašských 
Kloboukách již díky několika stovkám dárců shromáždil 
prostředky na výkup 17,2 ha pozemků, převážně lesních 
porostů. Jádro území tvoří přirozenou sukcesí vzniklý 
starý jedlobukový porost. Cílem péče je regenerace při-
rozených lesních biocenóz, charakteristických pro nejse-
vernější část Bělokarpatského biogeografi ckého regionu 
(VOLAŘÍK & JANÍK 2009).

Význam lesů v maloplošných chráněných územích 
jednoznačně dokumentují údaje o jejich lesnatosti. Síť 
maloplošných zvláště chráněných území v ČR tvoří: 
113 národních přírodních rezervací s plochou 28,1 tis. ha 
a lesnatostí 82 %, 801 přírodních rezervací s plochou 
38,3 tis. ha a lesnatostí 44 %, 108 národních přírodních 
památek s plochou 4 tis. ha a lesnatostí 55 % a 1 214 pří-
rodních památek s plochou 22, 6 tis. ha a lesnatostí 69 % 
(MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 2011). Ani 
po více než 170 letech po vzniku prvních lesních rezer-
vací nelze ovšem tvorbu sítě lesních rezervací v ČR pova-
žovat za zcela ukončenou. Další doplňování sítě lesních 
rezervací probíhá především v rámci tvorby evropské sítě 
chráněných území Natura 2000 na území ČR.

Zásady péče o lesní rezervace

Péče o lesní rezervace se vyvíjela ve dvou základních 
etapách – od staršího pojetí statického k dynamické-
mu pojetí, které se začalo rozvíjet zhruba od poloviny 
20. století (PETŘÍČEK 1999; BUČEK 2010b). Ve static-
kém, konzervačním pojetí byl ochranný režim zaměřen 
na udržení stavu chráněného území vyloučením hos-
podářských a jakýchkoli jiných zásahů. Klasickou ilu-
strací tohoto přístupu je dopis, který hrabě Jiří Augustin 
Langueval Buqouy napsal v roce 1838 správci svých lesů 
Františku Železnému, dopis, kterým bylo zřízena první 
lesní rezervace na území České republiky (dnešní NPR 
Žofínský prales): 
„Mému inspektoru Františku Železnému! Při své dnešní 
pochůzce v polesí lužnickém našel jsem trať II. hlavního 
dílu mezi pasekami č. 10 a 20, mezi potokem Almbach 
a dělicí čárou jako prales, vzbuzující obdiv a úctu svým 
stavem. Vzhledem k tomu, že lesy těchto vlastností bu-
dou známy brzy jen z historického líčení, rozhodl jsem se 
zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno mi-

nulých dob názornému požitku pravých přátel přírody, 
vzdáti se v ní veškerého lesohospodářského těžení a při-
kazuji Vám, abyste dalšími rozkazy uvedl tuto moji vůli 
ve skutek, aby v této části žádné dříví se nekácelo, stelivo 
nehrabalo a drobné dříví nesbíralo, zkrátka, aby vše bylo 
ponecháno v dnešním stavu.“ (VESELÝ 1954). 

Dynamické pojetí péče se vyznačuje aktivní péčí 
o chráněná území. Toto pojetí dlouhodobě prosazoval 
prof. Alois Zlatník. První náznak dynamického poje-
tí péče o lesní rezervace formuloval již ve 30. letech 
20. století, kdy rozdělil lesní rezervace na úplné („kde 
lidská ruka nikdy nezasáhne“) a částečné, kde „povole-
ní zásahu je individuelní podle účelu reservace a podle 
potřeb užitku“ (ZLATNÍK 1938). Kategorizaci lesních 
chráněných území prof. A. Zlatník dále rozpracovával 
a upřesňoval. Vymezoval rezervace „částečné čili říze-
né“, jejichž ochrana spočívá v určité regulaci využití, 
zaměřené na ochranu určitých objektů a rezervace geo-
biocenologické, kde předmětem ochrany je celá lesní 
geobiocenóza. V souladu s dynamickým pojetím péče 
zdůrazňuje, že pojem geobiocenologické rezervace není 
totožný s dřívějším pojmem přísné čili úplné rezervace. 
Geobiocenologická rezervace musí být vyloučena z hos-
podaření, ale nemusí být vždy ponechána bez zásahů 
(ZLATNÍK 1968). Rozlišuje tedy geobiocenologické re-
zervace, které mohou být ponechány samovolným pří-
rodním proměnám a rezervace, které budou vyžadovat 
úpravy až do jejich navedení na některou fázi, obdobnou 
procesu přírodní proměny (ZLATNÍK 1981a). 

Reálné výsledky aktivní ochrany a péče o geobio-
cenologické rezervace, vyžadující úpravy, lze doku-
mentovat v  lesních rezervacích na území Školního 
lesního podniku Mendelovy univerzity ve Křtinách. 
Prof. A. Zlatník navrhoval tyto rezervace jako rezervace 
upravované – odstraněním stanovištně nepůvodních 
druhů dřevin v nich postupně dochází k obnovení při-
rozené dřevinné skladby a navození přirozených a po-
sléze přírodních vývojových procesů. Cílovou strategii 
managementu těchto rezervací lze defi novat jako „přiro-
zené lesy se samovolným vývojem s podpůrnými zásahy 
a opatřeními“. Po půlstoletí existence rezervací začínají 
znatelně postupovat procesy přírodní proměny lesních 
biocenóz a většina rezervací dosáhla vysokého stupně 
hodnocení současného stavu (SVÁTEK 2006). Zlatní-
kův průkopnický přístup k tvorbě sítě lesních rezervací 
a promyšlené pojetí péče o geobiocenologické rezervace 
významně ovlivnily způsob péče o lesní rezervace v teh-
dejším Československu a tvoří dodnes nepominutelný 
vědecký základ úvah o strategii managementu lesních 
území se zvláštním statutem ochrany. 

V kulturní krajině ČR se zbytky přírodních lesních 
geobiocenóz, schopné samostatného autoregulační-
ho vývoje zachovaly obvykle jen na lokalitách, kde 
z různých důvodů nebylo možné hospodářské využití. 
Značná část území lesních rezervací byla do různé míry 
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ovlivněna přímými nebo nepřímými antropickými vli-
vy. Stupeň antropogenního ovlivnění geobiocenóz má 
rozhodující význam při stanovení strategie péče o lesní 
rezervace. V obsáhlé příručce péče o lesní společenstva 
v chráněných územích (MÍCHAL, PETŘÍČEK et al. 
1999) je strategie péče o lesy ve zvláště chráněných úze-
mích a v lesích ochranných roztříděna do tří skupin: 
– usměrňovaný polopřírodní vývoj
– usměrňovaný přírodní vývoj
– přírodní vývoj bez zásahů.

Při aplikaci uvedených strategií a z nich odvozených mo-
delů hospodaření pro usměrňovaný vývoj nelze ovšem 
zapomínat na to, že každý lesní porost v rezervaci je 
jedinečný a vyžaduje individuální přístup. Modely jsou 
pouze užitečným doporučeným rámcem postupů péče 
pro určité přírodní podmínky, stav lesa a jeho funkční 
zaměření. V modelech jsou shromážděny zkušenosti ně-
kolika generací lesníků a podle úrovně poznání se dále 
vyvíjí. 

Lesní rezervace jsou z hlediska ochrany přírody 
a krajiny nejvýznamnější součástí lesních území se 
zvláštním statutem ochrany. Za lesní území se zvlášt-
ním statutem ochrany považujeme lesní porosty, které 
jsou anebo budou legislativně chráněny a také porosty, 
kde je sice umožněno využití klasických hospodářských 
standardů, ale kde je žádoucí zdůraznit význam z hledis-
ka ochrany biodiverzity, geodiverzity a krajinného rázu 
(SIMON et al. 2010). Strategii managementu lesních 
území se zvláštním statutem ochrany je třeba diferen-
covat podle přírodních a porostních podmínek, v závis-
losti na současném stavu lesního porostu a cílovém stavu 
lesního ekosystému. Strategie managementu je soubor 
zásad, od kterých jsou odvozeny typy péče o lesní úze-
mí se zvláštním statutem ochrany. Management lesních 
území se zvláštním statutem ochrany lze rozdělit do ná-
sledujících kategorií:
A.  Přirozené lesy se samovolným vývojem
 A.1  Přirozené lesy se samovolným vývojem bez zá-

sahů a opatření
 A.2  Přirozené lesy se samovolným vývojem s pod-

půrnými zásahy a opatřeními
 A.3  Lesy vyžadující přeměnu, směřující k budoucí-

mu samovolnému vývoji
B.  Bohatě strukturované a přírodě blízké lesy
 B.1.  Lesy s bohatou strukturou a přírodě blízkými 

postupy hospodaření
 B.2  Lesy vyžadující přeměnu na les bohatě struk-

turovaný a přírodě blízký
C.  Lesy s převážně hospodářským určením.

Strategie managementu a způsoby péče v lesních re-
zervacích je třeba přizpůsobit předmětu a cíli ochrany. 
V geo biocenologických rezervacích, kde předmětem 
ochrany jsou komplexy typů lesních geobiocenóz je 

cílem dosáhnout přirozeného samovolného vývoje 
biocenóz. Zvolené varianty způsobů péče by měly od-
povídat jak stupni dosavadních antropických vlivů, tak 
typu lesního společenstva, který je závislý na charakteru 
trvalých ekologických podmínek a biogeografi cké polo-
ze. Lze zde uplatnit celou řadu postupů, od konzervace 
přírodního vývoje eliminací přímých antropogenních 
vlivů až po aktivní usměrňování dřevinné složky lesních 
biocenóz, které by mělo navodit podmínky pro navazu-
jící spontánní vývoj.

V lesních rezervacích, kde předmětem ochrany jsou 
populace vzácných a ohrožených druhů organismů, lze 
uplatnit strategii managementu založenou na tvorbě bo-
hatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů s využitím 
přírodě blízkých způsobů hospodaření, uzpůsobených 
tak, aby byly zachovány vhodné podmínky pro trvalou 
existenci populací druhů, které jsou předmětem ochra-
ny. Vždy je nezbytné trvalé monitorování stavu biocenóz 
v  lesních rezervacích jako podklad pro rozhodnutí 
o způsobu a formách péče.

Přírodní a přirozené lesní biocenózy v lesních re-
zervacích citlivě reagují na vnější vlivy antropogenní-
ho původu, jejich stav a vývoj lze velmi dobře využít 
k integrované bioindikaci důsledků nejrozmanitějších 
antropických impaktů. V současné době patří k nej-
významnějším a nejvíce diskutovaným impaktům vliv 
možných globálních změn klimatu. Pro tvorbu scénáře 
posunu vegetačních stupňů na území České republiky 
v důsledku globálních klimatických změn byl vypraco-
ván počítačový model, založený na prognostické metodě 
prostorových analogií. Prognózovaný trend změn vege-
tační stupňovitosti se v ČR projeví výrazným zlepšením 
podmínek pro xerotermofi lní ponticko-panonskou bi-
otu, dojde k omezení plochy území s podmínkami pro 
existenci druhů středoevropských listnatých a smíšených 
lesů a výrazně se zmenší rozsah území s podmínkami 
pro výskyt horských druhů boreálního rozšíření, váza-
ných na chladnější a vlhčí klima (BUČEK & VLČKOVÁ 
2009). K možným důsledkům globálních změn klimatu 
je třeba přihlédnout i při návrhu speciálních strategií 
managementu v lesních rezervacích.

Hypotézu o důsledcích vlivu možných globálních kli-
matických změn na biocenózy a krajinu lze ověřit jedině 
dlouhodobým sledováním dynamiky přirozených bio-
cenóz v lesních reservacích. Proto je nutno pokračovat 
v opakovaných šetřeních na dříve založených výzkum-
ných plochách a polygonech a pečlivě vyhodnocovat 
výsledky všech výzkumů, které mohou pomoci v objas-
nění důsledků vlivů klimatických faktorů a jejich změn 
na organismy, geobiocenózy a krajinu.
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Stanislav Vacek

Autoregulace v lesních ekosystémech

Autoregulace je schopnost živých systémů přizpůsobo-
vat se změněným podmínkám prostředí. Je to základní 
vlastnost živé hmoty, existuje na všech úrovních orga-
nizace biologických systémů a zajišťuje rovnovážný stav 
(homeostázi). Jednou ze základních vlastností živé hmo-
ty je totiž směřovat k homeostázi ekosystému, tj. k dy-
namické funkční rovnováze ekosystému udržované díky 
systému zpětných vazeb (Obr. 102). Základem autore-
gulační schopnosti ekosystému jsou: adaptabilita jed-
notlivých organismů, populací a společenstev, vyvážené 
mezidruhové vztahy ve společenstvu a kruhové propo-
jení producentů, konzumentů a rozkladačů zpětnými 
vazbami v biologickém látkovém koloběhu (MÍCHAL 
1999). Přitom nejdůležitějším autoregulačním mecha-
nismem všech systémů bez výjimky je zpětná vazba.

Ze své podstaty je totiž každý ekosystém autore-
gulace, protože autoregulace je základním atributem 
ekosystému jako takového. Autoregulační procesy jsou 
přítomné v jakémkoli ekosystému, např. i v kulturním 
lese. Bez autoregulace by nebyla myslitelná sukcese, 
tj. proces adaptace ekosystému na měnící se podmínky 
prostředí, krátkodobá i dlouhodobá dynamika ekosysté-
mů. V kulturních ekosystémech je však schopnost auto-
regulace většinou snížená či omezená. Jedná se mnohdy 
i o velmi labilní lesní ekosystémy, jejichž nízká úroveň 
autoregulačních procesů nedokáže zajistit trvalou exis-
tenci stromového patra, tj. lesního porostu. V těchto pří-
padech se jedná o ekologicky velmi labilní lesní porosty, 
které snadno podléhají různým disturbancím (Obr. 103). 
Při posuzování těchto porostů jsou vždy rozhodují-
cí konkrétní stanovištní a porostní poměry a zejména 
stupeň přirozenosti lesních porostů.

Pro udržení dynamické rovnováhy v ekosystému jsou 
rozhodující biogeochemické cykly tvořené: biomasou 
primárních producentů, opadem (odumřelou bioma-
sou), postupným rozkladem a mineralizací odumřelé 

bio masy a příjmem živin primárními producenty. Rych-
lost těchto vnitřních cyklů je určována jednak rychlostí 
mikrobiálního rozkladu a mineralizace, jednak rychlostí 
příjmu živin primárními producenty. Má-li být ekosys-
tém v dynamické rovnováze, tak musí být obě tyto po-
ložky vzájemně vyrovnané. Ve vyspělých klimatických 
klimaxech totiž souhrnný součet ztrát ekosystému dý-
cháním (rostlin, živočichů a mikrobů; producentů, kon-
zumentů, destruentů i reducentů) se v dlouhodobém 
průměru rovná sumě energie vázané při fotosyntéze. 
Lze tedy konstatovat, že v tomto případě platí tzv. teo-
rie nulového přírůstu, tj. jaké množství biomasy v les-
ním ekosystému přiroste, takové její množství odumře 
(KORPEĽ 1988). Tento postulát však platí v původních 
či přírodních lesních ekosystémech za podmínky spl-
nění minimálního areálu, tj. minimální plochy, která 
je základním předpokladem pro dostatečné fungování 
autoregulačních procesů. 

Každý organismus začleněný do ekosystému (při-
čemž jiné v přírodě nejsou) nese ve vlastních tkáňových 
buňkách informační záznam z evoluce druhu a gene-
tická informace zakódovaná v jeho genomu podstatně 
předurčuje jeho reakce na prostředí. 

Autoregulace je tedy přirozená schopnost nenaruše-
ného ekosystému udržet dynamickou rovnováhu mezi 
jeho jednotlivými složkami. Do určité míry probíhá 
ve všech lesních porostech, ale v kulturních, člověkem 
silně ovlivněných lesích je většinou nedostatečná pro 
zajištění jejich kontinuity v rámci malého vývojového 
cyklu lesa a plnění jejich ekologických a environmen-
tálních funkcí.

Míra autoregulačních schopností
jako základ péče o lesní ekosystémy

Jedinečnost každého ekosystému je dána jedinečností 
historie přírody. Struktura každého lesního ekosystému 
je přitom nepřímým materiálním záznamem této histo-
rie. Není jen obrazem specifi ckých podmínek přírod-
ního prostředí (ekotopu), ale je i zvláštním záznamem 
působení minulé evoluce regionální bioty a určujících 
historických událostí na dané lokalitě. Obojí je zhmot-
něno a zpřítomněno ve struktuře konkrétního ekosys-
tému. Proto je nezbytné prohlubovat poznání struktury 
a vývoje lesních ekosystémů jako základního předpo-
kladu pro jejich trvale udržitelný či přírodě blízký ma-
nagement s maximálním využíváním autoregulačních 
procesů (VACEK 2003).

Vnější zásahy do ekosystému přitom většinou nejsou 
nutné, pokud v prostředí probíhá neustálé kolísání eko-
systému kolem rovnovážného stavu, který je průběžně 
narušován působením faktorů vnějšího prostředí. Nad-
měrné vychýlení z rovnovážného stavu však vede k do-
časnému nebo trvalému zhroucení ekosystému. V těchto 
případech je však vhodné nastartovat či posílit autoregu-
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Obr. 102:  Přírodě blízký smrkojedlobukový porost v PR Černý důl v CHKO Orlické hory s vysokou mírou autoregulace, vyvíjející se 
v rámci malého vývojového cyklu lesa (© S. Vacek).

Obr. 103:  Rozsáhlé smrkové porosty v okolí Luzenského údolí v Národním parku Šumava silně postižené kůrovcovou disturbancí 
s nízkou úrovní autoregulace, vyvíjející se v rámci velkého vývojového cyklu lesa (© J. Vondra).
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lační procesy volbou vhodných nápravných speciálních 
managementových opatření, a to na základě exaktních 
výzkumných poznatků ze studia struktury a vývoje les-
ních ekosystémů.

Pokud jsou v chráněných územích zastoupeny lesní 
ekosystémy, které se samovolně pomocí autoregulačních 
procesů obnovují a vyvíjejí bez známek degradace na je-
jich struktuře a ekologické stabilitě, pak je jedině správné 
jim v přirozeném vývoji nebránit. Ale přírodní procesy 
jsou v kulturních lesích při malé míře autoregulace větši-
nou nedostatečné pro jejich obnovu ve smyslu hlavního 
motivu ochrany přírody. Ta nejpřísnější ochrana může 
zahubit právě to, co chceme chránit, nebudeme-li po-
zorně sledovat vývoj ekosystémů a nezasáhneme-li např. 
v případě ataku přemnoženého hmyzu (např. kůrovců) 
či invazních druhů, změny podmínek způsobených pří-
mo či nepřímo člověkem atd. V 50. a v 60. letech 20. sto-
letí se v ochraně přírody ofi ciálně prosazovala zásada 
neintervence v přírodních rezervacích. Tvrdilo se, že 
rezervace jsou laboratoře přírody, že to jsou území, kde 
si příroda hospodaří sama (a sama si vyřeší své problé-
my), jsou to prostě území nedotknutelná. Výsledek je 
známý: téměř třetina maloplošných chráněných území 
v České republice buď zcela zanikla (vyřadila je prověrka 
chráněných území v letech 1964–1965), anebo ztratila 
hlavní důvod ochrany a musela být s velkým úsilím re-
konstruována, což se někdy ani nepovedlo, a to zejmé-
na v případě, když nebyl dostatek exaktních poznatků 
o struktuře a vývoji těchto porostů a nebyly používány 
přírodě blízké metody specifického managementu či 
péče o lesní ekosystémy. 

Zejména pak na územích, která ochránci přírody či 
lesníci chtějí ponechat samovolnému vývoji, je nezbytné 
posoudit míru autoregulačních procesů a pokud je nedo-
statečná, tak je potřebné tyto procesy posílit. Tuto sku-
tečnost řada úzce specializovaných přírodovědců nechce 
pochopit a odtud plyne snaha formulovaná některými 
zájmovými skupinami – místo národních parků zřizovat 
spíš přísné rezervace. To je však v podmínkách našich 
kulturních lesů reálné jen za předpokladu akceptace 
dlouhodobých značných ztrát na plnění ekologických 
a environmentálních funkcí lesa, snížení ekologické sta-
bility a biodiverzity, různých ireverzibilních změn (např. 
introskeletová eroze, mineralizace holorganických hori-
zontů v důsledku narušení vodního režimu).

Z hlediska plánování a realizace péče o lesy v chrá-
něných územích (zejména pak v NPR, PR, v I. zónách 
NP a CHKO) je třeba exaktně rozlišit lesní porosty 
s ohledem na míru autoregulačních schopností daného 
ekosystému, a to podle kvality na přírodní, přirozené 
a přírodě blízké porosty a podle kvantity (výměry) na ty, 
které splňují podmínku minimálního areálu, a na ty, kte-
ré ji nesplňují. Tím se odliší chráněné lesní části příliš 
malé výměry na to, aby byly schopné samostatné exis-
tence, anebo pozměněné do té míry, že je nutno v nich 

vykonávat diferencovaná opatření pro obnovu jejich 
ekologické stability či biodiverzity. V pozměněných 
částech NPR, PR, I. zón VZCHÚ, které mají poskytovat 
dynamický obraz spontánního vývoje lesního ekosys-
tému, se často diskutuje zásadní otázka, zda a do jaké 
míry je potřebné v konkrétním případě zasahovat, než 
bude v budoucnu vhodné ponechat příslušnou lesní část 
samovolnému vývoji, a za jakých podmínek a po jaké 
době to může být účelné. V naprosté většině ostatních 
chráněných lesů nemá zasahování do lesních ekosysté-
mů ani zdaleka dostatečný důvod jen v tom, zda jsou 
přirozené či nikoliv, ale především v tom, že mají plnit 
různé další funkce, které mohou být přemnožením kon-
zumentů dřevin narušovány. Ve všech případech, kdy 
les může plnit své funkce jen tehdy, je-li živý a zdravý, 
nemůže být pochyb o tom, že přemnožený konzument 
(kůrovec, obaleč, mniška, hlodavci či spárkatá zvěř) je 
škůdcem. V lesích chráněných pro svůj výlučně přírod-
ní charakter ztrácí termín škůdce smysl a je vhodné ho 
nahradit pojmem rušivý činitel či disturbance.

Faktory disturbance jsou v přírodním lese například 
fytofágní hmyz, dřevní houby, vítr, sníh, námraza, které 
zde vyřazují především stromové jedince dožívající ge-
nerace, a tím se významně podílejí na přechodu porostů 
za stadia optima do stadia rozpadu s fází obnovy, popří-
padě až na dočasném nástupu nelesní formace (bylinné 
a keřové), která je následována sekundární sukcesí zpět 
k lesu závěrečnému. Zejména pak fytofágové (kambio-
fágové, xylofágové) se v přírodním lese většinou podílejí 
na zániku jednotlivých, k napadení zvlášť disponova-
ných stromů, a tím uvádějí do pohybu střídání generací 
v rámci malého vývojového cyklu lesa, který je charak-
teristický pro podmínky střední Evropy.

Les je však přírodním objektem, který má zachovávat 
kontinuitu své funkční způsobilosti. Pokud však přírod-
ní prostředky ochrany selhávají v důsledku značného 
narušení ekologické stability, tak je boj proti škůdcům 
jedním z nutných prostředků pro zabezpečení funkční 
způsobilosti lesů. 

Při rozhodování o tom, jaký způsob managementu 
pro daný lesní porost (oblast) zvolit, je nezbytné a zásad-
ní nejprve jasně defi novat cíle, kterých má být tímto ma-
nagementem dosaženo. To platí nejen pro management 
chráněných území, ale i pro běžné hospodaření v lese 
a krajině. Teprve na základě jasně vymezených a dlou-
hodobě konsolidovaných cílů je možné navrhnout a rea-
lizovat konkrétní postupy managementu území. Nejprve 
musíme přesně vědět, čeho dosáhnout. A zároveň mu-
síme co nejpodrobněji a nejpřesněji znát, jak jednotli-
vé managementové postupy fungují, co bude v daných 
podmínkách výsledkem jejich aplikace, a to v krátkodo-
bém i dlouhodobém horizontu. Teprve potom je možné 
vytvořit konkrétní plány péče o určité území.

V hospodářském lese bývá cíl jasný – co možná nej-
vyšší ekonomická rentabilita majetku, tedy maximaliza-
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ce výnosů a minimalizace nákladů. K tomuto požadavku 
se často více či méně přidružuje potřeba zabezpečení 
některých mimoprodukčních funkcí. Postupy, jak toho-
to požadavku dosáhnout, jsou v lesnickém oboru všeo-
becně známé a dlouhodobě vcelku úspěšně aplikované. 
O tom svědčí relativní ziskovost (nebo aspoň neztráto-
vost) oboru.

Jiná situace nastává v případě, kdy produkční poža-
davky jsou částečně nebo zcela nahrazeny požadavky 
odlišnými. Příznačně tomu tak bývá v nejrůznějších 
typech chráněných území (lesních i nelesních). Zde 
může cíl, kterého by měl management dosáhnout, na-
bývat nejrůznějších podob. Cílem může být např. za-
chování určitého biotopu pro konkrétní živočišný nebo 
rostlinný druh, případně společenstvo druhů ať již cha-
rakteru původního, nebo antropogenně změněného 
a podmíněného; návrat z nějakého důvodu narušeného 
(pozměněného) společenstva do stavu bližšího přiroze-
nému; zachování určitého typu společenstva (zejména 
vegetačního pokryvu) za účelem ochrany půdního, hyd-
rologického, klimatického nebo i kulturně-estetického 
prostředí; zachování určitého geomorfologického útvaru 
a s ním spojených typických rostlinných a živočišných 
společenstev před nežádoucími změnami a podobně. 
Uvedené cíle většinou nejsou mezi sebou v rozporu, lze 
je tedy zpravidla naplňovat současně.

Zejména u nepůvodních, člověkem změněných spo-
lečenstev se však tyto cíle mohou dostat do rozporu s ji-
ným cílem – zachování kontinuity samovolného vývoje 
určitého společenstva, ať již původního, nebo nepůvod-
ního charakteru (fi lozofi cký a kulturně historický cíl), 
a sledování tohoto vývoje (vědecký cíl). Případně sle-
dování samovolné reakce společenstva na antropogenní 
zásah. Tento cíl je často v chráněných územích paušálně 
požadován, mnohdy bez ohledu na konkrétní podmín-
ky. Problémem je, že samovolný vývoj nepůvodního, 
antropogenně značně ovlivněného a přírodě vzdálené-
ho společenstva zpravidla vyústí v jeho postupný nebo 
náhlý rozpad a nahrazení společenstvem jiným. To spolu 
může přinášet nežádoucí efekty – např. zánik samotného 
společenstva (objektu sledování) nebo jiné negativní vli-
vy. Je-li cílem zachování daného typu společenstva (např. 
druhově bohaté louky, enklávy obklopené lesem), pak 
zde není možné zároveň chtít realizovat cíl sledování 
samovolného vývoje tohoto společenstva. Tedy možné 
to je, ale časem už budeme sledovat společenstvo jiné, 
v tomto případě sukcesi lesa.

Teprve potom, když jsou jasně defi novány cíle, je 
možné uvažovat o prostředcích, metodách, postupech 
a způsobech, kterými bude naplnění těchto cílů dosa-
ženo. Nezbytností jsou podrobné a empiricky ověřené 
znalosti, jak dané postupy fungují, co je jejich výsledkem 
s ohledem na konkrétní stanovištní podmínky a další 
okolnosti. Potřeba podrobného poznání vlivu různých 
managementových zásahů na společenstvo pochopitelně 
vyžaduje provádění kvalifi kovaného výzkumu.

Managementové postupy mohou být velice různoro-
dé. Nejjednodušší je aplikovat tzv. bezzásahový (nulový) 
management. Pokud je z nějakého důvodu žádoucí za-
chovat dané společenstvo ve stavu bez umělého vnášení 
dodatkové energie (tedy bez zásahů), pak zde logicky 
musí být aplikován management bezzásahový. Další cíle 
již zpravidla vyžadují některý ze způsobů aktivního ma-
nagementu (pěstební zásahy v lesních porostech, umělá 
obnova, umělá disturbance atd.). Je třeba poznamenat, 
že samotný bezzásahový management nemůže být cílem, 
ale cestou k naplnění jiných cílů.

Otázkou je, jak pojmout v poslední době propago-
vaný termín – tzv. ochranu přírodních procesů. Jedná 
se zde o defi niční a fi lozofi cký problém. Pojem přírodní 
procesy je možné chápat jako analogii k pojmu fyzikální 
zákony. Ty existují nezávisle na stavu přírody či lidského 
vědění a konání. Jako takové se nedají vytvořit ani zničit, 
a tedy i jejich ochrana postrádá logický smysl. Přírod-
ní procesy, existující nezávisle na okolnostech, se vždy 
projeví a uplatní až tehdy, existuje-li objekt, na který by 
mohly působit. Chránit tedy nelze přírodní procesy jako 
takové, ale projevy jejich působení v konkrétní situaci 
a na určitém objektu. Například aby bylo možné chránit 
přírodní procesy působící v jedlobukovém pralese, tak je 
nejdříve nutné, aby vůbec takový prales existoval. Pokud 
se na stanovišti jedlobukového pralesa vyskytuje smr-
ková monokultura, tak je sice možné sledovat přírodní 
procesy působící při zpravidla jednosměrném sukces-
ním a disturbančním vývoji této smrkové monokultury, 
rostoucí na stanovišti jedlobukového pralesa, ale nikoliv 
procesy probíhající v pralese. I když lze očekávat, že při 
ponechání ekosystému samovolnému vývoji po dosta-
tečně dlouhou dobu zde společenstvo typické (přiro-
zené) pro dané stanoviště, tedy ve středoevropských 
podmínkách určitá forma (pra)lesa, nakonec převládne.

Diferenciace lesních ekosystémů
podle kvality přírodního prostředí

Podle přílohy 2 vyhlášky č. 60/2008 Sb., je stupeň při-
rozenosti pro účely hodnocení přirozenosti lesních po-
rostů vyjádřením míry ovlivnění lesního ekosystému 
člověkem, a to jak přímým lesnickým obhospodařová-
ním, tak nepřímo působícími antropickými vlivy. Stupně 
přirozenosti lesních porostů jsou:
• Les původní, neboli prales – člověkem téměř ne-

ovlivněný les, kde dřevinná skladba i prostorová 
struktura odpovídají stanovištním poměrům, tzn. 
potenciální přirozené vegetaci. Za původní les lze 
označit i porosty, které byly v minulosti ovlivněny 
člověkem, ovšem zásah neměl vliv na vybočení z při-
rozené vývojové trajektorie a stopy takového zásahu 
již dávno nejsou patrné – např. toulavá těžba jednot-
livých stromů před více než 100 lety, odvoz odum-
řelých stromů z okrajů porostu před více než 50 lety 
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apod. Termín prales lze ztotožnit s označením les 
původní. Tyto porosty jsou v současnosti ponechány 
samovolnému vývoji.

• Les přírodní – les vzniklý přírodními procesy, avšak 
člověkem v minulosti ovlivňovaný (zejména toulavou 
těžbou a pastvou, nikoliv sadbou nebo síjí). Jeho dře-
vinná skladba i prostorová a věková struktura pře-
vážně odpovídají stanovištním poměrům, pomístně 
se mohou odchylovat, např. vlivem samovolného 
vývoje, který proběhl v pozměněných podmínkách 
(např. po vyklučení lesa ve středověku a následném 
dlouhodobém ponechání plochy neřízené sukcesi 
lesa, území pod dlouhodobým vlivem vyšších stavů 
zvěře apod.). Tyto porosty jsou v současnosti pone-
chány samovolnému vývoji (Obr. 104).

• Les přírodě blízký – les, jehož dřevinná skladba od-
povídá převážně stanovištním poměrům avšak pro-
storová struktura je jednodušší než v původním lese. 
Tyto porosty vznikaly pod vlivem člověka a jejich 
stav mohl být docílen i vědomou činností člověka. 
Dlouhodobě docházelo k usměrňování jejich vývoje 
a stopy tohoto usměrňování jsou dosud patrné (od-
voz odumřelého dříví, těžba dříví, výchovné zásahy 
apod.), v současnosti však v nich záměrné obhospo-
dařování neprobíhá. Nyní mohou být tyto porosty 
buď ponechány samovolnému vývoji, anebo v nich 

probíhají účelové zásahy vedoucí k obnově přirozené 
dřevinné skladby a prostorové struktury.

• Les přirozený – souhrnné označení pro lesní porosty 
zařazené do stupňů přirozenosti: les původní (pra-
les), les přírodní a les přírodě blízký.

• Les kulturní – les, jehož dřevinná skladba odpoví-
dá převážně stanovištním poměrům, ale jeho pro-
storová struktura je srovnatelná nebo jednodušší 
než v lese přírodě blízkém. Tyto porosty vznikaly 
a vznikají pod vlivem člověka a jejich stav byl do-
cílen vědomou činností člověka. Jedná se o porosty 
obhospodařovaného lesa, ve kterých jsou provádě-
ny obvyklé hospodářské činnosti, například pěstební 
práce, výchova, případně obnova porostů.

• Les nepůvodní – les, jehož dřevinná skladba převáž-
ně neodpovídá stanovištním poměrům. Tyto porosty 
vznikaly a vznikají pod vlivem člověka a jejich stav 
byl docílen činností člověka. Jedná se o porosty ob-
hospodařovaného lesa, ve kterých jsou prováděny 
obvyklé hospodářské činnosti, například pěstební 
práce, výchova, případně obnova porostů.

Je však třeba objektivně konstatovat, že původní lesní 
ekosystémy se v rigorózním pojetí v ČR nevyskytují, 
a tak v nejvyšších stupních přirozenosti lesních porostů 
v lepším případě převažují lesy přírodní či lesy přírodě 

Obr. 104:  Trojmezenský prales si i přes dlouhodobě prováděné toulavé seče v minulosti uchoval strukturu přírodního lesa (I. zóna NP 
Šumava před úplnou kůrovcovou disturbancí v r. 2007) – (© S. Vacek).
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blízké. V ČR je podle www.pralesy.cz celkem zachováno 
30 168 ha přirozených lesů (tj. 1,1 % všech lesů), z čehož 
je 921 ha původních, 8 534 ha přírodních a 20 713 ha 
přírodě blízkých. Z toho se 14 364 ha se jich nachází 
v národních parcích a 9 178 ha v chráněných krajinných 
oblastech. Zbývající část (6 636 ha) leží vně velkoploš-
ných chráněných území, a to převážně v maloplošných 
zvláště chráněných územích (MŽP 2008).

Minimální areál lesních ekosystémů
schopných samovolného vývoje
Řešení problematiky ekologických kritérií pro rozhodování 
o ponechání lesů ve zvláště chráněných územích spontán-
ním procesům vychází z poznání zákonitostí původních či 
přírodních lesů, zejména pak z posouzení jejich základ-
ních znaků a vlastností. Jedná se především o relativní 
stálost druhového složení společenstev, relativní různo-
věkost, relativní vyrovnanost dřevní zásoby a relativní 
maloplošnost jednotlivých vývojových fází a stadií.

Jejich výslednicí je udržení ekologické samostatnosti 
a vyrovnanosti. Les je totiž v našich klimatických pod-
mínkách v podstatě jedinou vegetační formací, která je 
schopná trvale se udržet svými vnitřními silami a život-
ními procesy za předpokladu, že se výrazně nezmění sta-
novištní a porostní podmínky (cf. JENÍK 1979; KORPEĽ 
1989; VACEK 2002). Modelovým objektem pro výzkum 
ekologické samostatnosti a vyrovnanosti jsou původní 
a přírodní lesy. V našich podmínkách se jedná především 
o národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace 
(PR), I. zóny národních parků (NP) a CHKO. Zejména 
pak původní lesy se v dynamické rovnováze udržují svým 
druhovým složením, specifi ckou prostorovou a věkovou 
strukturou. Přírodní lesní společenstva mají totiž jako uce-
lený komplex živých organismů na nejvyšší hierarchické 
úrovni otevřených systémů výraznou tendenci k homeo-
stázi (ZLATNÍK 1970; JENÍK 1979; REJMÁNEK 1979; 
PRŮŠA 1985). Ta poměrně pohotově reaguje na rušivé 
vlivy prostředí vytvořením specifi cké konstelace podmí-
nek, znaků a složek, které jsou zárukou další existence 
původního lesa, kontinuálně navazujícího na současný 
stav ekosystémů (VACEK 2000).

Rozhodování o způsobech diferencované péče ve 
zvláště chráněných územích (ZCHÚ) na ekologických 
základech je pro zajištění jejich ekologické stability a bio-
diverzity, tj. ekologické trvalosti, úkolem velmi složitým. 
Pro maximální možnou míru objektivizace tohoto procesu 
je potřebné parametrizovat či kvantifi kovat řadu dílčích 
ekologických i ekonomických kritérií.

Přírodě blízké způsoby managementu či péče 
o ZCHÚ v některých případech mohou znamenat vyšší 
náklady či určité omezení vlastníka. Proto při rozhodo-
vání o ponechání lesů ve ZCHÚ spontánním procesům 
je třeba vycházet z vícekriteriální analýzy. Z ekologic-
kých kritérií je přitom nejvýznamnější stanovení tzv. 
minimálního areálu, tj. minimální výměry a tvaru les-

ního ekosystémů schopného dostatečné míry autore-
gulace pro zajištění hlavního motivu ochrany přírody, 
tj. vesměs funkčního lesního ekosystému vyvíjejícího 
se v rámci malého vývojového cyklu. Z ekonomického 
hlediska se jedná o minimální výměru lesních porostů, 
kde bude vlastník potenciálně omezován.

O pojmu minimální areál má smysl uvažovat pou-
ze v prostředí takového ekosystému, který se bude při 
ponechání samovolnému vývoji vyvíjet směrem od-
povídajícím přirozené vývojové trajektorii původního 
nebo přírodního lesa. Ekosystém, který byl oproti pů-
vodnímu (přirozenému) stavu antropogenně změněn 
tak, že při ukončení zásahů (ukončení vnosu dodatkové 
energie) jeho vývoj nebude sledovat vývojovou trajek-
torii přirozeného ekosystému, nemůže být z logiky věci 
předmětem úvah o minimálním areálu, neboť zvyšují-
cí se výměra nebude mít vliv na stabilitu a schopnost 
autoregulace. Naopak s rostoucí výměrou schopnost 
autoregulace zpravidla dále poklesne – typicky je tomu 
u monokulturních fytocenóz.

V podmínkách lesních ekosystémů střední Evropy 
tedy většinou nemá smysl o minimálním areálu vůbec 
uvažovat, protože dochované přirozené ekosystémy, po-
kud vůbec existují, zpravidla zaujímají plochu řádově 
menší, než je empiricky zjištěná plocha minimálního 
areálu (řádově desítky hektarů). Typickým příkladem je, 
pokud existuje relativně málo rozsáhlý fragment původ-
ního ekosystému (řádově jednotky hektarů) obklopený 
rozsáhlými nepůvodními (a vývoje v přirozené trajek-
torii neschopnými) ekosystémy. Logicky nesprávný je 
tedy přístup, kdy jsou k tomuto malému fragmentu eko-
systému s přirozenou strukturou, který je zcela správně 
a oprávněně zařazen do bezzásahového managementu, 
přiřazeny okolní nepůvodní ekosystémy za účelem do-
sažení minimálního areálu, aby byl umožněn přirozený 
vývoj a autoregulace. Tímto opatřením nelze zásadně 
zvýšit stabilitu (a umožnit průběh autoregulačních pro-
cesů), naopak takto zpravidla dojde k zásadnímu naru-
šení stability nejen okolních nepůvodních ekosystémů, 
ale také k narušení přirozeného vývoje ve fragmentu 
původního ekosystému, který by jinak pravděpodobně 
sledoval trajektorii přirozeného vývoje.

Vývojové zákonitosti přírodních lesů
Přírodní les jako původní biocenóza je vrcholem přírod-
ního ekosystému, jehož složky se prostřednictvím látko-
vé výměny velmi dlouhodobě vzájemně ovlivňují. Je to 
typicky komplexní systém se všemi svými význačnými 
znaky. V dané oblasti představuje nejvyspělejší a nejslo-
žitější ekosystém, jaký tam vůbec může vzniknout a trva-
le se udržet. Není však ukončením vývoje lesa, ale jeho 
trvalým pokračováním na základě vnitřních a vnějších 
rozporů, vyúsťujících do obecných zákonitostí.

Přírodní les je z hlediska teorie poznání závažnou 
pojmovou skupinou, protože základem plánovitého 
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a cílevědomého usměrňování a využívání lesa jsou 
spolehlivé poznatky o vlastnostech dřevin, o přirozené 
dynamice struktury, o zákonitostech růstu a vývoje les-
ních společenstev v různých stanovištních podmínkách. 
Biologie a pěstování lesa, které jsou základním účinným 
nástrojem produkce dřeva a ekologických a environ-
mentálních funkcí lesa, pokud nechtějí ztratit vědecký 
charakter, musejí vycházet z poznání zákonitosti růstu, 
vývoje a regenerace přírodního lesa dané oblasti (PRŮ-
ŠA 1985; KORPEĽ 1989; JAWORSKI 1998). Toto obecné 
konstatování by v prvé řadě mělo platit v územích se 
zvýšeným zájmem ochrany přírody. 

Pro strukturu a dynamiku změn přírodního lesa 
jsou určující klimaxové dřeviny. Na perzistenci druho-
vého složení na stanovištních podmínkách jsou závislé 
dynamické změny ostatních znaků struktury (udržení 
ekologické samostatnosti a vyrovnanosti, různověkost, 
prostorová struktura, perzistence dřevní zásoby, odol-
nost /stabilita/), růstové (nulový přírůst) a vývojové pro-
cesy (přirozená obnova), z nichž jsou zvlášť významné 
produkční a regenerační schopnosti (cf. KORPEĽ 1989; 
POZNAŃSKI & JAWORSKI 2002).

V souvislosti se sledováním perzistence společenstev, 
porostního klimatu a půdních poměrů dokázal KORPEĽ 
(1989), že rozloha přírodního lesa je velmi důležitý znak. 
Za minimální hranici výměry pro nerušený vývoj při-
rozeného lesního společenstva považuje většina autorů 
(např. GROSSER, FISCHER & MANSIK 1967; ZLAT-
NÍK 1970; SEIBERT & HAGEN 1974; KORPEĽ 1989) 
10–50 ha s přibližně čtvercovým či kruhovým tvarem.

V přírodním lese se jednotlivé složky podle vnitř-
ních zákonitostí přizpůsobují prostředí, v užších nebo 
širších časových úsecích se kvalitativně i kvantitativně 
mění, vznikají, rostou, vyvíjejí se a zanikají. Probíhá tu 
růstová, stadiální, ekologická a cenotická diferenciace, 
která se při povrchním pohledu zdá být náhodná, ale při 
podrobném studiu a rozboru jedinců jako složek celku 
zjistíme, že probíhá v rámci nepřetržitého vývoje. Jde 
o integrovaný cyklický vývoj, v jehož rámci můžeme 
vylišit řadu vzájemně propojených cyklů. Především se 
jedná o cyklus výživy a koloběh vody, které jsou pro-
pojené s cyklem zachování hmoty a tokem energie atd. 
Vyrovnanost těchto vztahů je příčinou, že přírodní les 
může existovat i na velmi chudých horských půdách.

Současné vylišování vývojových stadií přírodních 
lesů u většiny autorů vychází z třídění podle LEIBUND-
GUTA (1959). Jedná se o stadium dorůstání, optima 
a rozpadu. Někteří autoři (ZUKRIGEL et al. 1963; 
MAYER 1972; KORPEĽ 1989; JAWORSKI 1998 apod.) 
v rámci jednotlivých vývojových stadií rozlišují většinou 
ještě dvě fáze – např. počáteční fázi rozpadu, pokročilou 
fázi rozpadu apod.

Závažným nebezpečím pro zachování přírodních 
lesů v ČR jsou stále imisně ekologické stresy; jejich nega-
tivní vliv a následné hmyzí a větrné disturbance přede-

vším v horských lesích dosahují značných rozměrů. Tyto 
negativní imisně ekologické vlivy svou destruktivní čin-
ností kladou až několikanásobně větší požadavky např. 
na velikost lesního ekosystému schopného samovolného 
vývoje. Proto je nezbytné ekologickou stabilitu lesního 
ekosystému chápat jako schopnost setrvávat v daném 
stavu po dobu konkrétní stresové periody a po vychýlení 
z rovnováhy se do tohoto stavu opět vrátit. Již proto je 
nutné rozlišovat nejméně tři druhy ekologické stability 
(cf. REJMÁNEK 1979): rezistenci (odolnost, schopnost 
odolávat stresu), resilienci (pružnost, schopnost ná-
vratu po vychýlení) a perzistenci (schopnost systému 
i po dobu stresové periody setrvávat v předem určených 
mezích). 

Minimální velikost lesního ekosystému
schopného samovolného vývoje
V souvislosti se sledováním stálosti společenstev, porost-
ního mezoklimatu i mikroklimatu a půdních poměrů 
bylo zjištěno, že výměra a tvar přírodního lesa je roz-
hodujícím fenoménem pro jeho další vývoj. Alespoň 
hraniční hodnoty jeho minimální výměry zaručují eko-
logickou a vývojovou samostatnost lesního ekosystému 
včetně plnění funkcí lesa.

Vyplývá to nejen z  empirických poznatků, ale 
i z obecných poznatků ostrovní biogeografi e. Zmenšo-
vání velikosti ostrova pod určitou hranici zákonitě vede 
k redukci počtu druhů v důsledku nerovnosti mezi je-
jich vymíráním a imigrací. Větší ostrovy za předpokladu 
rovnosti ostatních faktorů mají ve stejných podmínkách 
větší počet druhů rostlin a živočichů než ostrovy menší. 
Existuje i zřetelná analogie mezi suchozemskými „ost-
rovními“ ekosystémy obklopenými „mořem“ intenziv-
ně využívaných lesních ekosystémů, v nichž jejich biota 
nenachází vhodné existenční podmínky. Zmenšení vý-
měry pod určitou kritickou hranici a překročení určité 
vzdálenosti od nejbližšího přírodního lesního ekosysté-
mu zákonitě vede k redukci druhové diverzity, k jejímu 
postupnému ochuzování a v konečném důsledku k zá-
niku přirozeného ekosystému a k jeho náhradě jiným, 
zpravidla méně stabilním ekosystémem. 

Minimální výměry lesního ekosystému se výraz-
ně liší podle geografi cké oblasti, typu přírodního lesa 
i podle jeho ekologického zatížení (KORPEĽ 1989). Pří-
liš malá výměra těchto porostů totiž znamená výrazné 
potenciální nebezpečí její další restrikce stupňujícím se 
negativním vlivem okolí se změněnými stanovištními 
i porostními podmínkami. Nejvýrazněji se většinou 
projevuje změna klimatu, zejména pak v případě, když 
v okolí maloplošného ZCHÚ vznikají rozsáhlé holiny. 
Také plošně značně omezené fragmenty přírodních lesů 
maloplošných ZCHÚ v komplexu lesů hospodářských 
většinou postupně procházejí různými degradačními 
stadii, která se nejprve projevují kvantitativními i kvali-
tativními změnami vegetace a posléze i v půdním pro-
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středí. Vývoj malých zbytků přírodních lesů se podle 
ZLATNÍKA (1968) dříve nebo později zákonitě ubírá 
ke změně původního klimaxového společenstva. 

Pro vývojovou samostatnost a dynamickou vyvá-
ženost vegetačních a půdních procesů musí mít pří-
rodní les takovou výměru, aby jeho vnitřní dialektická 
podmíněnost jak složek, tak i jevů, resp. jeho přírod-
ní síly, byla větší než vliv antropicky změněného okolí 
(Obr. 105). Proto byly při stanovení ekologických kritérií 
pro rozhodování o ponechání lesů ve ZCHÚ spontán-
ním procesům zkoumány i okolní porosty, které byly 
diferencovány do několika skupin (podle stupňů po-
škození a míry odchylky od přirozené druhové a pro-
storové skladby). Naopak při velké výměře přírodních 
lesů ponechaných samovolnému vývoji např. v NPR se 
může projevit tendence jejich postupného rozšiřování 
autoregulací (cf. KORPEĽ 1989).

Obr. 105:  Bohatě strukturovaný bukový porost s příměsí jedle 
bělokoré, javoru klenu a smrku ztepilého v I. zóně Krkonošského 
národního parku. Minimální areál lesních ekosystémů schopných 
samovolného vývoje se zde pohybuje kolem 40 ha (© S. Vacek).

Při volbě výměry lesní rezervace podle ZLATNÍKA 
(1968) by se měl stanovit minimální areál pro hlavní 
synuzii dřevin, protože původní porost na menší výměře 
nemůže zabezpečit jeho trvalost a nemůže splnit ani po-
žadavky výzkumu lesní biocenózy. Podle možností se má 
přihlížet k tomu, aby do rezervace byly zahrnuty ucelené 
segmenty biocenózy. Proto je nezbytné volit umístění 
a výměru lesních rezervací tak, aby nereprezentovaly jen 

jednu typologickou jednotku, ale jejich soubor, tj. bio-
cenologický komplex. Z tohoto hlediska je výhodnější 
sice menší počet, ale větších lesních rezervací (ZLAT-
NÍK 1968).

Minimální velikost lesního ekosystému schopného 
samovolného vývoje nesmí tvořit jen ostrovní segment 
lesů geobiocenózy, ale musí si uchovat specifi cké lesní 
fytoklima, na něž jsou odkázáni živočichové a lesní rost-
liny. V okrajích segmentů se vytvoří vždy pruh lemových 
společenstev (ekoton) s vlastními charakteristickými 
druhy, které v lesním fytoklimatu nenacházejí vhodné 
existenční podmínky. Prostředí ekotonů v počátcích 
dočasně vede k relativně většímu druhovému bohatství 
malých lesních segmentů. Příliš malé nebo úzké segmen-
ty se však redukují na ekotony a vlastní lesní společen-
stva rostlin a živočichů se v nich nemohou dlouhodobě 
udržet.

Plošné nároky jednotlivých druhů lesní zvířeny jsou 
diferencovány podle velikostních kategorií organismů 
(HEYDEMANN 1981), přičemž životaschopnost mini-
málních populací na uváděných plochách nemůže být 
v případě trvalé izolace zabezpečena. Minimální areály 
podle jednotlivých typů fauny jsou uvedeny v tab. 35.

Tab. 35:
Minimální areály jednotlivých typů fauny (JENÍK 1995).

Typ organismu Podskupina Minimální
areál (ha)

Mikrofauna
(< 0,3 mm) – 1

Mezofauna
(0,3–10 mm) – 1–5

Makrofauna 
(10–50 mm)

přisedlé druhy
pohyblivé druhy
létavé druhy

5–10
10–20

50–100

Megafauna

drobní savci
plazi, obojživelníci, 
drobné ptactvo
velcí plazi a savci

10–20
20–100

100–10 000

Pokud by lesy ZCHÚ měly zabezpečovat existenční pod-
mínky pro úplné druhové spektrum živočichů včetně 
velkých ptáků a savců, pak by výměra minimálního 
areá lu dosahovala velmi vysokých hodnot. To však v na-
šich středoevropských podmínkách není možné, a to 
jak z ekonomických, tak i z ekologických důvodů. Tak 
rozsáhlé plochy přírodních lesů v našich podmínkách 
především v podstatě neexistují.

Úplná druhová kombinace vyšších rostlin se podle 
AMBROSE (1988) zřetelně diferencuje dle vegetačních 
stupňů a ekologických řad. Počet taxonů v takto vyme-
zených jednotkách se pohybuje od minima 36 taxonů 
(z toho 5 až 7 dřevin) v oligotrofní řadě 2.–4. LVS až 
po maximum 160 druhů (z toho 34 až 37 dřevin) v ba-
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zifi lní řadě 1. LVS se značným podílem stepních druhů. 
Uváděné souborné počty nemusejí být v dlouhodobě 
izolovaných drobných segmentech přírodních lesů napl-
něny. Přitom bude platit, že při narušení charakteristické 
druhové kombinace vyšších rostlin geobiocenózy dané-
ho typu můžeme s jistotou usuzovat na její antropogen-
ní vegetační dynamiku, zejména když v ní klesá počet 
druhů. Při posuzování územních podmínek cenotické 
vyrovnanosti dřevinné složky přírodních lesů tedy musí 
rozhodnout nejen jejich výměra, ale i stav širšího okolí.

Přes četné výzkumy dosud nejsou sjednocené po-
žadavky na minimální a optimální výměru ZCHÚ 
na lesních pozemcích, a to nejen z hlediska přírodních 
tvořivých sil, ale také jako přírodních objektů pro mo-
nitorování nenarušeného vývoje lesních společenstev. 
Za postačující výměru pralesní rezervace někteří autoři 
považují výměru 10–20 ha (NIEMENN 1968; ZLAT-
NÍK 1968; SEIBERT & HAGEN 1974). Zlatník považuje 
10 ha za postačující jen při zachování velkého komplexu 
přírodních lesů, který v širším okolí udržuje podobné 
stanovištní a porostní podmínky jako v rezervaci sa-
mostatné. Někteří autoři považují za vyhovující výměru 
20–30 ha (SCAMONI 1953; GROSSER et al. 1967).

Za minimální hranici výměry rezervací udávají i ně-
kteří autoři 5 ha za předpokladu, že jde o stejnorodé 
stanovištní podmínky a o typologicky homogenní spo-
lečenstva (GROSSER et al. 1967; NIEMANN 1968; SEI-
BERT & HAGEN 1974). Podle LEIBUNDGUTA (1970) 
jsou však časté i případy, že i lesní rezervace s menší 
výměrou (2–4 ha) jsou dobrou náhradou za již neexis-
tující pralesy. ZLATNÍK (1968) připouští biocenologic-
kou rezervaci s výměrou pod 5 ha jen v případě, kdy se 
v daném regionu zachovaly pouze poslední fragmenty 
společenstva s okolními silně změněnými porosty. Když 
je plocha zachovalého společenstva větší, tak se nelze 
spokojit s tak malou výměrou.

KORPEĽ (1989) za postačující výměru pralesovité 
rezervace považuje výměru, při které se příslušné spo-
lečenstvo přírodního lesa může považovat za biologic-
ky (růstově i vývojově) samostatnou, trvale dynamicky 
vyváženou jednotku původního pralesa. Při této vý-
měře dlouhodobě zůstává přibližně stejný plošný podíl 
základních vývojových stadií, stejná průměrná zásoba 
a stejný běžný přírůst. Je tu zaručený trvalý koloběh ži-
vin, přičemž podstata a podoba pralesa zůstává přibližně 
stejná. V průběhu 40 let výzkumu pralesů na Slovensku 
Korpeľ došel k závěru, že postačující výměra pro vývo-
jovou samostatnost a zaručenou trvalost v přirozených 
podmínkách prostředí je výměra nad 30 ha. Za opti-
mální pro vývoj a trvalost pralesa považuje výměru nad 
50 ha (KORPEĽ 1989). K podobným závěrům došli 
i JAWORSKI (1998), VACEK (2003), VACEK, SIMON, 
REMEŠ et al. (2007), kteří však uvádějí, že v antropogen-
ních podmínkách prostředí, zejména pak pod výrazným 
vlivem imisí, je nutné tuto výměru i několikanásobně 
zvětšit. 

Podle ŠINDELÁŘE (1984) má minimální výměra 
genových základen lesních dřevin dosahovat alespoň 
100 ha, neboť u lesních částí menší rozlohy hrozí ne-
bezpečí, že sprašováním dřevin původních ekotypů 
s okolními, často geneticky nevhodnými porosty budou 
vznikat nové dílčí populace intraspecifi ckých hybridů. 
Genové základny jsou přitom často součástí maloploš-
ných ZCHÚ, ale i mimo ně mohou chránit nejen lesní 
porosty, nepřímo i celé geobiocenózy. Tím se pro ochra-
nu autochtonních druhů stávají mnohdy efektivnějším 
nástrojem než velmi malé rezervace.

Podle práce autorů MACKŮ & MÍCHAL (1990) se 
minimální výměra biocenter regionálního a vyššího vý-
znamu pohybuje mezi 7 a 70 ha a liší se podle různých 
vstupních předpokladů, zejména podle stanovišti od-
povídající přirozené druhové skladby a podle toho, zda 
se jedná o les hospodářský nebo o les zvláštního určení. 
Jako rámcové minimální výměry biocenter regionální-
ho významu doporučují: v 1. a 2. LVS (dubovém a bu-
kodubovém) 30 ± 10 ha, ve 3. a 4. LVS (bukodubovém 
a bukovém) 20 ± 5 ha, v 5., 6. a 7. LVS (jedlobukovém, 
smrkobukovém a bukosmrkovém) 25 ± 5 ha a v 8. LVS 
(smrkovém) 40 ± 10 ha. V případě, že dochované porost-
ní soubory zasahují do více lesních vegetačních stup-
ňů, je nutno pro stanovení výměry jediného regionálně 
významného biocentra sčítat minimální výměry podle 
LVS. Za optimální prostorové uspořádání biocenter re-
gionálního a vyššího významu považují jádrové území 
ZCHÚ, obklopené lesem zvláštního určení se statu-
tem genové základny lesních dřevin o výměře alespoň 
100 ha. 

Dostačující výměra přírodních lesů schopných sa-
movolného vývoje v maloplošných ZCHÚ v současných 
antropogenních podmínkách prostředí středoevropské 
krajiny rozhodující mírou závisí na charakteru a stavu 
porostů rezervace i okolních porostů, na imisně ekolo-
gickém zatížení a na geografi ckých podmínkách. V pří-
padě, že je pralesovitá rezervace obklopena porosty 
s přirozeným druhovým složením, které jsou obhospo-
dařovány podle výběrných principů, může být plocha 
rezervace ponechaná samovolnému vývoji podstatně 
menší, než když je obklopena silně změněnými a poško-
zenými porosty s vysokým zastoupením nepůvodních 
dřevin. Na značně imisně ekologicky exponovaných plo-
chách je potřebné buď zvětšit výměru vlastní rezervace, 
nebo vytvořit dostatečně široký ochranný pás (KORPEĽ 
1989). Plochu pralesovitých rezervací však nelze bez-
důvodně zvětšovat za hranici jejich minima až optima, 
protože by docházelo k výraznému omezování vlastnic-
kých práv a ke zmenšování výměry lesů využívaných 
k produkci ekologické suroviny.

Z uvedeného přehledu problematiky je zjevný teo-
retický i praktický význam kritického kvantitativního, 
popř. i semikvantitativního stanovení minimálního are-
álu přírodních lesů schopných autoregulace ve ZCHÚ. 
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Je důležitý zejména pro plánování managementu v le-
sích ZCHÚ. Zájmy ochrany lesa, péče o genofond dře-
vin a druhovou ochranu fytocenóz i zoocenóz, zájmy 
ochrany přirozených ekosystémů a péče o krajinu se zde 
stýkají a mnohdy i výrazně překrývají, a proto by logicky 
měly vyústit v koordinovaný společný postup, směřující 
k zajištění ekologické stability a biodiverzity krajiny.

Metodická východiska
Řešení bylo zaměřeno zejména na reprezentativní lesní 
ekosystémy (prvního, popř. i druhého stupně přiroze-
nosti lesních porostů) v různých přírodních a regio-
nálních podmínkách národních přírodních rezervací, 
přírodních rezervací a I. zón národních parků, a to ze-
jména v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách, 
v Orlických horách, v Sudetském mezihoří, v Předhoří 
Orlických hor, v Polabí a v Českém krasu (cf. KUSBACH 
et al. 2002; NĚMEC & POJER 2007).

Při analýze ekologických kritérií pro rozhodování 
o ponechání lesů spontánním procesům byly získává-
ny poznatky o parametrech přirozených lesních eko-
systémů, které si udržují nebo si za určitých podmínek 
mohou udržovat časově neomezenou životaschopnost. 
V centru naší pozornosti bylo zejména ekostabilizač-
ní působení lesních ekosystémů, jež spočívá i v jejich 
schopnosti odolávat účinkům škodlivých činitelů, tlu-
mit vlivy škodlivých činitelů ve svém okolí a vyrovnávat 
vzniklé ekologické poruchy. Ekostabilizační účinky les-
ních ekosystémů jsou dány především úplností, nena-
rušeností a velikostí lesních ekosystémů, tj. druhovou, 
ekotypovou, věkovou a prostorovou skladbou i plochou 
daného typu lesního systému v závislosti na okolním 
prostředí.

Při řešení byly využívány především obecné poznat-
ky z ostrovní biogeografi e a exaktní údaje o minimální 
velikosti, struktuře a vývoji přirozených lesních ekosys-
témů schopných autoregulace.

Dendroekologickou analýzou byly získávány poznat-
ky především o tom, jaký je stav vybraných lesních eko-
systémů ZCHÚ, jaké přírodní procesy v nich probíhají, 
popř. jak jsou narušovány nebo měněny vztahy uvnitř 
dřevinné složky ekosystému, tvořící jeho podstatu. Mno-
hé z těchto vztahů nejsou uspokojivě analyticky defi -
novány ani pro přírodní či přirozené smrkové porosty, 
vyvíjející se bez vnějších rušivých vlivů. Taková šetření, 
sice základního významu, jsou z hlediska zaměření této 
práce okrajová, ale mnohdy neúnosná. Často bylo nut-
né, vzhledem k neúměrné časové náročnosti, je obejít 
tím, že kvantitativní kritéria byla nahrazena kritérii se-
mikvantitativními, vyjadřujícími spíše vzájemné reakce 
mezi individui v jednotlivých populacích.

Terénní analýzy vycházely z dendroekologických re-
akcí jednotlivých druhů dřevin v rámci textury porostů. 
V rámci základních dendrometrických rozborů na vy-
braných plochách byly u všech individuí dřevin měře-

ny: tloušťka kmenů ve výši 1,3 m, ve dvou poloměrech 
na sebe kolmých, s přesností na 1 mm, výška stromů výš-
koměrem s přesností 0,5 m (pouze u vybraných jedinců 
podle stromových tříd). U ležících odumřelých stromů 
byla podle stejných zásad měřena jejich střední tloušťka 
a délka. Pro studium věkové struktury byly u vybraných 
jedinců odebrány vývrty Presslerovým nebozezem. Vý-
vrty byly analyzovány na letokruhovém analyzátoru.

Zásadní metodický způsob semikvantitativního hod-
nocení dalších strukturních a morfologických znaků 
(cenotické postavení, olistění, stupeň uvolnění koruny, 
parametry zmlazení apod.) spočíval v dokonalosti jejich 
odhadu. 

Pro vlastní diferenciaci ploch byl dále posouzen lesní 
typ, stupeň přirozenosti lesních porostů a stupeň poško-
zení porostu.

Minimální velikost lesního ekosystému schopné-
ho samovolného vývoje byla odvozována a ověřována 
na základě následujících metod:
• nulového přírůstu, 
•  vývojových stadií,
•  indexů diverzity dřevinného patra,
•  maximálního věku dožití dřevin,
•  značně prodlouženého obmýtí v lese normálních 

věkových stupňů.

Metoda nulového přírůstu vychází ze skutečnosti, že 
v autoregulačně se vyvíjejících přírodních lesích přiroste 
přibližně tolik biomasy, kolik jí odumře. Pro zjišťování 
dřevní biomasy bylo použito standardních kontrolních 
metod. Přírůst se vypočítal jako zásoba živá koneč-
ná – zásoba živá počáteční – odumřelá biomasa (V = 
Vk – Vp – Vd). Při dostatečné výměře porostů a za před-
pokladu neodklízení odumřelého dřeva by přírůst měl 
být „ nulový“. 

Metoda vývojových stadií je postavena na před-
pokladu, že v autoregulačně se vyvíjejících přírodních 
lesích by měla být zastoupena všechna vývojová stadia 
(dorůstání, optima, dožívání). Podle empirických po-
znatků prof. JAWORSKÉHO (ústní sdělení 1999) jsou 
karpatské přírodní lesy schopné samovolného vývoje, 
když jsou zde jednotlivá vývojová stadia zastoupena mi-
nimálně 20krát (optimálně 30krát). 

Metoda indexů diverzity dřevinného patra vychází 
z poznatků, že struktura sukcesně vyspělého lesa závisí 
především na světelných nárocích dřevin, podílejících se 
na jeho specifi cké výstavbě. Ta se projevuje na porostní 
diverzitě:
•  strukturální (na počtu vrstev a jedinců v jednotlivých 

vrstvách),
•  druhové (na počtu dřevin, trvale se účastnících 

na porostní výstavbě).
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Pro životaschopnou populaci dřeviny je třeba větší plo-
cha:
•  při větším počtu vrstev v porostu (při shodných 

světelných nárocích dřevin se nutně snižuje počet 
jedinců v každé etáži),

•  při větším počtu dřevin (snižuje se počet jedinců 
každého druhu ve směsi na jednotku plochy).

Minimální plošné nároky na životaschopnost populace 
bude mít stinná dřevina, tvořící nesmíšené vrstevnaté 
porosty.
 
          maximální počet etáží
Diverzita strukturální, ISD = 
         √střední výška hlavní dřeviny ve věku 100 let

             počet druhů dřevin
Diverzita druhová, IDD =
         √počet kmenů na 1 ha na konci stadia optima

Tyto hodnoty slouží jako srovnávací základ pro výpo-
čet minimálního areálu lesního ekosystému schopného 
autoregulace. 

Metoda maximálního věku dožití dřevin vychá-
zí z předpokladu, že minimální areál nestejnověkého 
přírodního lesa by měl svým zastoupením vývojových 
stadií tvořit analogii s normální hospodářskou skupi-
nou podrostního lesa s „mýtním věkem“, odpovídajícím 
maximálnímu průměrnému věku dožití hlavní dřeviny. 
Přitom musí být splněna podmínka, že jednotlivá po-
rostní stadia se na výstavbě rezervace podílejí plochou, 
úměrnou jejich trvání v celém vývojovém cyklu hlavní 
dřeviny.

Hledaný teoretický minimální areál se zastoupením 
všech věkových stupňů dostaneme vynásobením plo-
chy zaujaté 100–300 stromy na konci stadia optima (tj. 
ca maximální plošné stadium rozpadu) a předpoklá-
daným počtem věkových stupňů úplného vývojového 
cyklu (výsledná hodnota násobená 1–3 podle podmínek 
prostředí).

Metoda značně prodlouženého obmýtí v  lese 
s normálním zastoupením věkových stupňů vychází 
z představy, že plochy minimálního areálu schopného 
samovolného vývoje lze odvodit pro jednotlivé SLT nebo 
i LT normálního lesa jako sumu ploch dřevin přirozené 
skladby (PRŮŠA 1986) takto:
–  plocha dřeviny = počet věkových stupňů × velikost 

skupiny × zastoupení dřeviny v desetinách plošného 
podílu,

–  plocha minimálního areálu = suma ploch dřevin lesa 
přirozené skladby.

Vzhledem ke specifi ckým podmínkám v lesích našich 
ZCHÚ použití jedné metody často nevedlo k reálnému 
výsledku, většinou bylo nutné užití různé kombinace 
popsaných metod.

Při řešení problematiky optimalizace strukturálních 
parametrů lesních ekosystémů tak, aby byly schopny sa-
movolného vývoje, byly využívány standardní metodické 
postupy. Přirozená druhová skladba byla posuzována 
podle PRŮŠI (1986) s případným zpřesněním v rámci 
přírodních lesních oblastí na základě současných po-
znatků lesnické typologie a historického průzkumu. Tex-
tura porostů je jednak hodnocena koefi cienty agregace 
(CLARK & EVANS 1954, JAEHNE, DOHRENBUSCH 
1997) a podle texturních kritérií uváděných Mayerem 
(MAYER 1976).

Minimální areál diferencovaně
podle podmínek prostředí
Při rozsáhlých terénních šetřeních v Národním parku 
Šumava, v Krkonošském národním parku, CHKO Brou-
movsko, CHKO Jizerské hory, CHKO Orlické hory, 
CHKO Český kras, v Předhoří Orlických hor a Pola-
bí bylo zjištěno, že žádná z popsaných metodik není 
z mnoha příčin v podmínkách současného stavu našich 
chráněných území v původní verzi použitelná. Tyto 
metodiky byly vypracovány zejména pro lesní ekosys-
témy v přirozených podmínkách prostředí, resp. pro 
pralesy (zejména v Karpatech), některé z nich nebyly 
experimentálně ověřeny v praxi, a tedy poskytovaly ne-
adekvátní výsledky. Problematická použitelnost těchto 
metodik je dána zejména nedostatečnou velikostí většiny 
stávajících ZCHÚ s víceméně výraznými odchylkami 
od jejich přirozené druhové, věkové i prostorové sklad-
by, sníženým odolnostním potenciálem těchto porostů 
a nepřiměřenými způsoby obhospodařování (často se 
jedná či jednalo i o dlouhodobé narušování spontánních 
procesů).

Proto byly hledány postupy, jak tento metodicky vel-
mi náročný úkol stanovení minimálního areálu lesních 
ekosystémů zajistit. Po četných konzultacích s přední-
mi odborníky na strukturu a vývoj přírodních lesních 
ekosystémů (zejména s prof. Korpeľem, prof. Jawor-
ským a Ing. Průšou) byla zvolena metodika vycházející 
ze zastoupení věkových stupňů. Vycházela z následující 
úvahy:
–  plocha minimálního areálu = suma ploch jednotli-

vých dřevin přirozené skladby,
–  plocha dřeviny = počet věkových stupňů × optimál-

ní (víceméně největší) velikost skupiny ve věkovém 
stupni (redukovaná zastoupením dané dřeviny) × ne-
zbytný počet opakování pro zajištění ekologické sta-
bility (pro stupeň přirozenosti lesních porostů 1 bylo 
terénním testováním zvoleno opakování 3krát a pro 
stupeň 2 opakování 4krát).

Počet opakování vývojových stadií či fází pro zajiště-
ní funkční vyrovnanosti a ekologické stability vycházel 
z výsledků testování odolnostního potenciálu v da-
ných stanovištních a porostních podmínkách, zejména 
z úrovně antropogenní zátěže.
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1,5krát; při poměru 1 : 7–10 cca 2krát; tvary s poměrem 
stran vyšším než 1 : 10 nejsou vhodné pro ponechání 
lesů samovolnému vývoji z důvodu značného podílu 
ekotonálních efektů).

Navržená a  výzkumně ve  vybraných porostech 
ZCHÚ ověřovaná metodika stanovení minimálního 
areálu porostů schopných samovolného vývoje je jed-
ním z možných metodických přístupů k řešení tohoto 
metodicky velmi náročného úkolu. Pro relativně při-
rozené podmínky prostředí se minimální areály pro 
ZCHÚ semknutých tvarů pohybují v rozmezí 10–62 ha, 
pro stávající ekologické podmínky prostředí s relativně 
funkčními porosty v okolí posuzovaných ZCHÚ v roz-
mezí 21–124 ha a pro stávající imisně ekologické pod-
mínky prostředí s relativně nefunkčními porosty v okolí 
studovaných ZCHÚ v rozmezí 31–185 ha. Ve smrčinách 
se plochy minimálních areálů v závislosti na podmín-
kách prostředí v průměru pohybují mezi 41–137 ha, 
ve smíšených smrkobukových a jedlobukových poros-
tech mezi 28–94 ha, v bučinách mezi 17–97 ha, v doub-
ravách mezi 10–58 ha, v habrových doubravách mezi 
16–48 ha, v lužních lesích mezi 17–51 ha a v reliktních 
borech mezi 35–105 ha. Získané rámcové výsledky od-
vozených minimálních areálů z 36 lokalit (diferencovaně 
podle rostlinných formací, stanovištních a porostních 
podmínek prostředí) je potřebné dále ověřit a doplnit 
na větším spektru ZCHÚ v různých PLO.

Plocha minimálního areálu se značně liší pro přiro-
zené podmínky prostředí a pro různé imisně ekologické 
a porostní podmínky. V tab. 36 je proto uvedena pro:
–  přirozené podmínky prostředí,
–  stávající imisně ekologické podmínky prostředí 

s relativně funkčními porosty v okolí posuzovaného 
ZCHÚ, které neskýtají vážné riziko jejich ohrožení, 
(plocha minimálního areálu se v tomto případě = 
ploše minimálního areálu pro přirozené podmínky 
prostředí × 2),

–  stávající imisně ekologické podmínky prostředí 
s minimálně ekologicky funkčními porosty v okolí 
posuzovaného ZCHÚ, a to např. z důvodu: značné-
ho výskytu holin, expanze hmyzích škůdců apod. 
(plocha minimálního areálu v tomto případě = ploše 
minimálního areálu pro stávající imisně ekologické 
podmínky prostředí s relativně funkčními porosty 
v okolí posuzovaného ZCHÚ × 1,5).

Konkrétní výsledky ploch minimálních areálů na zá-
kladě terénních šetření jsou podle NP, CHKO či PLO 
a rostlinných formací uvedeny v tab. 36.

Minimální areály byly odvozeny pro plochy s při-
bližně kruhovým, čtvercovým a obdélníkovým (poměr 
stran max. 1 : 3) tvarem. U území s charakterem pruhu 
je třeba plochu minimálního areálu pro dané podmín-
ky prostředí dále zvětšit (při poměru stran 1 : 4–6 cca 

Tab. 36:
Odvozené plochy minimálního areálu pro jednotlivé typy lesních ekosystémů (VACEK 2003).

Rostlinná
formace

Počet
lokalit

Minimální areál (ha)

přirozené podmínky
prostředí

imisně ekologické podmínky prostředí
funkční prosty v okolí 

ZCHÚ
nefunkční porosty 

v okolí ZCHÚ
rozpětí průměr rozpětí průměr rozpětí průměr

Smrčiny
pod horní hranicí lesa 2 29–62 46 58–124 91 88–185 137

na mimořádně 
nepříznivých stanovištích 4 37–44 41 73–87 82 110–131 122

acidofi lní 1 28 28 56 56 84 84
Smrkobukové

porosty
květnaté 1 28 28 56 56 85 85

Jedlobukové acidofi lní 4 30–32 31 59–64 62 89–96 94
porosty květnaté 2 25–27 26 51–56 54 76–83 80
Bučiny acidofi lní 4 23–46 32 47–92 65 70–138 97

květnaté 5 12–20 17 24–40 33 36–60 50
Suťové lesy 3 19–27 24 39–54 48 58–80 71

Doubravy acidofi lní 1 10 10 21 21 31 31
borové 1 19 19 38 38 58 58

Dubová olšina 1 16 16 33 33 49 49
Doubrava habrová 2 12–20 16 24–40 32 37–59 48

Lužní lesy 3 14–20 17 29–39 34 43–59 51
Reliktní bory roklinové 2 22–48 35 44–96 70 60–144 105
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Dílčí závěr
pro management lesních ekosystémů

V lesích se zvýšeným zájmem ochrany přírody v ČR, 
především pak v maloplošných zvláště chráněných 
územích (mZCHÚ), v I. zónách CHKO a v I. i II. zó-
nách národních parků, však uplatňování systémů 
trvale udržitelného obhospodařování lesů nestačí (VA-
CEK & PODRÁZSKÝ 2000a). Posláním těchto území 
je totiž uchování přírodních hodnot nebo zlepšování 
současného stavu jejich antropogenně ovlivněného 
prostředí pomocí diferencované přírodě blízké péče 
či přírodě blízkého managementu lesních ekosystémů 
(cf. MOUCHA 1999). Ten maximálně využívá spon-
tánních procesů a podle jejich stavu postupně omezuje 
cílevědomé vklady přídatných energií do biologických 
procesů. Na rozdíl od trvale udržitelného obhospoda-
řování lesů přírodě blízké způsoby péče kladou značný 
důraz na autochtonnost porostů, tj. nejen na druhovou, 
ale i ekotypovou skladbu, dále i na přirozenou věkovou 
a prostorovou strukturu při plnění celého spektra mi-
moprodukčních funkcí (VACEK 1999a). 

Diferenciace přírodě blízké péče o lesní ekosystémy 
vychází ze stanovištních podmínek, skladby porostů 
(druhové, genetické, věkové a prostorové), jejich odol-
nostního potenciálu a provozních možností s ohledem 
na plnění mimoprodukčních funkcí (VACEK, POD-
RÁZSKÝ & SOUČEK 1998). Určitým modelem proto 
jsou zbytky původních, přírodních i přírodě blízkých 
lesů, které jsou posledními homeostatickými články 

středoevropské krajiny se značnou biodiverzitou a vět-
šinou i ekologickou stabilitou. Tyto lesy jsou potenciál-
ně nenahraditelnou složkou ekologické infrastruktury 
naší krajiny a tomu by měla odpovídat především jejich 
struktura, zdravotní stav a systémy polyfunkčního ob-
hospodařování či péče o lesní ekosystémy (cf. VACEK, 
SIMON, REMEŠ et al. 2007). Při nich by měly být v ma-
ximální možné míře cílevědomě využívány přírodní pro-
cesy (přirozená obnova, autoredukce atd.) a zejména pak 
poznatky o autoregulaci. 

Z hlediska pěstebního managementu se jedná ze-
jména o účelné využívání světla a stínu diferencovaně 
podle dřevin, porostních a stanovištních poměrů. To je 
typické zejména pro stadium dorůstání v klimaxových 
lesních porostech, kde je nejvíce využíván růstový pro-
stor dřevinnou složkou ekosystému k produkci biomasy. 
Mají-li být proměny světla a stínu při managementu les-
ních ekosystémů využity k autoregulaci produkce, resp. 
struktury a vývoje lesních porostů, tak smí být světlo 
vpuštěno do porostního nitra jen na malých plochách, 
které by byl ekosystém schopen autoregulačními pro-
cesy zacelit ještě v rámci stávajícího malého vývojového 
cyklu lesa (Obr. 106). Pokud tomu tak není, tak vždy 
dochází k určitým odbočkám vývoje od lesa závěrečného 
k lesu přípravnému. Tento požadavek je třeba uplatňo-
vat především v sukcesně vyspělých lesích klimaxových 
dřevin, v nichž regulace světla a stínu obvykle probíhá 
prostřednictvím střední porostní vrstvy. Někteří její je-
dinci si zde uchovávají vysokou růstovou energii a rych-
lým zvětšováním objemu svých korun uzavírají vzniklé 

Obr. 106:  Přírodě blízké obhospodařování lesů prováděné výběrem jednotlivých stromů v bukosmrkovém porostu v Krkonošském 
národním parku (© S. Vacek).
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mezery v horní porostní úrovni (cf. POLENO, VACEK 
et al. 2007a; 2007b).

Směry přiblížení k přírodnímu či k přírodě blízké-
mu lesu nejsou vázány na žádné hospodářské schéma, 
na žádný úzce vymezený postup. V zásadě je možný 
clonný, skupinovitý, do určité míry i násečný a výběrný 
postup. Jde tedy o pružný způsob hospodaření na eko-
logických základech, vyhovující daným růstovým pod-
mínkám a sledující dodržování základních principů, 
zajišťujících ekologickou stabilitu a biodiverzitu, tj. eko-
logickou trvalost a vývojovou vyrovnanost lesních eko-
systémů (cf. VACEK 1999b).

Záchranu a obnovu původní biodiverzity jako zá-
kladní požadavek obnovy stability lesních ekosystémů 
v ČR často nelze ponechat pouze na přírodních pro-
cesech. Přírodní procesy je mnohdy nutné usměrňo-
vat nebo urychlovat vnášením chybějících stanovištně 

vhodných druhů místního původu s ohledem na změny 
půdního prostředí a s nimi související změny kompetič-
ních vztahů. Důvodem pro lidskou intervenci je přede-
vším destrukce původní biodiverzity lesních ekosystémů 
způsobená hospodařením zejména v posledních čtyřech 
stoletích, stávající imisně ekologická situace i globální 
klimatické změny. Je nutné pokračovat i v bránění ší-
ření invazních geografi cky nepůvodních druhů rost-
lin. Za důležitý prvek zvyšování biodiverzity a stability 
lesních ekosystémů je považováno ponechávání souší 
a tlejícího dřeva.

Obnova biodiverzity lesních ekosystémů se opírá 
především o důslednou podporu přírodních procesů 
a v případě umělé obnovy o využívání reprodukčního 
materiálu původem z autochtonních populací lesních 
dřevin (cf. POLENO, VACEK et al. 2009). 

BOX 14:   Dohoda mezi lesy ČR a státní ochranou přírody o vymezení 
a ponechávání vybraných lesů samovolnému vývoji

Miroslav Dort

Význam ponechání určité části lesů mimo národní parky samovolnému vývoji k uchování biodiverzity i k poznání 
samovolného vývoje lesů je dnes nezpochybnitelný. Důležitým příspěvkem k vytvoření sítě menších lokalit bylo 
v roce 2002 uzavření „Dohody o spolupráci při vymezování lesních porostů ponechávaných samovolnému vývoji 
a lesních porostů bez provádění hospodářských zásahů ve zvlášť chráněných územích a zajištění jejich monitorin-
gu“ (Dohoda) mezi Správou chráněných krajinných oblastí ČR (dnes Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR) 
a Lesy České republiky, s. p., která umožňovala vyhledávat vhodné lokality obhospodařované Lesy ČR na území 
CHKO. Od roku 2008, kdy byla uvedená Dohoda aktualizována jako smlouva o spolupráci (smlouva), je možno 
vhodné lokality vyhledávat i mimo území CHKO ve stávajících NPR a NPP, kde právo hospodaření připadá LČR. 
Cílem smlouvy je vytvořit reprezentativní soubor lokalit, v nichž budou přírodě blízké lesní porosty ponechány 
samovolnému vývoji a zároveň pravidelně monitorovány, aby získané poznatky o přírodních procesech mohly 
být využívány pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření i pro stanovení managementu chráněných 
území. Vhodné lokality jsou přitom přednostně vyhledávány ve zvláště chráněných územích, zejména v národ-
ních přírodních rezervacích a na území CHKO i v přírodních rezervacích. Podle Dohody vychází návrh lokality 
z iniciativy regionálních pracovišť obou organizací, které mají z pohledu lesního hospodářství i ochrany přírody 
o konkrétním území a jeho dosavadním vývoji nejvíce podkladů a nejlepší znalosti, a je vytvářen společně. Při 
zpracování návrhu jsou jako potenciálně vhodné vybírány lesní porosty přírodě blízkého charakteru, tzn., že 
u nich současná druhová skladba přibližně odpovídá rekonstruované přirozené skladbě (minimálně převládají 
dřeviny dominantní v rekonstruované přirozené skladbě), dále v nich existuje alespoň minimální podíl přimíše-
ných dřevin přirozené skladby a současně zastoupení geografi cky nepůvodních druhů dřevin nepřekračuje 10 %. 
V návrhu lokality vždy plošně převládají lesní porosty, u kterých se předpokládá okamžité ponechání samovol-
nému vývoji bez nutnosti provádět zásahy na posílení jejich autoregulačních schopností. Přitom však do lokality 
mohou být v malé míře z arondačních důvodů zařazeny i porosty, které je vhodné ponechat samovolnému vývoji 
až po provedení konkrétních zásahů v horizontu 10 (případně 20) let. Velikost konkrétní lokality závisí na dohodě 
navrhovatelů, jsou však rámcově respektovány minimální velikosti lesa ponechaného samovolnému vývoji, dife-
rencované podle stanovišť a autoregulačních schopností lesních porostů různých dřevin. Regionálními odborníky 
zpracovaný návrh je následně posouzen společnou expertní komisí, složenou ze zástupců obou smluvních stran. 
Expertní komise posuzuje reprezentativnost území v rámci celé ČR a regionu a s ohledem na růstové podmínky 
navrhuje vhodný interval provádění monitoringu. Dále posuzuje návrhy konkrétních zásahů v arondovaných 
nepůvodních porostech. Jednání expertní komise se účastní i navrhovatelé a zástupci orgánů státní správy lesů. 
Po zajištění případných vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy je pro konkrétní lokalitu pode-
psána dohoda, která podrobně specifi kuje vymezení, další režim péče a monitoring lokality.
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Monitoring lokalit je prováděn pomocí statistické inventarizace na síti kruhových pravidelně rozmístěných ploch, 
která je doplněna podrobným šetřením na vybraném tzv. „jádrovém“ území. Na jednotlivých inventarizačních 
plochách jsou zjišťovány především dendrometrické údaje dřevin stromového a keřového patra, množství od-
umřelého dřeva a složení fytocenózy. „Jádrové“ území je pro lokalitu vybraná charakteristická plocha o velikosti 
1 ha, na které jsou podrobněji zkoumány prostorové vztahy v porostu pomocí zaměření pozic všech stojících 
i ležících stromů, ploch zmlazení a na vytyčeném transektu i korunových projekcí. V lokalitách s diferencovanou 
strukturou a texturou porostu se vybírají dvě území o ploše 0,5 ha. Základní monitoring je podle potřeby a cha-
rakteru lokality doplněn zjišťováním údajů o dalších složkách lesních ekosystémů. Monitoring lokalit zajišťuje 
AOPK ČR, ale provádí ho tým oddělení ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví (VÚKOZ, v.v.i. – www.pralesy.cz), který se problematikou přírodě blízkých lesů v ČR dlouhodobě 
zabývá a provádí dlouhodobý výzkum vývoje v „pralesních“ lokalitách. Monitoring bezzásahových lokalit vy-
mezených na základě smlouvy zajišťuje získávání poznatků z dalších lokalit a tak doplňuje spektrum přírodních 
podmínek, na kterých je možné zkoumat a vyhodnocovat vývoj lesa bez lidských zásahů. Dosud bylo na základě 
Dohody vyhledáno k ponechání samovolnému vývoji celkem 9 lokalit o celkové výměře 656,8 ha (viz tab. 37). 
Další lokality jsou připraveny např. lokality v PR Starý Hirštejn a PR Pleš v CHKO Český les a v NPR Ve Stu-
deném. Na základě zkušeností ze spolupráce s Lesy ČR, s. p. jedná AOPK ČR také s Vojenskými lesy a statky 
s. p. (VLS) s cílem uzavřít obdobnou dohodu i pro území ve správě VLS.

Tab. 37:
Bezzásahové lokality podle Smlouvy mezi Lesy ČR a AOPK ČR.

Název lokality MZCHÚ CHKO Lesy ČR Rozloha (ha) Datum podpisu
Doutnáč NPR Karlštejn Český kras LS Nižbor 66,8 20. 9. 2004

Tajga NPR Kladské 
rašeliny Slavkovský les LZ Kladská 146,6 18. 1. 2005

Kostelecké bory PR Kostelecké 
bory Kokořínsko LS Česká Lípa 51,2 23. 6. 2006

Kleť PR Kleť Blanský les LS Český 
Krumlov 38,3 13. 11. 2006

Hedvíkovská 
rokle

NPR Lichnice – 
Kaňkovy hory Železné hory LS Nasavrky 34,6 27. 2. 2007

Lovětínská rokle NPR Lichnice – 
Kaňkovy hory Železné hory LS Nasavrky 50,4 27. 2. 2007

Poledník
NPR 
Jizerskohorské 
bučiny

Jizerské hory LS Frýdlant 71,6 3. 5. 2007

Javorina NPR Javorina Bílé Karpaty LS Luhačovice,
LS Strážnice 166,0 14. 3. 2008

Havrany NPR Libický luh mimo CHKO LS Nymburk 31,3 21. 10. 2008
Celkem 656,8

5.8.2.6  Starobylé výmladkové lesy

Antonín  Buček, Linda Drobilová,
Michal Friedl

V biogeografi cké provincii středoevropských listnatých 
a smíšených lesů a v provincii panonské se v oblasti 
pravěké ekumeny nezachovaly segmenty člověkem ne-
ovlivněných nebo málo ovlivněných přirozených lesních 

geobiocenóz. K vývojově nejvyspělejším lesním biocenó-
zám ve starosídelní krajině, nepřetržitě osídlené a kul-
tivované již od neolitu, patří starobylé výmladkové lesy. 
Pařeziny s dlouhodobým kontinuálním vývojem, které 
označujeme jako starobylé výmladkové lesy, lze řadit 
mezi člověkem podmíněná přirozená společenstva (man 
made natural ecosystems sensu MAAREL 1975). Tato 
společenstva buď vznikla, nebo jsou udržována lidskými 
zásahy a přitom se vyznačují vysokou druhovou rozma-
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nitostí planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů 
a tedy i vyšší ekologickou stabilitou. Proto jsou lokality 
starobylých výmladkových lesů ve starosídelní krajině 
důležitou součástí ekologické sítě (BUČEK & DROBI-
LOVÁ 2009; BUČEK, DROBILOVÁ & FRIEDL 2011). 

Historie lesů výmladkového původu

Starobylost lidského poznání schopnosti dřevin tvořit 
kořenové a pařezové výmladky dokládá již biblický text, 
vzniklý pravděpodobně v 10.–6. století před naším le-
topočtem: 
„O stromu zajisté jest naděje, by i podťat byl, že se zase 
zotaví, a výstřelek jeho nevyhyne.
By se pak i sstaral v zemi kořen jeho, a v prachu již od-
umřel peň jeho:
Avšak jakž počíje vláhy, zase se pučí, a zahustí jako keř.“
(Bible svatá, Starý zákon, Kniha Jobova 14: 7, dle posled-
ního vydání Kralického z roku 1613)

Výmladkovým způsobem, zaměřeným především na 
produkci palivového dřeva, byla v minulosti obhospoda-
řována většina lesních porostů nížin, teplých pahorkatin 
a vrchovin na území České republiky. Bylo to hospodář-
sky výhodné v dobách, kdy dřevo bylo hlavním zdrojem 
energie a významným stavebním materiálem. V oblasti 
pravěké ekumeny byly takto lesy ovlivňovány již od ne-
olitu, v dalších oblastech po celý středověk. 

Počátek výmladkového hospodaření v evropských 
lesích již v neolitu dokládají výsledky dendroarcheolo-
gického výzkumu (SZABÓ 2009). Výsledky experimen-
tální archeologie potvrzují, že kamenné sekery dostačují 
ke kácení lesa, velmi dobře se kácely především mladé 
tenké stromky (BERANOVÁ 1980). Neolitické kamenné 
sekery byly při kácení dřeva 10x účinnější než v paleo-
litu využívané pěstní klíny. Využití kovových nástrojů 
v době bronzové a železné kácení podstatně zrychlilo, 
neboť účinnost měděné sekery je 2–3 vyšší než kamen-
né a účinnost ocelové sekery 1,5–2× vyšší než měděné 
(MALINOVI 1982). 

V panonské oblasti Podunají byly výmladkové prýty 
dřevin využívány jako významný stavební materiál pro 
pletené stavby plotů a hospodářských stavení. Technika 
vyplétaných budov v Podunají je doložena např. na zob-
razení kvádských staveb na triumfálním sloupu Marca 
Aurelia v Římě (80. léta 2. století), jejichž pláště tvoří 
husté tyčkoví z vertikálních prutů, provázaných vodo-
rovnými, z proutí pletenými prstenci (MENCL 1980). 
Nové pletené stavby (ploty, přístřešky a stáje) dodnes 
vznikají například v nivě Sávy v Srbsku v lužních lesích, 
využívaných od 90. let 20. století opět pro pastvu prasat. 

K nejstarším historickým dokladům o výmladko-
vých lesích na našem území patří soupis lesů na Mi-
kulovsku a Lednicku z roku 1384 (NOŽIČKA 1956). 
Z údajů v tomto soupisu, obsahujících kromě názvů lesů 

i jejich stáří, vyplývá, že pro lichtenštejnské výmladko-
vé lesy bylo tehdy stanoveno 7leté obmýtí. Tak krátká 
produkční doba byla vyvolána potřebou co nejrychleji 
vypěstovat palivové dřevo. Pařeziny po celý středověk 
sloužily především produkci palivového dřeva, ale byly 
využívány i pro produkci tenkých užitkových sortimen-
tů, dřevěného uhlí, tříslové kůry a pro pastvu dobytka. 

V říčních nivách byly využívány především vrbové 
pruty. Ze stromových druhů vrb, především vrby bílé 
a vrby červenavé, vznikly hlavaté stromy s korunou 
(hlavou) nad úrovní záplav. Hlavaté vrby a vzácněji za-
chované porosty hlavatých vrb dodnes patří k charakte-
ristickým prvkům kulturní krajiny říčních niv (KASALA 
2004).

V nízkých lesích obhospodařovaných výmladkovým 
způsobem se obmýtí obvykle pohybovalo od 20 do 40 let. 
Kromě nízkého lesa byl výmladkovým způsobem pěsto-
ván i les střední, ve kterém byly v pařezinách ponechá-
vány generativně obnovené výstavky některých dřevin, 
především dubu, do věku 100–150 i více let. Výstavky 
byly potřebné pro produkci stavebního dřeva, pro výro-
bu nábytku a sudů. Rozdílná výmladnost jednotlivých 
druhů dřevin způsobila, že se postupně měnila dřevin-
ná skladba pařezin. Ve výmladkových lesích pahorkatin 
a vrchovin 2. bukodubového a 3. dubobukového stupně 
došlo k významnému ústupu buku lesního ve prospěch 
dubu a habru, vznikly současné dubohabřiny, řazené 
ve fytocenologické klasifi kaci vegetace zejména do svazu 
Carpinion Issler 1931.

Díky nižší potřebě palivového dřeva začalo v 19. sto-
letí postupně docházet k přeměně nízkých a středních 
lesů výmladkového původu na les vysoký s podstatně 
delším obmýtím. Pařeziny byly na les vysokokmenný 
přeměňovány buď přímým převodem, kdy po vytěžení 
výmladkového lesa byl nový porost založen z jedinců 
generativního původu, obvykle umělou obnovou, nebo 
nepřímým převodem, kdy byly postupně probírány 
pařezové výmladky tak, že na pařezu zůstal jen jeden 
kmen. Vznikly tak nepravě kmenoviny, které u nás 
v současné době na ploše lesů výmladkového původu 
převažují. Tyto porosty jsou v lesnické evidenci řazeny 
do lesů vysokých. Zatímco ještě v 60. letech 20. století 
bylo v ČR evidováno zhruba 80 000 ha výmladkových 
lesů, v roce 1986 bylo do kategorie nízkých lesů zařazeno 
již jen 11 264 ha (BUČEK & LACINA 1990). V roce 2008 
bylo do nízkého lesa začleněno 7 tisíc ha porostní půdy, 
tj. 0,27 % celkové plochy lesů a do lesa středního 0,09 % 
lesů ČR (MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 2009). 

Typickým příkladem úplného převodu pařezin na les 
vysokokmenný je lesní celek, nazývaný Zlodějský háj 
v katastru obce Starý Poddvorov (BUČEK 2010). Zloděj-
ský háj (154 ha) se nachází v Hustopečském biogeogra-
fi ckém regionu ve starosídelní panonské krajině. Tvoří 
lesní plošku v matrici polně-viniční zemědělské krajiny. 
Z historických pramenů vyplývá, že v 18. a 19. století byly 
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ve Zlodějském háji nízké lesy s krátkou dobou obmýtí. 
V roce 1787 byl ve Zlodějském hájku hlavní dřevinou 
dub, obmýtní doba byla stanovena na 40 let. Ve vceňova-
cím operátu z roku 1844 je uveden nízký les s obmýtím 
36 let, kde se vyskytují „duby s jednotlivými jilmy, habry 
a osikami smíšené“. V lesním hospodářském plánu, kte-
rý v roce 1851 vypracoval nadlesní Heiniosch na období 
do roku 1886 je opět stanovena obmýtní doba na 36 let. 
Podle popisu porostů je možné určit zastoupení dřevin 
v roce 1851: dub 70 %, buk 23 %, osika 7 %. V roce 1906 
bylo určeno převádět pařeziny na les vysokokmenný. 
V průběhu 20. století byly postupně všechny lesní poros-
ty ve Zlodějském háji přirozenou obnovou nebo umělou 
sadbou přeměněny na lesy vysoké s dlouhou produkční 
dobou. V současné době zde převažují přírodě blízké 
smíšené listnaté porosty, v nichž hlavní dřevinou je dub 
zimní (Quercus petraea agg.), místy se vyskytuje i dub 
letní (Quercus robur). Významnou příměs v hlavní 
stromové úrovni tvoří jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 
v podúrovni habr obecný (Carpinus betulus), javor baby-
ka (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides) a lípa 
srdčitá (Tilia cordata), vzácněji se vyskytují javor klen 
(Acer pseudoplatanus), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 
a jilm habrolistý ( Ulmus minor). Jednotlivě se vyskytuje 
i jeřáb břek (Sorbus torminalis), Vysazován byl dokonce 
i smrk ztepilý (Picea abies), stanovištně nepůvodní druh, 
kterému podmínky 2. bukodubového vegetačního stup-
ně vůbec nesvědčí, takže se zachoval jediný chřadnoucí 
smrkový porost. Les výmladkového původu v současné 
době ve Zlodějském háji nenalezneme.

Typické prvky starobylých výmladkových lesů

Za starobylé výmladkové lesy označujeme lesní porosty 
výmladkového původu s dlouhodobým kontinuálním 
vývojem a zachovanými typickými prvky starých paře-
zin, ke kterým patří zejména výmladkové pařezy a pa-
řezové hlavy s výmladkovými kmeny, hlavaté stromy, 
doupné stromy, dendrotelmy, výskyt pravých lesních 
druhů rostlin, světliny a ekotonová společenstva okrajů, 
hraniční stromy, hraniční příkopy a valy nebo hraniční 
kameny (BUČEK 2009). 

Staré výmladkové pařezy a pařezové hlavy v lokali-
tách starobylého lesa jsou cennými doklady původního 
genofondu listnatých dřevin z období před vznikem ra-
cionálního lesního hospodářství, spojeného s přenosem 
semen často na velké vzdálenosti. Věk porostů výmlad-
kového původu bývá v lesnických pramenech určován 
na základě stáří výmladkových kmenů. Výmladkové pa-
řezy a pařezové hlavy ve starobylých lesích jsou ovšem 
mnohonásobně starší, jejich věk se může pohybovat 
v řádu staletí. V nepravých kmenovinách v přírodní re-
zervaci Šestajovická stráň, kde byl věk lesních porostů 
udáván 55 a 66 let, bylo na zkusných plochách zjištěno 
stáří výmladkových pařezů až 158 let (SOVÁK 1996).

Pařezové hlavy se vyvíjejí závaly na bázi kmene při 
dlouhotrvajícím výmladkovém hospodaření, jejich věk 
může dosahovat i několik set let. Hlavaté stromy vzni-
kají při ořezávání kmene ve větší výšce, kdy se postupně 
vytváří typická ztlustlá „hlava“. Charakteristické hlava-
té stromy tvoří především vrby (Salix alba, S. fragilis, 
S. × rubens). Vzácnější jsou hlavaté stromy dalších druhů 
dřevin, např. dubu a jilmu, ponechávané obvykle jako 
hraniční stromy na hranicích pozemků. V záplavě dolní 
nádrže vodního díla Nové Mlýny zanikly památné staré 
hlavaté jilmy. 

Pro starobylé výmladkové lesy je charakteristický 
častý výskyt stromů s dutinami. Na doupné stromy je 
vázán výskyt celé řady ptačích druhů, hnízdících v du-
tinách. Dendrotelmy (dutiny pařezů či kmenů, alespoň 
periodicky naplňované vodou) tvoří specifi cký mikro-
biotop vodního hmyzu (ZÁRUBA 2004). Ve starobylých 
lesích charakteristicky vznikají uprostřed starých vý-
mladkových pařezů. Výskyt stromů s dutinami je velmi 
významný z hlediska biodiverzity. 

Jedním z nejvýznamnějších znaků, dokládajících 
kontinuitu vývoje starobylých lesů je výskyt pravých les-
ních druhů rostlin v synusii podrostu. Mezi pravé lesní 
druhy řadíme druhy rostlin s optimem v polozastíně-
ných až zastíněných podmínkách lesních porostů, tedy 
lesní henisciofyty a sciofyty (ZLATNÍK 1970). Výskyt 
pravých lesních druhů byl významným ukazatelem při 
posouzení kontinuity vývoje fragmentů lesa v Trnavské 
pahorkatině (RUŽIČKOVÁ 2008) a na území Bratislavy 
(REHÁČKOVÁ & RUŽIČKOVÁ 2007). Pro starobylé 
lesy je charakteristický výskyt druhů, náležejících mezi 
špatné a pomalé kolonizátory (KUBÍKOVÁ 1987), tedy 
druhů, které se do sekundárních lesů nešíří, nebo se šíří 
velmi pomalu.

Velký význam pro biodiverzitu mají ekotonová spo-
lečenstva lesních okrajů s výskytem heliofi lních druhů 
(LACINA 2008). Ekotony lze diferencovat podle vzni-
ku a vývoje, vlastností stanoviště a druhového složení, 
 podle doby trvání, polohy sousedících společenstev, 
podle struktury, šířky, celistvosti, podle druhové roz-
manitosti a podle míry podobnosti druhového složení 
ekotonů se sousedícími společenstvy (LACINA 2009).

Velký význam pro biodiverzitu starobylých výmlad-
kových lesů mají světliny, vzniklé buď přirozeně jako 
stepní či lesostepní polanky na extrémních ekotopech, 
nebo uměle jako luční či pastevní enklávy. Světliny jsou 
významnými refugii mnoha vzácných a ohrožených 
druhů hmyzu (KONVIČKA, ČÍŽEK & BENEŠ 2004).

Hraniční příkopy nebo valy a staré hraniční kame-
ny označovaly hranice pozemků jednotlivých vlastníků, 
hranice panství či lesních revírů, někdy i jednotek pro-
storového rozdělení lesa (oddělení a porostů). Na sta-
rých hraničních kamenech bývá často vytesán letopočet 
a také znak panství. Na hranicích pozemků byly čas-
to ponechávány staré stromy. Dodnes je na hranicích 
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lokalit starobylého lesa soustředěn výskyt starých vý-
mladkových pařezů a stromů s výmladkovými hlavami. 
Zajímavé je, že velmi často je na hranicích lokalit sta-
robylého lesa soustředěn výskyt dubu letního (Quercus 
robur), přestože v lesních porostech naprosto převažuje 
dub mnohoplodý (Quercus polycarpa). Tak je tomu např. 
v PR Bosonožský hájek, PP Šiberná a PP Březina v Br-
něnském biogeografi ckém regionu (BUČEK, DROBI-
LOVÁ & FRIEDL 2010).

Geobiocenologický výzkum 

Pro geobiocenologickou typologii lesa a krajiny mají 
lokality starobylých lesů zásadní význam. Představují 
vývojově nejvyspělejší stádia lesních biocenóz ve staro-
sídelní oblasti, která byla souvisle osídlená a kultivovaná 
již od neolitu (LOŽEK 2007). Biogeografi ckým a geobi-
ocenologickým rámcům vzniku, vývoje, stavu a význa-
mu lesů výmladkového původu na území ČR nebyla 
dosud věnována téměř žádná pozornost. Výjimkou je 
stať prof. A. Zlatníka z druhé poloviny 50. let 20. sto-
letí (ZLATNÍK 1957), která se obecně zabývá vznikem 
pařezin, jejich tvorbou, působením člověka na složky 
geobiocenóz pařezin a následky tohoto působení na po-
rostním ovzduší, na půdě, na nedřevinném podrostu, 
na dřevinném podrostu a následky na stromové složce. 
V této stati je též srovnáno uplatnění dřevin v přírodních 
geobiocenózách a v samovolně vzniklé pařezině a jsou 
zde prezentovány skupiny lesních typů, sdružené podle 
složení synusií dřevin v pařezinách. Celá stať je ovšem 
zaměřena na přeměny a převody výmladkových lesů, 
není zde ani zmínka o jejich významu pro biodiverzitu.

Geobiocenologický výzkum lokalit starobylých lesů 
je účelné rozdělit do dvou navazujících etap (BUČEK 
2009). V první etapě lze použit modifi kovaný standard-
ní postup biogeografi cké diferenciace v geobiocenolo-
gickém pojetí vycházející ze srovnání potenciálního 
a současného stavu geobiocenóz v krajině a založený 
na aplikaci teorie typu geobiocénů (BUČEK & LACINA 
2006). První etapa sestává z následujících kroků:
–  charakteristika širších územních vztahů (biogeogra-

fi cká poloha) a přírodních poměrů
–  vymezení a charakteristika skupin typů geobiocénů 

(typů geobiocénů) jako rámců trvalých ekologických 
podmínek

–  zpracování geobiocenologické mapy
–  analýza historického a současného využití krajiny 

(s využitím historických map a dalších pramenů)
–  vymezení segmentů biotopů jako rámců současného 

stavu geobiocenóz
–  zpracování charakteristik segmentů biotopů (včetně 

fl oristického seznamu) a založení trvalých monito-
rovacích ploch s geobiocenologickými zápisy.

V navazující druhé etapě výzkumu lze pak studovat zá-
konitosti vzniku a vývoje typických prvků starobylého 
lesa v biogeografi ckých a geobiocenologických rámcích. 
Výsledky obou etap slouží jako základní podklady pro 
formulaci zásad dlouhodobého cílového managementu, 
založeného na soustavném monitoringu stavu a vývoje 
geobiocenóz. 

Starobylé výmladkové lesy
v Brněnském bioregionu

V Brněnském biogeografi ckém regionu proběhl geobio-
cenologický výzkum tří zvláště chráněných území se 
starobylými výmladkovými lesy – přírodní rezervace 
Bosonožský hájek a přírodních památek Březina a Šiber-
ná (BUČEK, DROBILOVÁ & FRIEDL 2010). Všechny 
lokality leží na okraji souvislé jihomoravské starosídel-
ní oblasti, v oblasti pravěké subekumeny, osídlené již 
neolitickými zemědělci, což dokládají archeologické 
nálezy. Bosonožský hájek leží v Žebětínském prolomu 
nedaleko dosti rozlehlého hradiště na vrchu Hradisko, 
kde byly nalezeny předměty z období kultury jevišovické 
(2600–2400 př. n. l.), kontinuitu osídlení dokládají nálezy 
z doby halštatské a laténské (ČIŽMÁŘ 2004). Šiberná 
a Březina se nacházejí v severní části Řečkovicko-kuřim-
ského prolomu. Osídlení Kuřimska v době laténské je 
doloženo na 6 lokalitách, jedna z nich dokládá osídlení 
Kuřimska i pro časnější období kultury s lineární kera-
mikou z mladší doby kamenné, zhruba 5000 let př. n. l. 
(ČIŽMÁŘOVÁ 2004). Všechny tři lokality jsou v sou-
časné době tvořeny izolovanými lesními celky, obklope-
nými zemědělskou krajinou. Jejich ostrovní charakter 
v matrici středověké zemědělské krajiny je doložen 
i na mapách 1. a 2. vojenského mapování (DROBILO-
VÁ 2008). 

Přírodní rezervace Bosonožský hájek (46,88 ha, chrá-
něná od r. 1985) leží v typu biochory 2 BE Rozřezané 
plošiny na spraších 2. v. s. (CULEK 2005), v nadmořské 
výšce 299–371 m. Hlavními skupinami typů geobiocénů 
jsou 2 B 3: Fagi-querceta typica (typické bukové doubra-
vy) a 2 BD 3: Fagi-querceta tiliae (lipové bukové doubra-
vy). Bylo zde vymezeno 15 segmentů biotopů, nalezeno 
285 druhů vyšších rostlin, 41 druhů je uvedeno v Červe-
ném seznamu fl óry ČR. K nejvzácnějším patří střevíčník 
pantofl íček (Cypripedium calceolus). Bosonožský hájek 
je významnou mykologickou lokalitou, byl zde zjištěn 
výskyt 347 druhů makromycetů. Bosonožský hájek je 
typickým příkladem starobylého výmladkového lesa 
(BUČEK 2009).

Přírodní památka Březina (32,12 ha, chráněná od 
r. 1990) leží v typu biochory 2 PJ Pahorkatiny na bazic-
kém krystaliniku 2. v. s., v nadmořské výšce  315–399 m. 
Hlavní skupinou typů geobiocénů jsou 2 BD 3: Fagi-
querceta tiliae (lipové bukové doubravy). Bylo zde vyme-
zeno 38 segmentů biotopů, nalezeno 331 druhů vyšších 
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rostlin, 52 druhů je uvedeno v Červeném seznamu fl óry 
ČR. K nejvzácnějším druhům patří prstnatec bezový 
(Dactylorhiza sambucina). 

Přírodní památka Šiberná (16,45 ha, chráněná 
od r. 1990) leží též v typu biochory 2 PJ Pahorkatiny 
na bazickém krystaliniku 2. v. s., v nadmořské výšce 
320–359 m, hlavní skupinou typů geobiocénů jsou opět 
2 BD 3: Fagi-querceta tiliae (lipové bukové doubravy). 
Bylo zde vymezeno 12 segmentů typů biotopů, nalezeno 
344 druhů vyšších rostlin, 53 druhů je uvedeno v Červe-
ném seznamu fl óry ČR. K nejvzácnějším druhům patří 
hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus ssp. superbus).

Současné lesní porosty ve všech třech zkoumaných 
územích mají převážně charakter nepravých kmenovin 
dubu mnohoplodého (Quercus polycarpa) s jednotlivou 
příměsí dalších dřevin, především lípy malolisté (Tilia 
cordata), habru obecného (Carpinus betulus), javoru ba-
byky (Acer campestre) a buku lesního (Fagus sylvatica). 
Stáří výmladkových kmenů, tvořících nepravé kmeno-
viny, vzniklé nepřímým převodem pařezin, který začal 
v 50. letech 20. století po zestátnění lesů, se v současné 
době pohybuje převážně mezi (60) 80–100 (120) lety. 
Ve všech třech územích lze nalézt (především na lesních 
okrajích a v Bosonožském hájku ve stržových komple-
xech) podstatně starší výmladkové pařezy a pařezové 
hlavy dubů a lip. Stáří těch nejmohutnějších lze odhad-
nout na 300–400 (500) let. Lesní biocenózy ve všech 
zkoumaných územích mají mnohé znaky kontinuálního 
vývoje starobylého výmladkového lesa. Kromě starých 
výmladkových pařezů a pařezových hlav se v nich vysky-
tují se pravé lesní druhy podrostu a pomalí kolonizátoři, 
četné dendrotelmy a doupné stromy. 

Bosonožský hájek 

Typickou ukázkou lokality starobylého výmladkového 
lesa je Bosonožský hájek, přírodní rezervace v západní 
části správního obvodu města Brna, vyhlášená v roce 
1985 na ploše 46,8817 ha. Bosonožský hájek tvoří izo-
lovaný lesní ostrov v pruhu postupně urbanizované 
zemědělsko-lesní krajiny, který se táhne severojižním 
směrem od Bystrce po Veselku a odděluje komplex Ko-
houtovických lesů na východě od Podkomorských lesů 
na západě. Polní zemědělská krajina s frekventovanými 
komunikacemi a chatová kolonie, které Bosonožský há-
jek obklopují ze všech stran, tvoří málo propustnou či 
nepropustnou bariéru pro většinu pravých lesních dru-
hů, zvláště pro druhy, které náleží mezi špatné či pomalé 
kolonizátory. 

Druhovou pestrost vegetace podporuje biogeogra-
fi cká poloha v širší hraniční zóně tří biogeografi ckých 
podprovincií. Bosonožský hájek náleží do Brněnského 
biogeografi ckého regionu (1.24), ležícího na východním 
okraji hercynské biogeografi cké podprovincie (CULEK 
1996). V Brněnském bioregionu se projevuje blízkost 

Severopanonské a Západokarpatské podprovincie tím, 
že se zde vyskytují druhy s těžištěm výskytu v Karpa-
tech (karpatské migranty), v Bosonožském hájku např. 
ostřice chlupatá (Carex pilosa Scop.), pryšec mandlo-
ňovitý (Euphorbia amygdaloides L) a svízel Schultésův 
(Galium schultesii Vest.) a také celá řada subxerotermo-
fytů, jejichž výskyt souvisí s blízkostí panonské biogeo-
grafi cké provincie, v Bosonožském hájku např. ostřice 
Micheliova (Carex michelii Host.), ožanka kalamandra 
(Teucrium chamaedrys L.), ochmet evropský (Loranthus 
europaeus Jacq.) a růže galská (Rosa galica L.). Území 
Bosonožského hájku náleží do kontrastně-similárního 
typu biochory 2 BE Rozřezané plošiny na spraších 2. v. s. 
(CULEK 2005). Tento typ biochory je sice plošně velmi 
rozlehlý, zaujímá v České republice 843 km2, ale krajina 
je velmi silně antropogenně ovlivněna, převažují země-
dělsky využívané pozemky, především pole. Lesy v typu 
biochory 2 BE zaujímají pouhá 4 procenta území, při-
tom převažují malé lesíky, kde hlavními dřevinami jsou 
akát a borovice. Rozlehlejší lesy s přirozenou dřevinou 
skladbou se vyskytují velmi zřídka. Bosonožský hájek 
je tedy výjimečnou ukázkou kontinuálně se vyvíjejícího 
starobylého lesa se zachovanou přirozenou dřevinnou 
skladbou. 

V Bosonožském hájku lze rozlišit geobiocenózy 
1. dubového a 2. bukodubového vegetačního stupně. 
Matrici území tvoří geobiocenózy 2. vegetačního stupně. 
Přesvědčivě to dokládá přirozený výskyt buku lesního 
(Fagus sylvatica L.). Jeho vitální populace je dnes sou-
středěna především v hlubokých stržích, jinde ustoupil 
v důsledku dlouhodobého výmladkového hospodaření. 
V Bosonožském hájku lze velmi dobře studovat kontakty 
geobiocenóz mezotrofní řady B a mezotrofně-bazické 
meziřady BD, jejichž výskyt je závislý na tom, jak se 
uplatňuje vliv sprašového překryvu na skalním podlo-
ží, tvořeném biotitickými granodiority. Geobiocenolo-
gickou rozmanitost území vystihují vymezené skupiny 
typů geobiocénů (dle BUČEK & LACINA 2007): 1 B 3: 
Querceta typica, 1 BD 3: Ligustri-querceta, 2 AB 2: Fagi 
querceta humilia, 2 B 3: Fagi-querceta typica, 2 BD 3: 
Fagi-querceta tiliae, typ geobiocénu: Carex montana – 
Mellittis mellisophyllum – Cypripedium calceolus, 2 BD 3: 
Fagi-querceta tiliae, typ geobiocénu: nudum. 

Současný stav území je významně ovlivněn působe-
ním člověka v minulosti. Bosonožský hájek leží na okraji 
jihomoravské pravěké ekumeny. Významným dokladem 
pravěkého osídlení je dodnes zřetelný zbytek opevnění 
dosti rozlehlého hradiště (1,4 ha) na vrchu Hradisko 
(kóta 333,3), který leží pouze 300 m východně od okraje 
Bosonožského hájku. Byla zde nalezena keramika a mě-
děné předměty z období kultury jevišovické (pozdní 
doba kamenná, 2600–2400 př. n. l.). Archeologické do-
klady kultury horákovské prokazují osídlení i v době 
halštatské (750–400 př. n. l.) (ČIŽMÁŘ 2004). Kontinu-
itu osídlení okolní krajiny dále dokládá nález laténské-
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ho sídliště (400–0 př. n. l.) v trase tzv. německé dálnice 
na katastru Žebětína. Při průzkumu byly odkryty po-
lozahloubené chaty 3x4 m, jedna z nich byla označena 
za kovářskou dílnu (ČIŽMÁŘOVÁ 2004). V celém sta-
rověkém a středověkém období i na počátku novověku 
bylo území Bosonožského hájku ovlivňováno především 
toulavou těžbou dřeva a pastvou dobytka. 

Stav stromového patra lesních biocenóz je výrazně 
ovlivněn výmladkovým hospodařením v minulosti. 
V současné době v Bosonožském hájku převažují ne-
pravé kmenoviny dubu mnohoplodého (Quercus po-
lycarpa Schur.), vzniklé nepřímým převodem pařezin, 
který začal v 50. letech 20. století po zestátnění lesů. Věk 
stromů se pohybuje převážně mezi 100–150 lety. V ně-
kterých částech území (především na lesních okrajích 
a ve stržových komplexech) se zachovaly podstatně star-
ší a mohutné pařezové hlavy dubů (Quercus polycarpa 
Schur., Q. robur L.) a lip (Tilia cordata Mill., T. platy-
phyllos Scop.). Patří společně s četnými dendrotelmami 
a doupnými stromy k významným fenoménům tohoto 
starobylého lesa. 

Lesní biocenózy v Bosonožském hájku vykazují 
mnohé znaky dlouhodobě plynulého kontinuálního 
vývoje. Synusie dřevin i synusie podrostu jsou druhově 
bohaté, celkem bylo zjištěno 285 druhů vyšších rostlin, 
z toho 41 náleží mezi druhy ohrožené. K nejvýznam-
nějším patří druhy čeledi Orchidaceae Juss., především 
Cypripedium calceolus L., Corallorhiza trifi da Chatelain, 
Orchis purpurea Huds. a Epipactis muelleri Godf. V sy-
nusii podrostu převažují pravé lesní druhy, významný 
podíl mají druhy, řazené mezi špatné neb pomalé kolo-
nizátory (KUBÍKOVÁ 1987). Z druhů, řazených mezi 
špatné kolonizátory se vyskytují např. Actaea spicata L., 
Carex digitata L., Corydalis cava (L.) Schweigger et Koer-
te, Hepatica nobilis Schreber., Melittis melissophylum L., 
Lathyrus niger (L.) Bernh., L. vernus (L.) Bernh., Neottia 
nidus-avis (L.) L. C. Richard, Symphytum tuberosum L., 
Vincetoxicum hirundinaria Med.. Z rostlinných druhů, 
náležejících mezi pomalé kolonizátory se vyskytují např. 
Asarum europaeum L., Astragalus glycyphyllos L., Cala-
magrostis arundinacea (L.) Roth., Campanula persicifo-
lia L., Carex montana L., Convallaria majalis L., Dactylis 
polygama Horvátovszky, Daphne mezereum L., Galium 
odoratum L. Scop., Melica nutans L., Polygonatum multi-
fl orum (L.) All. Výskyt pravých lesních druhů, zvláště 
pomalých a špatných kolonizátorů dokládá dlouhodobý 
nepřerušovaný vývoj lesních biocenóz. Znaky plynulého 
vývoje má i zřetelně různověká populace buku lesního. 

Pro trvalé zachování biodiverzity a geodiverzity má 
v Bosonožském hájku zásadní význam zajištění plynu-
losti vývoje lesních biocenóz. Dlouhodobým cílem by 
měl být bohatě strukturovaný les s přirozenou dřevinnou 
skladbou (BUČEK 2009). 

Zásady péče

Příkladně je koncepce výzkumu, ochrany a péče o bio-
diverzitu starobylých lesů výmladkového původu roz-
pracována ve Velké Británii (RUSH 2009). Kontinuálně 
se vyvíjející pařeziny jsou označovány jako ancient forest 
(woodland), tedy „starobylé lesy (háje)“ s velkým význa-
mem pro biodiverzitu současné krajiny a také s velkým 
významem kulturně-historickým Ke starobylým lesům 
jsou v Británii obvykle řazeny lesní porosty s plochou 
větší než 2 ha, které jsou nepřetržitě zalesněny od roku 
1600. Mnohé lokality starobylých lesů jsou ovšem za-
znamenány již v soupisu pozemků z konce 11. století 
(tzv. Domesday Book z roku 1086). Z lesů, které jsou 
v Domesday Book uvedeny, se do současnosti zacho-
vala zhruba desetina. K významným znakům staroby-
lých lesů v Británii patří výskyt typických indikačních 
druhů rostlin a živočichů a výskyt mohutných starých 
výmladkových pařezů nebo starých památných stromů. 
Dlouhodobý výzkum umožnil navrhnout soustavu opat-
ření a zásahů, vedoucích k zachování jejich biodiverzity 
(viz např. BUCKLEY 1992; FULLER & WARREN 1993; 
MARREN 1992; PETERKEN 1993; RACKHAM 2003).

Na biodiverzitu starobylých výmladkových lesů má 
kromě přírodních podmínek rozhodující význam his-
torický vliv člověka (BUČEK, DROBILOVÁ & FRIEDL 
2011). V lesních rezervacích nižších vegetačních stupňů 
(1. dubového, 2. bukodubového a 3. dubobukového) pře-
vládají v současné době porosty nepravých kmenovin, 
které se některými svými znaky více podobají vysoko-
kmenným lesům (zapojená korunová úroveň, relativně 
nižší počet výmladkových pařezů, osluněných kmenů, 
odlišné množství odumřelého dřeva, méně časté a méně 
intenzivní hospodářské zásahy aj.), což samozřejmě musí 
ovlivňovat i spektrum přítomných organismů. Někteří 
autoři (např. KONVIČKA, ČÍŽEK & BENEŠ 2004) tvr-
dí, že vysoká biodiverzita nížinných lesů je důsledkem 
hospodaření ve tvaru nízkého, případně středního lesa 
a dokládají to ekologií různých druhů organismů, pře-
devším bezobratlých. Podobné závěry předkládají i ge-
obotanikové (např. HÉDL, KOPECKÝ & KOMÁREK 
2010), kteří zmiňují vliv světelného režimu (uvolněný 
zápoj apod.) na diverzitu druhů bylinného patra. 

Průzkumy lesů obhospodařovaných tradičním vý-
mladkovým způsobem v rumunském Banátu ovšem 
ukazují, že i nízké a střední lesy mohou být po dlouhou 
dobu relativně tmavé, vertikálně diferencované, se za-
pojenou hlavní korunovou úrovní. Jejich stav a diverzita 
se nezřídka odlišuje od obecných, v současnosti často 
tradovaných představ o stavu pařezin. Druhově pestřejší 
zde bývají hlavně ty segmenty geobiocenóz, v nichž se 
navíc ještě pase, či se nacházejí na okraji pastvin. 

Ve starobylých výmladkových lesích zřejmě nelze 
jednoznačně aplikovat strategii managementu využíva-
nou v chráněných územích se zbytky přírodních lesů 
(pralesů), která je založena na ochraně procesů samo-
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volného vývoje lesních biocenóz (BUČEK & SIMON 
2010). Při samovolném vývoji pařezin a přeměně níz-
kého lesa na nepravou kmenovinu dochází ke zvýšení 
zápoje synusie dřevin a k ústupu druhů, kterým souvis-
lý zápoj lesa a zvýšené zastínění půdního povrchu ne-
vyhovuje. Díky vzniku souvislého zápoje stromového 
patra např. v PP Šiberná a v PR Zlobice vymizel dříve 
hojný významný hemiheliofyt lýkovec vonný (Daphne 
 cneorum L.). V lokalitách starobylých výmladkových 
lesů je pro zachování biodiverzity především nezbytně 
nutné trvale zachovat stávající světliny a polanky různé-
ho původu a blokovat na nich proces sekundární sukce-
se, vedoucí k zapojeným lesním biocenózám. Obdobně 
je třeba periodicky redukovat keře na lesních okrajích 
a udržovat zde trvale prosvětlená ekotonová společen-
stva s výskytem charakteristických heliofytů. 

Z pohledu udržení, či zlepšení diverzity bylinného 
patra stávajících nepravých kmenovin nepokládáme 
za nezbytně nutnou podmínku znovuzavedení výmlad-
kového hospodaření. Ukazuje se totiž, že v porostech 
nepravých kmenovin mají rozhodující vliv na druho-
vou rozmanitost zejména porostní okraje ekotonové-
ho charakteru, lesní světliny a lesní řediny (segmenty 
se sníženým korunovým zápojem). Například výsledky 
geobiocenologického průzkumu v přírodní památce 
Březina v Brněnském biogeografi ckém regionu ukazu-
jí, že v segmentech ekotonů a lesních světlin vykazuje 
bylinné patro i na relativně malých plochách výrazně 
vyšší pokryvnost i druhovou diverzitu a že podíl vzác-
ných a ohrožených druhů rostlin je zde místy až násobně 
vyšší. Vhodnou alternativou k výmladkovému hospo-
daření tak může být péče o typické prvky starobylého 
výmladkového lesa. Jedná se například o porostní okra-
je, v nichž péče spočívá v udržení jejich ekotonového 
charakteru, dále udržování stávajících lesních světlin, 
či jejich zakládání tak, aby se tyto prvky na ploše vysky-
tovaly častěji, mozaikovitě. S výhodou lze zmiňované 
prvky vytvářet v porostech nepůvodních druhů dřevin 
jejich postupným odstraňováním a udržováním trvale 
uvolněného zápoje. Jak v případě porostních okrajů, tak 
také v případě porostních světlin je nutné zajistit jejich 
dlouhodobou existenci.

Strategii managementu porostů nepravých kmeno-
vin, tvořících základ současných lokalit starobylých vý-
mladkových lesů je třeba diferencovat podle předmětu 
a cíle ochrany. V současné době je možné ve většině 
porostů pokračovat v probírání výmladkových kmenů 
na pařezových výmladcích. V budoucnu bude třeba 
rozhodnout, je-li z hlediska biodiverzity účelné obnovit 
výmladkový způsob hospodaření a obnovit tak nízké 
či střední lesy, nebo je-li vhodné při obnově dát před-
nost vzniku přírodě blízkých lesních biocenóz, tvoře-
ných stromy generativního původu. V každém případě 
je z hlediska biodiverzity žádoucí ponechat až do věku 
fyzického dožití všechny doupné stromy a stromy s den-

drotelmami a dbát na zachování památných starých 
výmladkových pařezů a výmladkových hlav s výmlad-
kovými kmeny různého stáří. 

Význam starobylých výmladkových lesů

Starobylé výmladkové lesy lze nesporně řadit k nejvý-
znamnějším přírodním a kulturně-historickým památ-
kám v naší venkovské krajině. Přírodovědný význam 
zbytků starobylých výmladkových lesů je v České re-
publice v oblasti pravěké ekumeny a subekumeny (tedy 
v 1.–3. vegetačním stupni) srovnatelný s významem 
zbytků přirozených lesů (pralesů) ve vyšších vegetač-
ních stupních (BUČEK 2009). Pařeziny jsou prastarou 
a památnou formou trvale udržitelného využití krajiny. 
Počátek využití vegetativní reprodukce dřevin pro vznik 
lesů výmladkového původu lze umístit na konec mezoli-
tu a počátek neolitu, do období, kdy vznikala a začala se 
vyvíjet lidmi souvisle osídlená kulturní krajina. Starobylé 
výmladkové lesy s dlouhodobým kontinuálním vývojem 
jsou významným prvkem archetypu krajiny pravěkých 
zemědělců (GOJDA 2000) a patří k typickým znakům 
krajinného rázu starosídelní krajiny. Dodnes v ekolo-
gické síti zachované lokality starobylých výmladkových 
lesů jsou proto také významnou kulturně-historickou 
památkou (BUČEK 2010). Pro trvalé zachování bio-
diverzity a geodiverzity má v těchto lokalitách zásadní 
význam zajištění plynulosti vývoje lesních geobiocenóz. 
Dlouhodobým cílem péče o biocentra se starobylými vý-
mladkovými lesy by měl být bohatě strukturovaný les 
s přirozenou dřevinnou skladbou a zachovanými typic-
kými prvky starých pařezin. 

5.8.2.7   Možnosti a limity hospodaření 
s nízkým a středním lesem 
a jejich vliv na biodiverzitu

Jan Kadavý, Michal Kneifl,
Robert Knott, Václav Hurt,

Martin Flora

Úvod

Způsob hospodaření v nízkém a středním lese je velmi 
starý. První praktické známky využívání lesa těmito způ-
soby lze vysledovat daleko do historie lidské minulosti. 
V Anglii pravděpodobně již v neolitu (tj. 4000 let př. n. l.) 
byly známy možnosti obnovy pomocí pařezové výmlad-
nosti, ale první písemné zmínky o využívání lze nalézt až 
během doby bronzové. Praxe tohoto způsobu využívání 
lesa v této oblasti pokračovala také i v románské a saské 
periodě (CROWTHER & EVANS 1984). RACKHAM 
(1980) konstatuje, že v roce 1250 bylo v této oblasti vý-
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mladné hospodaření všeobecně rozšířeno. Stejně tak 
tomu bylo i na území českých zemí. V 17. a 18. století 
nebylo dříví z výmladkových porostů používáno pou-
ze ke stavbě budov, ohrad anebo k výrobě palivového 
dříví pro domácí využití. V důsledku rozvoje hutnictví 
a sklářství zároveň došlo ke zvýšené poptávce po dře-
věném uhlí. 

Od druhé poloviny 18. století byly tradiční produkty 
nízkého a středního lesa postupně nahrazovány. Tento 
postup výrazně urychlil vývoj po první světové válce, 
kdy byla na venkově provedena elektrifi kace, a produk-
ty výmladkového hospodaření nahradily novější zdroje 
energie. 

Následně se zvýšila poptávka po silnějším stavebním 
dříví, kterou porosty pěstované především na produkci 
palivového dříví nemohly zcela uspokojit. Proto se po-
stupně přistupovalo k převodům porostů výmladkového 
původu na lesy vysoké. Dalším důvodem převodů těchto 
lesů na les vysoký, bylo tvrzení, že tyto způsoby hospo-
daření v lese nadměrně vyčerpávají půdu. Na degradaci 
půdy měla pravděpodobně větší vliv ostatní přidružená 
výroba, jako bylo hrabání steliva, pastva vepřů  nebo do-
bytka, travaření, oklestné nebo vrškové hospodářství atd.

V České rep ublice je v současné době v okruhu od-
borné veřejnosti stále více diskutovaným tématem opě-
tovného zavedení nízkého a středního lesa, které může 
mít vedle přínosu ekonomického i vedlejší efekt v posí-
lení biodiverzity v krajině. Do souladu by tak mohly být 
uvedeny ekonomické zájmy vlastníků lesa s vytvářením 
podmínek pro existenci rostlinných a živočišných dru-
hů, vázaných na tento typ lesa. Neméně důležitým je 
efekt sociální, podpořený posílením ekonomické sobě-
stačnosti drobných vlastníků lesa, kteří mohou při tomto 
způsobu obhospodařování dosáhnout plynulejších vý-
nosů, a to v sortimentech, které jsou schopni využít pro 
svou vlastní potřebu. Při současném tradičním způsobu 
obhospodařování je zejména u menších lesních majetků 
v krátkodobém až střednědobém horizontu patrná ne-
vyrovnanost nákladů a výnosů. Přechodem na relativně 
alternativní způsoby hospodaření je možno tento efekt 
výrazně eliminovat.

Defi nování pojmů

V současné době jsou v legislativě (vyhláška Mze ČR 
č. 83/1996 Sb.) defi novány podl e způsobu vzniku lesního 
porostu tři základní hospodářské tvary lesa. Jsou jimi 
les vysoký, který vznikl převážně generativní obnovou, 
les nízký, jenž vznikl převážně obnovou vegetativní a les 
střední, který je obhospodařován cílevědomě s použitím 
obou možností přirozené obnovy. Vzhledem k tomu, že 
hovoříme o hospodářských tvarech lesa, je logické, že 
ve všech třech tvarech je nutná úmyslná lesnická činnost 
zaměřená na zajištění plnění požadovaných funkcí lesa. 
Rozhodující roli na tom, jaký tvar lesa vznikne, má jak 

bylo naznačeno, způsob obnovy lesního porostu. V lese 
vysokém vzniká následný porost (další generace) vyklí-
čením nových jedinců ze semen. Naproti tomu v lese 
nízkém se maximálně využívá přirozené schopnosti 
listnatých dřevin obnovovat se výmladností, tj. nový 
jedinec vzniká obražením ze spících oček na seřezaném 
pařezu po skácení stromu nebo výmladky z kořenů. Les 
nízký se těží v poměrně krátkém obmýtí (perioda 7 až 
40 let) oproti lesu vysokému (100 a více let). Je samozřej-
mostí, že v lese vysokém (listnatém) se vždy objeví urči-
tý podíl jedinců z vegetativní obnovy, stejně jako v lese 
nízkém se budou vyskytovat jedinci vzniklí ze semene. 
V odborné terminologii je možno najít i pojmy pařezina 
a výmladkový les, které ale není možno plně ztotožňovat 
s pojmem les nízký. Za pařezinu resp. za výmladkový 
les je možno z pohledu současných požadavků společ-
nosti považovat porost, obnovený převážně vegetativní 
obnovou, ale u kterého dále není kladen důraz na dosta-
tečný podíl jedinců generativního původu, tak jak tomu 
je u lesa nízkého. 

Les střední (sdružený) je víceetážovým typem po-
rostu, přičemž je specifi ckým způsobem obhospodařo-
ván tak, že v horní etáži je poměrně nízký počet jedinců 
generativního původu, které nazýváme výstavky a pod 
nimi je pěstována etáž výmladného původu. V horní 
etáži středního lesa jsou zastoupeni jedinci, jejichž stá-
ří odpovídá násobkům délky obmýtí spodní výmladné 
etáže, neboť vždy v době jejího smýcení (obmýtí přibliž-
ně 30 let) je nutné za jistit na ploše porostu ponechání 
dostatečného počtu generativních jedinců tak, aby do-
růstaly do horní etáže. V době těžby výmladné etáže se 
sklízí nejsilnější (nejstarší) výstavkové stromy, případně 
se odstraní nemocné stromy a zároveň se upraví počet 
(věková struktura) generativní etáže tak, aby odpovídal 
požadovanému poměru podle počtu etáží.

V průběhu historického vyžívání nízkého a střední-
ho lesa vznikly postupně jejich různé formy a přechody 
mezi nimi. Například v lese nízkém mohou být s ohle-
dem na zvýšení kvalitativní produkce ponechávány 
po jedno obmýtí spodní etáže výstavky (les nízký s vý-
stavky). Tyto výstavky nejsou zpravidla pěstovány déle 
než dvě obmýtí porostu spodního. Dalšími a velmi čas-
to v současné době používanými formami jsou nepravá 
kmenovina a nepravý les střední. Pod nepravou kmeno-
vinou je možné si představit přestárlý porost vegetativ-
ního původu, původně obhospodařovaný jako les nízký. 
Současná podoba těchto porostů je výsledkem převodů 
na les vysoký. Naproti tomu nepravý les střední vznikl 
především převodem z nepravé kmenoviny. Stejně jako 
les střední obsahuje etáž spodní a etáž horní. Nejdůle-
žitějším rozlišovacím znakem oproti lesu střednímu je 
to, že stromy ve výstavkové etáži jsou víceméně stejno-
věké a převážně vegetativního původu. Jejich tloušťková 
a výšková struktura je výrazně diferencovaná.
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V minulosti docházelo ke změnám náhledu na způ-
sob obhospodařování lesů podle požadavků trhu, což 
se logicky promítalo i do proporce využívání hospodář-
ských tvarů lesa. V důsledku společenských požadavků 
tak postupně docházelo k odklonu od tradičního vyu-
žívání nízkého a středního lesa k lesu vysokému. Tyto 
změny hospodářských tvarů, které mohou směřovat 
i opačným směrem (např. z lesa vysokého nebo střed-
ního na les nízký) jsou obecně nazývány převody.

Historické a současné rozšíření
nízkých a středních lesů v ČR

Přestože bývá hospodaření v nízkém a středním lese 
označováno jako tradiční a v minulosti hodně prakti-
kované, je v současné době obtížné získat věrohodná 
data o historickém rozšíření takto obhospodařovaných 
lesů na území našeho státu. Problém pak působí i sku-
tečnost, že v minulosti se příliš nerozlišovalo mezi tím, 
zda se jedná výlučně o les nízký či o les střední. Jedny 
z prvních evidencí tohoto druhu se tak začaly objevovat 
s nástupem cíleně prováděných lesních hospodářských 
plánů, které však byly zpracovávány pro větší majitele 
lesů. Jak vyplývá z údajů tab. 38, s prvními údaji tohoto 
charakteru pro úroveň území našeho státu se tak poprvé 
setkáváme „až“ kolem roku 1875.

Z vývoje rozšíření nízkých a středních lesů na území 
našeho státu jednoznačně vyplývá, že od doby, kdy se 
započalo s jejich evidencí, jejich výměra neustále klesala. 
Pokud za základ tohoto konstatování vezmeme údaje 
z roku 1900 (údaje tzv. Reambulovaného katastru), pak 
musíme připustit, že se na území našeho státu vyskyto-
valy cca 4 % nízkých lesů a cca 3 % lesů středních. V sou-
časné době pak vykazujeme pouhé 0,3 % lesa nízkého 
(cca 7 000 ha) a 0,1 % lesa středního (cca 1 000 ha).

Tab. 38:
Historické rozšíření nízkých a středních lesů na území 
ČR (Zpráva o stavu lesa a LH ČR 2000; 2008).

Pramen Rok
Tvar lesa (porostní půda)
les nízký les střední

1 000 ha % 1 000 ha %
Kořistka 1885 (Čechy) 1875 4,6 0,0

Reambulovaný katastr
1900 95 4,1 60 2,6
1910 87 3,7 47 2,0

Auerhan 1924 1920 97 4,3 28 0,1
Aktualizace šetření 1930 3,8 2,5
Inventarizace lesů 1950 78 3,2 0 0,0
Souhrnný lesní
hospodářský plán

1980 30 1,2 – –
2008 7 0,3 1 0,1

Z údajů tab. 38 mimo jiné vyplývá okamžik pravdě-
podobného počátku tzv. „propadu“ námi sledovaných 

údajů, tj. výměr tvarů lesa nízkého a středního. Ten je 
(na základě dat evidence) možné datovat do rozmezí let 
1930–1950, tj. do období, které zcela jednoznačně souvi-
sí s počátkem cílených převodů těchto tvarů lesa na les 
vysoký (blíže viz tab. 39 a následující kapitola – pasáž 
o převodech).

Tab. 39:
Vývoj převodů lesa nízkého na les vysoký (Zpráva o sta-
vu lesa a LH ČR 1998).

Rok
Tvar lesa

nízký nízký v převodu
% výměry lesní půdy

1900 4,1
1910 3,7
1930 3,8 0,1

% výměry porostní půdy
1950 0,8 2,4
1960 3,4
1970 0,1 2,6
1980 1,2
1990 0,3
1998 0,1

Více než zajímavě se pak v této souvislosti jeví poslední 
údaje z Národní inventarizace lesa ČR (NIL ČR), kte-
rá se na území našeho státu uskutečnila v rozmezí let 
2001–2004. Z výsledků totiž vyplývá, že rozloha našich 
nízkých a středních lesů je ve skutečnosti pravděpo-
dobně vyšší. Vykazovaná plocha nízkého lesa je podle 
tohoto zdroje totiž přibližně 5× větší a v případě lesa 
středního dokonce 51× větší než podle sumárních ofi -
ciálních údajů tzv. Souhrnného lesního plánu, které jsou 
uváděny v každoročních Zprávách o stavu lesa a LH ČR 
(viz tab. 40). Nicméně i tyto údaje o rozloze tvaru lesa 
nízkého (0,7 % výměry lesní půdy) a středního (1,9 % vý-
měry lesní půdy) jsou až příliš vzdáleny od evidovaných 
údajů tohoto charakteru z roku 1900 (pro srovnání: les 
nízký – 4,1 % a les střední – 2,6 %).

Tab. 40:
Srovnání rozlohy nízkých a středních lesů (Zpráva o sta-
vu lesa a LH ČR 2003; NIL ČR 2001–2004).

Pramen Rok

Hospodářský tvar lesa –
porostní půda

les nízký les střední
1 000 ha % 1 000 ha %

Souhrnný lesní 
hospodářský plán 2003 4 0,20 1 0,04

Národní 
inventarizace
lesů ČR

2001–4 20 0,70 51 1,90
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Na základě uvedených údajů nezbývá než konstatovat, 
že jednoznačně odpovědět na otázku, na jaké ploše se 
na území našeho státu v minulosti vyskytovaly a v sou-
časné době vyskytují tyto tvary lesa, není vůbec jedno-
duché. Odpověď komplikuje v minulosti nejednoznačné 
rozlišování v evidenci mezi lesem nízkým a lesem střed-
ním. Vykazovaná data byla dále zatížena chybou, kte-
rá souvisela s realizovanými převody těchto tvarů lesa 
na les vysoký. V případě lesa středního se například jed-
nalo o možnost oddělit v evidenci jeho horní a spodní 
etáž. Horní etáž pak mohla být zaevidována do lesa vy-
sokého. U lesa nízkého naopak mohlo docházet k mož-
nosti, za předpokladu výskytu určitého množství jedinců 
semenného původu, jejich zařazení do lesa vysokého, ač 
měly jednoznačně vegetativní původ. Od roku 1980 se 
pak již v evidenci vůbec nerozlišovalo mezi lesem níz-
kým a jeho případným převodem. 

Na rozdíl od ofi ciální statistiky nezbývá než připustit, 
že nízké a střední lesy se z našich lesů úplně nevytra-
tily. Na možné nesrovnalosti mezi skutečnými a ofi ci-
álně evidovanými výměrami nízkého lesa upozorňuje 
na příkladu aktivně obhospodařovaných akátových po-
rostů na jižní Moravě například UTÍNEK (2004). V ade-
kvátních výměrách stanovišť (viz obr. 107) v rámci 
1.–4. lesního vegetačního stupně se pozůstatky nízkých 
a středních lesů vyskytují dodnes, ať už se jedná o po-
nechané „zašetřené“ výstavky bývalých středních lesů či 
naopak o nepravé kmenoviny, tzv. předržené pařeziny, 
jako jedné z cest jejich převodů na les vysoký. S jistotou 
však můžeme konstatovat, že se dnes již v tomto přípa-

dě nejedná o klasické hospodářské tvary lesa (výsledek 
cílené hospodářské činnosti), nýbrž o pouhá historická 
připomenutí si „obrazů“ těchto tvarů lesa.

Hlavní zásady hospodaření
v nízkém a středním lese

Jak již bylo naznačeno výše, hlavním rozdílem hospo-
daření oproti lesu vysokému, je maximální využívání 
vegetativní přirozené obnovy v nízkém a středním lese. 
Dalším významným rozdílem je pak výrazně kratší délka 
obmýtí výmladné etáže. Přesto existují společné znaky, 
které se uplatňují ve všech třech hospodářských tvarech 
lesa. Hospodaření v nízkém lese má paralelu s lesem vy-
sokým p ředevším v převážném využívání holosečného 
hospodářského způsobu, okrajově pak ve využití výběr-
ného principu, jak bude zmíněno níže. V lese středním 
se využívá při jeho obhospodařování principů, které se 
používají v lese vysokém především ve víceetážových 
porostech při podrostním a výběrném způsobu hospo-
daření. Les střední bývá často z hlediska úrovně znalostí 
nutných k jeho obhospodařování přirovnáván k hospo-
daření ve výběrném lese. To by mohlo vést k mylnému 
závěru, že použití středního lesa je příliš složité. Domní-
váme se, že tomu tak není a jsme přesvědčeni, že při 
důsledném dodržování základních, notoricky známých 
zásad, je hospodaření ve středním lese zvládnutelné vět-
šinou praktických lesníků, přestože u řady z nich stále 
přetrvává jistý odpor k oběma zmiňovaným alterna-
tivním tvarům lesa. Společným předpokladem použi-
tí nízkého a středního lesa je vazba na listnaté dřeviny 

Obr. 107:  Mapa půdních typů se zakreslenými hranicemi nízkého lesa – přerušovaná čára (PELÍŠEK 1957).
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s bohatou výmladností (KONŠEL 1931; POLANSKÝ 
et al. 1956; VYSKOT et al. 1978; KORPEĽ 1991; SANI-
GA 2007). Z nich nejčastěji bývají používány v nízkém 
lese dub, habr, lípa, jasan, javor, jilm, buk, akát, kašta-
novník setý, méně pak olše černá a líska. Ve středním 
lese jsou ve spodní výmladné etáži využívány ty listnaté 
dřeviny, které si ponechají výmladnou schopnost i při 
déle trvajícím zástinu. V horní etáži je pak možné logic-
ky použít i jehličnany, neboť zde pracujeme se stromy 
generativního původu, nejčastěji se však z listnatých 
dřevin používá dub. 

Hospodaření v nízkém lese
Hospodaření v nízkém lese je z praktického hlediska 
poměrně jednoduché. Vzhledem k tomu, že v součas-
né době bude hlavním produktem nízkého lesa palivo, 
budou požadavky na kvalitu sortimentů obvykle nižší. 
Proto bývá voleno kratší obmýtí a v jeho průběhu se 
zpravidla neprovádí žádné úmyslné zásahy. Řídíme se 
zásadou udržet co nejvíce jedinců na ploše, výchova se 
tedy neprovádí a jediným úmyslným zásahem je vždy 
těžba celého porostu holosečí na konci doby obmý-
tí (po 20 až 30 letech). Snahou je tedy dosáhnout co 
nejvyšší maximální produkce při využití rychlého růs-
tu pařezových výmladků bez jakékoliv výchovné péče. 
Velkým kladem je při tomto způsobu hospodaření mi-
nimalizace nákladů na výchovu.

V případě, že bude chtít vlastník lesa dosáhnout kva-
litnějších sortimentů, musí přistoupit v průběhu obmýtí 
k výchovným zásahům. Vzhledem k tomu, že výmladky 
vyrostlé z pařezů jsou uspořádány v trsech, je třeba při 
pročistce (6 až 8 let od obnovy) negativním výběrem 

odstranit netvárné, odumírající a zcela potlačené vý-
mladky. Zároveň se uplatňuje i pozitivní výběr – nejlepší 
výmladky tvarem i vzrůstem v trsu se podpoří odstra-
něním nejvíce škodícího výmladku. Při dalším výchov-
ném zásahu, kterým je zpravidla již probírka, přibližně 
v polovině obmýtí, se opět pozitivním výběrem podpoří 
nejkvalitnější jedinci v trsu. Na konci doby obmýtí by tak 
měl být počet jedinců v trsu od jednoho do tří (Polanský 
1947, viz obr. 108). U těchto dvou popsaných nejjed-
nodušších forem nízkého lesa se využívá holosečného 
hospodářského způsobu. 

Další variantou obhospodařování nízkého lesa je 
ponechání cca 50 ks výstavků na ha na těžené ploše po-
rostu (především z důvodu podpory přirozené obnovy) 
a tím vznikne tzv. nízký les s výstavky. Tyto výstavky 
jsou vytěženy až při následujícím obmýtí nízkého lesa 
a ponechány jsou opět výstavky nové a celý cyklus se 
takto opakuje. 

V některých zemích se využívá i principů běžných 
ve výběrných lesích, tj. výběr stromů cílových tlouš-
těk bez použití holoseče. Z trsu výmladků se těží vždy 
kmeny, které dosáhly stanovené cílové tloušťky. Těžba se 
pak provádí v krátkých intervalech okolo 5 let, přičemž 
nositeli příští produkce se stávají výmladky, které jsou 
v trsech ponechány (COPPINI & HERMANIN 2007; 
HURT 2010).

Hospodaření ve středním lese
Podstatou hospodaření ve středním lese, který je charak-
teristický spojením lesa výmladkového ve spodní etáži 
s různě starými výstavky semenného původu v horní 
etáži (viz obr. 109), je dodržení správné proporce mezi 

Obr. 108:  Schematické zobrazení struktury nízkého lesa (POLANSKÝ 1947). I. po těžbě, II. v polovině doby obmýtí, před sečí výchov-
nou, III. totéž, avšak po výchovné seči, IV. tentýž porost v mýtném věku.
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těmito etážemi. Především by plocha cloněná korunami 
výstavků neměla být menší než 10 % a větší než 30 % 
celkové plochy. Z celkového součtu kruhových ploch 
by pak měly výstavky dosahovat 50 až 60 % celkové 
kruhové základny (KONŠEL 1931). Celkový počet vý-
stavků na 1 ha by neměl přesáhnout 150 až 200 kmenů. 
V případě, že by počty stromů nebo plocha cloněná byly 
vyšší, pak by docházelo k omezování růstu spodní etáže 
a porost by postupně inklinoval k lesu vysokému a nao-
pak, kdyby počty výstavků byly značně nižší, nebylo by 
využito potenciálu stanoviště ve smyslu maximalizace 
hodnotové produkce výstavkových stromů.

Podle stanovištních a klimatických podmínek by se 
zásoba v horní etáži středního lesa v době obmýtí etá-
že spodní měla pohybovat v rozmezí od 120 do 200 m3. 
POLANSKÝ et al. (1956) rozlišuje tři základní typy 
lesa středního: les střední s malou zásobou a malým 
počtem výstavků (zásoba menší než 100 m3/ha při 
počtu  50–100 ks/ha), les střední s normální zásobou 
(od 100 do 200 m3/ha při počtu výstavků 100–160   ks/
ha) a les střední s bohatou zásobou a vysokým počtem 
výstavků (zásoba nad 200 m3/ha, s maximem až 400  m3/
ha a s počtem výstavků 160–200 ks/ha).

Ve spodní etáži ve středním lese se postupuje s vý-
chovou podobně jako v lese nízkém, s tím rozdílem, že 
jsou v dostatečném předstihu vybíráni jedinci genera-
tivního původu, kteří budou časem uvolňováni a budou 
dorůstat na místa průběžně těžených výstavků. 

Podle KONŠELA (1931) má spodní etáž ve střed-
ním lese především výchovnou a krycí funkci, přičemž 
je nutné dodržovat nejen celkový počet výstavků, ale 
i správný poměr výstavkových tříd tak, aby nedocházelo 

k omezování růstu spodní etáže (viz obr. 110). Vzhle-
dem k mortalitě některých dřevin, výskytu vad a chorob 
není nutné, aby byl ihned zpočátku ve starších třídách 
dodržen přesný počet stromů.

Pro obnovu (v době dosažení doby obmýtí spodní 
etáže) a následné hospodaření ve středním lese uvádí 
KONŠEL (1931) následující postup. Na hektar plochy se 
vždy vybere přibližně 50 až 100 budoucích generativních 
výstavků z cenných dřevin, které méně stíní a netrpí ško-
dami větrem, přičemž je nutné je zřetelně označit. Zby-
tek spodní etáže se odstraní stejně jako v nízkém lese. 
V horní etáži se vytěží výstavky, které dosáhly cílových 
tlouštěk a zároveň se upraví věková struktura zbývajících 
výstavků na požadovaný poměr věkových tříd. Z této 
etáže je nutno odstranit ty dřeviny a jedince, kteří by se 
dalšího obmýtí nedočkali, nebo je pro jejich vady není 
možno doporučit k dalšímu pěstování.

V dalším období, po proběhlé obnově ve středním 
lese, by měla být hlavní pěstební péče věnována budou-
cím výstavkům, neboť mají značnou konkurenci ve vý-
mladcích s rychlou dynamikou růstu. Proto musí být 
budoucí výstavky (dorostky) podporovány uvolňová-
ním. Výstavky musí být uvolňovány postupně a úplně 
uvolněny mohou být teprve poté, až si vytvoří velkou 
a pravidelnou korunu. Uvolňování by mělo být prove-
deno minimálně dvakrát za obmýtí (30 až 40 let) spodní 
etáže. V první fázi, přibližně 7 let od provedené obnovy, 
je potřeba vybrat a uvolnit pomaleji rostoucí (kvalitní) 
generativní jedince. Tento první zásah by neměl být pří-
liš silný, avšak uvolnění by mělo být dostatečné k tomu, 
aby se zabránilo křivení kmene a podpořila se tvorba 
pravidelných korun budoucích výstavků. Přestože je 

Obr. 109:  Schematické zobrazení struktury středního lesa (POLANSKÝ 1947). I. po těžbě, II. v polovině až třetině doby obmýtí, před 
sečí výchovnou, III. totéž, ale po výchovné seči, IV. týž porost těsně před těžbou v mýtném věku.
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výmladková etáž ve středním lese využívána především 
jako výplň, je třeba si uvědomit, že i tato etáž produkuje 
dřevní hmotu (především v podobě paliva). Stejně jako 
v lese nízkém tedy můžeme i ve spodní etáži střední-
ho lesa přistoupit k výchově. Ta se zpravidla realizuje 
redukcí počtu výhonů v trsech na 3–5 ks. Uvolňová-
ní a podpora budoucích výstavků může mít i podobu 
komolení vrcholů okolních výmladků, kde se nemusí 
odstraňovat celé stromy. Při hospodaření ve středním 
lese je možné přistupovat k výchově i extenzivně, kdy 
se o budoucí výstavky nestaráme, čímž se minimalizu-
jí fi nanční náklady na výchovu. Tímto postupem však 
nedochází k pozitivnímu ovlivňování kvality výstavků 
a tím se nemůže dosáhnout maximalizace jejich hod-
notové produkce. Na konci cyklu středního lesa daného 
délkou obmýtí spodní výmladné etáže se opět provede 
těžba spodní výmladné etáže, vytěží se výstavky cílových 
tlouštěk a upraví se věková (tloušťková) struktura zbý-
vajících výstavků na požadovaný poměr věkových tříd.

Převody na nízký a střední les
Než přistoupíme k popisu možných postupů, vedoucích 
ve svém konečném důsledku ke vzniku nízkého a střed-
ního lesa, připomeňme si některé z možných důvodů, 
které naopak vedly ke vzniku lesa vysokého převodem 
z lesa nízkého či středního. Nejen studiem literatury tak 
můžeme dospět k následujícím důvodům:
• pokles poptávky po palivovém dříví,
• degenerace stanovišť, na nichž se vyskytují nízké lesy,
•  omezená dřevinná skladba (orientace hospodaření 

na tzv. „dubové“ monokultury nízkého lesa a s tím 
spojené vymizení keřů),

•  nižší produkce nízkého lesa oproti situaci, kdyby se 
na stejném stanovišti vyskytoval les vysoký,

•  mizivá kvalita nízkého lesa ve srovnání s lesem vy-
sokým na srovnatelném stanovišti.

Jen pro úplnost dodejme, že počátky převodů lesa níz-
kého (středního) na les vysoký v našich podmínkách 
historicky datujeme již do konce 19. století, s jejich vy-
vrcholením v polovině 20. století.

Jak jsme uvedli již v úvodních částech této kapitoly, 
za nejrozsáhlejší a po metodické stránce nejvíce propra-
cované postupy převodů můžeme jednoznačně považo-
vat převody lesa nízkého (příp. středního) na les vysoký. 
Ústředním bodem všech typů převodů je především 
snaha po nalezení takového postupu, kterým nedojde 
k výraznému omezení nebo výpadku plynulosti před-
pokládané výše těžeb na konkrétním majetku. Nás pak 
z nich zajímají především ty postupy, jejichž výsledkem 
je les nízký či les střední. Jaké možnosti se nabízejí k dis-
pozici, rozhodneme-li se na některý z těchto tvarů stáva-
jící porosty převést? Výběr vhodného postupu převodu 
je totiž v tomto případě stejně důležitý jako správné 
zhodnocení výchozího stavu porostů (věkové a dřevinné 
složení, zdravotní stav, kvalita stanoviště apod.). V obec-
né rovině pak můžeme převody na nízký a střední les 
rozdělit i podle výchozího tvaru lesa, kterým může být 
jak les vysoký, nízký, tak samozřejmě i les střední.

Za postup, jehož výsledkem má být vznik lesa nízké-
ho můžeme označit jak metodu převodu přímého holou 
sečí či převodu nepřímého, v obou případech s využitím 
přirozené obnovy (jak generativní, tak i vegetativní). 
Nepřímý převod pak v podstatě provádíme odtěžením 
podstatné části porostu, avšak s ponecháním jistého 
počtu tzv. potenciálních výstavkových stromů na ob-
novované ploše porostu (například metoda francouz-
ská z roku 1840 – DOLEŽAL 1951; VYSKOT 1958). 
U obou typů však spoléháme a pracujeme především 
s pařezovou výmladností, nicméně podporujeme i nově 
vzniklou generativní složku porostu. Nedoporučujeme 
však k opětovnému zavádění nízkého lesa klučení ani 

Obr. 110:  Doporučovaný procentický podíl počtu výstavkových stromů ve středním lese na jednotku plochy při třech (a) a čtyřech (b) 
výstavkových třídách (podle KONŠELA 1931).
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frézování pařezů, ani celoplošnou přípravu půdy. Je-li 
to nutné, přistupujeme v adekvátních částech porostu 
k umělé obnově sadbou nebo síjí (z důvodu výskytu ne-
kvalitních jehličnatých dřevin, keřů či starých pařezo-
vých hlav apod.). Specifi ckou situací je pak vznik zcela 
nového nízkého lesa (např. na bývalé zemědělské půdě 
apod.).

K návratu k lesu střednímu můžeme v současné době 
doporučit především dva postupy. Prvním z nich je po-
stup podle Cotty (COTTA 1845), druhým pak postup 
podle Polanského (POLANSKÝ 1947; 1956). Oba mají 
společné to, že nejdříve stávající porosty rozdělí podle 
věku, neboť v porostech starších je výmladná schop-
nost dřevin výrazně omezena. V mladších částech pak 
v podstatě shodně pracují metodou převodu nepřímého. 
Starší části naopak obnovují jako les vysoký. Zakládají 
se tedy pravidelné obnovní seče a tím se získává mladá 
spodní etáž semenného původu s ponecháváním jistého 
počtu potenciálních výstavkových stromů na obnovo-
vané  ploše.

Postup podle Polanského (POLANSKÝ 1947; 1956) 
je autorem doporučován k převodům jak na les nízký, 
tak i střední (viz obr. 111). Za optimální výchozí stav 
označuje porosty starších nepravých kmenovin, což se 
z dnešního pohledu a předpokládané rozlohy tohoto po-
rostního typu u nás jeví jako velmi zajímavé a inspira-
tivní. V prvních fázích převodu doporučuje postupovat 
přes tzv. nepravý les střední. Samotná realizace využívá 
metody převodu nepřímého a případné umělé obnovy 
sadbou nebo síjí. Polanský tak doporučuje konkrétní 
postup s využitím nepravého lesa středního pomocí 
tzv. třífázových pruhových sečí. Tyto se od sebe odlišují 
pořadím a aplikovanou intenzitou těžebního zásahu, sa-
mozřejmě s ponecháváním jistého počtu potenciálních 
výstavkových stromů na obnovované ploše.

Neméně zajímavými pak mohou být postupy a me-
tody, které střední les využívají jako prostředníka k do-
sažení jiného cílového stavu. Tím v tomto případě může 
být odlišný hospodářský tvar či hospodářský způsob, tj. 
například les výběrný. Zde je nutné především zmínit 

metodu Wiehlovu (WIEHL 1912; SIGOTSKÝ et al. 
1953; POLANSKÝ 1957; 1966; JANČÍK 1968), postup 
podle Polena (POLENO 1999) či postup podle Utinka 
(UTINEK 2004; 2006). Jmenujme dále například i meto-
du Nanquetovu (DOLEŽAL 1951; VYSKOT 1958; UTI-
NEK 2004), která je obecně považována za vyvrcholení 
poznatků o převodech lesa nízkého na les střední, resp. 
les vysoký a metodu Doležalovu (DOLEŽAL 1951; 1953; 
1957), která na území našeho státu s využitím hospo-
dářské úpravy vyústila v návrh převodů na les vysoký.

Možnosti a limity hospodaření
v nízkém a středním lese

Pokud spojíme možnost aplikovat hospodaření v nízké 
a středním lese s potenciálním přirozeným výskytem 
dřevin v České republice, dojdeme ke zjištění, že by te-
oreticky bylo možno tento způsob hospodaření zavést 
na převládající ploše celého státu. Vyjmuta by zůstala 
pouze stanoviště přirozeného výskytu jehličnanů, což 
jsou především nejvyšší horské polohy. Amplituda list-
náčů potenciálně sahá od nížin až po horské polohy, kte-
ré jsou doménou buku. I když výmladná schopnost buku 
není tak silná, jako u jiných typických listnáčů nízkých 
a středních lesů, přesto historicky byl (např. BADOUX 
1906 in BÜHLER 1922) a mnohde ještě je pařezinový 
způsob hospodaření v bukových porostech aplikován 
(CIANCIO et al. 2006; COPPINI & HERMANIN 2007; 
HURT 2010). Dá se tedy s jistou mírou zjednodušení 
konstatovat, že potenciální výskyt nízkých a středních 
lesů v ČR není omezen na nížiny, nebo jinak úzce vyme-
zená území, ale na podstatnou část výměry našich lesů. 
Jiná situace nastane, pokud odhlédneme od potenciální 
přirozené vegetace a zaměříme se na současnou dřevin-
nou skladbu. Ta refl ektuje lesnické hospodaření posled-
ních několika desetiletí a přirozené vegetaci mnohdy 
neodpovídá. Bohužel možnost využít pařezovou nebo 
kořenovou výmladnost k obnově lesa je v našich pod-
mínkách úzce vázána na listnáče. Případná snaha zavést 
v krátkém horizontu výmladné hospodářství ve stávají-
cím, byť stanovištně nevhodném jehličnatém porostu, je 

Obr. 111:  Schematické zobrazení převodu (POLANSKÝ 1947) kmenoviny na pařezinu (a: 1 – kmenovina před převodem, 2 – při převodu 
kmenovina na holo smýcená s vysázenými vhodnými dřevinami, 3 – převedený porost I – před těžbou, II – po těžbě) a na les střední 
(b: 1 – kmenovina před převodem, 2 – porost v převodu (po silném uvolnění podsazeno dřevinami s dobrou výmladností a dřevinami 
ušlechtilými, 3 – převedený porost, tj. po první těžbě spodní etáže).
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nutně svázána s rekonstrukcí porostu a umělou obnovou 
listnáči. To je spojeno s velkými fi nančními náklady, kte-
ré se ekonomicky nezúročí.

Při úvahách o zavedení hospodářského tvaru níz-
kého nebo středního lesa je nutno vzít v úvahu několik 
faktorů. Jsou jimi, kromě výše zmíněné druhové skladby, 
také věk porostů, stanoviště a plánovaná plocha nízké-
ho, či středního lesa. Obecně lze říci, že nejvhodnější-
mi pro převod na nízký i střední les jsou mladé listnaté 
porosty na chudších a mezotrofních stanovištích. Je 
zde záruka kvalitní pařezové výmladnosti, dostatečný 
počet jedinců na jednotku plochy a v případě vhodné 
druhové skladby a dobré kvality i základ pro budoucí 
první generaci výstavků středního lesa. Mladými poros-
ty myslíme obecně porosty do 20–30 let věku. Později 
dochází k redukci počtu jedinců a především ke zkra-
cování korun a odumírání bazálních větví, což není pro 
budoucí výstavky dobré. Uvádí se, že od věku cca 70 let 
je již pařezová výmladnost slabá (např. DOLEŽAL 1953 
in SIGOTSKÝ et al. 1953; ÚRADNÍČEK et al. 2010) 
a rovněž pak i výchozí počet pařezů jako základ obno-
vy výmladky není dostatečný. Zdá se však, že důleži-
tějším než věk je parametr tloušťky (velikosti) pařezů, 
na kterých se výmladky (sekundární kmeny) následně 
po těžbě vytvářejí (KADAVÝ 2010a). Na bohatých sta-
novištích je pařezová výmladnost slabší a velké procento 
pařezů po těžbě neobrazí (např. HEYER 1864). Dalším 
limitem obnovení hospodaření v nízkých a středníc h le-
sích v České republice jsou bezesporu legislativní ome-
zení (FLORA 2008 in KADAVÝ et al. 2008; UTINEK 
2009; FLORA 2010). Omezující charakter má samotná 
skutečnost, že v českém lesním právu není pojem níz-
ký a střední les vůbec defi novaný. Je to pravděpodob-
ně důsledkem historického vývoje, v jehož posledních 
obdobích byl hospodářský tvar lesa nízkého a střední-
ho nepřímo označen za nežádoucí (např. § 35 zákona 
č. 166/1960 Sb. „Základním hospodářským tvarem lesa 
je les vysokokmenný. Lesy sdružené a výmladkové je tře-
ba postupně převádět na tvar lesa vysokokmenného až 
na výjimky stanovené v lesním hospodářském plánu.“ či 
§ 7, odst. 1 zákona č. 96/1977 Sb. „Základním hospodář-
ským tvarem lesa hospodářského je les vysoký, zajišťující 
nejvyšší produkci jakostní dřevní hmoty i plnění ostatních 
funkcí lesů“).Limitujícím faktorem je rovněž zákaz těžby 
pod stanovenou věkovou hranici (§ 33 odst. 4 zákona 
č. 289/1995 Sb., lesního zákona). Při době obmýtí nízké-
ho lesa, která se obvykle pohybuje v intervalu 10–40 let, 
není možné v podmínkách České republiky při mýtní 
úmyslné těžbě v nízkém i středním lese citované usta-
novení dodržet. Vlastníci takových lesů jsou neustále 
nuceni žádat o povolení výjimky, což je sice možné, 
ovšem výjimka se v nízkém a středním lese paradoxně 
stává pravidlem.

Stejně tak je pro vlastníka lesa limitující povinností 
zalesnit holinu, což vyplývá z ustanovení § 31, odst. 6 

lesního zákona. Na povolení delší lhůty zalesnění a za-
jištění porostu, než uvádí zákon, se nevztahují obecné 
předpisy o správním řízení. Česká právní úprava sou-
časně vůbec nepředpokládá, že by při zalesňování holin 
mohlo být použito výmladků. To vede k nejasnostem, 
zesíleným skutečností, že podle § 31, odst. 6 zákona 
č. 289/1995 Sb. jsou vlastníci lesů povinni zalesnit holiny 
do dvou let od jejich vzniku, přičemž pojem „zalesnění“ 
je defi nován (§ 2, písm. i) zákona) jako „založení nové-
ho lesního porostu“, zatímco v prováděcích předpisech 
(vyhláška č. 139/2004 Sb.) se pojem „zalesnění“ použí-
vá jako legislativní zkratka pro založení lesního porostu 
výlučně na pozemcích nově určených k plnění funkcí 
lesa, tj. pozemcích dříve nelesních. Navazující parametry 
posouzení zajištěnosti kultury stanovené v § 2 vyhlášky 
č. 139/2004 Sb., jsou pro nízký a střední les použitelné 
pouze obtížně. Lesní zákon např. v § 2, písm. h) defi nuje 
pojem „obnova lesa“, jako „soubor opatření vedoucích 
ke vzniku následného lesního porostu“. Tentýž pojem je 
vyhláškou č. 139/2004 Sb. používán výlučně pro případ 
založení lesních porostů na pozemcích, z nichž byly les-
ní porosty odstraněny těžbou. Vyhláška č. 139/2004 Sb. 
považuje za obnovený nebo zalesněný pouze takový po-
zemek, na kterém roste nejméně 90 % minimálního po-
čtu životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných 
po ploše, přičemž minimální počty jedinců jednotlivých 
druhů dřevin jsou stanoveny v příloze č. 6 vyhlášky. Není 
však zřejmé, jakým způsobem mají být uvedená čísla 
aplikována v případě nízkého a středního lesa, neboť je 
nejasné již samo řešení otázky, co lze v případě nízkého 
lesa považovat za životaschopného jedince. Při použití 
doslovného výkladu citovaných předpisů není daleko 
k závěru, že udržení, natož pak dosažení hospodářského 
tvaru lesa nízkého je vyloučeno. Dalším problémem je 
skutečnost, že vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospo-
dářském plánování, v § 8 uvádí, že za základ výpočtu 
výše mýtní těžby pro kategorii lesů hospodářských a lesů 
zvláštního určení obhospodařovaných hospodářským 
způsobem podrostním, násečným a holosečným (kam 
patří i nízký a střední les) stanoví jako ukazatele mýtní 
těžby tzv. těžební procento a normální paseku. Předmět-
né těžební ukazatele jsou pro hospodaření v lese tvaru 
nízkého a středního nevhodné a jejich aplikace je v ně-
kterých případech (např. u obmýtí kratšího než 10 let) 
dokonce nemožná. Nikoliv nepodstatným limitem pro 
použití nízkého, či středního lesa, je též ustanovení § 31, 
odst. 2 lesního zákona týkající se šíře holé seče. Na tomto 
místě defi novaná omezení vedou vlastníka lesa k tomu, 
aby při použití hospodářského tvaru nízkého a středního 
lesa, při kterém je použití sečí větších rozloh mnohdy 
žádoucí, trvale žádal o udělení výjimky a tím režim vý-
jimky povýšil na pravidlo. Konečně není bez významu, 
že bezvýjimečný zákaz snižování zakmenění úmyslnou 
těžbou pod hodnotu 0,7, jak je zakotven v § 31, odst. 4 
lesního zákona, připouští více výkladů, přičemž podle 
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jednoho z nich musí následný porost v okamžiku snižo-
vání zakmenění již existovat (aby bylo možno snižovat 
zakmenění v jeho prospěch), což je podmínka, která 
z pochopitelných důvodů nemůže být ve středním lese 
splněna. Vlastník lesa je tak vystaven hrozbě sankce 
za porušení zákona pro jednání, které je v lese nízkém 
a středním nezbytné.

V oblasti ochrany přírody jsou dnes nízké a střední 
lesy akcentovány pro jejich domnělý světlý charakter. 
Stojí za zamyšlení, zda hospodaření v nízkém a střed-
ním lese, aplikované v současnosti, na základě součas-
ného stavu poznání a za stávajících legislativních limitů, 
může dosáhnout charakteru světlých lesů. Světlé lesy 
v minulosti, tedy lesy silně exploatované, mezernaté, se 
světlinami porostlými acidofi lními bylinami, zakrnělé-
ho vzrůstu a s malou porostní zásobou byly důsledkem 
několika faktorů. Za ty nejpodstatnější dnes považujeme 
sklizeň opadu (tzv. hrabanky) pro účely získání steliva 
pod hospodářská zvířata, pastvu dobytka v lese, extrém-
ně krátká obmýtí (pod 10 let) a využívání nehroubí, tedy 
částí kmenů a větví slabších než 7 cm. Zejména v oblas-
tech s hustším osídlením byly tyto činnosti v minulosti 
běžné a důsledkem bylo vyčerpání půdy, zakrnělý růst 
dřevin a vznik světlin, které díky pastvě hospodářských 
zvířat již neměly naději zarůst cílovými dřevinami (např. 
JACOBI 1912) a jediným východiskem v této situaci byla 
výsadba nepůvodních jehličnanů.

Pastvu dobytka v lese a sklizeň hrabanky dnes pří-
mo zakazuje zákon (č. 289/1995 Sb., §20, odst. 1, písm. 
m a n). Těžba nehroubí je dnes sporadickou záležitostí, 
která sice není přímo zakázána zákonem, sklizeň ne-
hroubí však je neekonomická a proto téměř není prakti-
kována. Charakteru světlého lesa by tedy dnes mohlo být 
dosaženo pouze za cenu porušení zákona, nebo častých 
a intenzivních těžebních zásahů v extrémně krátkém ob-
mýtí (KADAVÝ & KNOTT 2010), což by si vyžádalo 
značné ekonomické náklady. Tyto náklady by vlastníku 
lesa musely být kompenzovány. Navíc, vyhláška MZe 
ČR č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje 
lesů a o vymezení hospodářských souborů v příloze č. 
3 připouští u některých typů stanovišť aplikaci nízké-
ho lesa, ovšem s obmýtím v rozpětí 20–30 u tzv. měk-
ké a 30–50 let u tvrdé pařeziny. Kratší obmýtí tak dnes 
prakticky není možné (KADAVÝ 2010b). Domníváme 
se proto, že lesnické hospodaření, tak jak je prováděno 
dnes v nízkém a středním lese, ke světlému charakteru 
lesa velmi pravděpodobně nepovede.

Z pohledu ekonomiky hospodaření neexistují dnes 
v ČR srovnávací studie čistého výnosu nízkého (resp. 
středního) a vysokého lesa. Pokud se ale poohlédneme 
v zahraničí, zjistíme, že publikace srovnávající výsledek 
hospodaření v nízkém, resp. středním lesa s lesem vy-
sokým existují. Například SCHMIDT (1989) na základě 
modelových výpočtů pro severní část kantonu Zürich 

prokázal, že hodnotová produkce lesa vysokého při teh-
dejších cenách sortimentů dříví převýšila les střední více 
než sedmkrát. Je nutno ovšem zvážit tehdejší poměr cen 
užitkového dříví k ceně dříví palivového, který byl prav-
děpodobně silně přikloněn ke straně užitkového dříví. 
Podle LE GOFFA (1984) spočívá rozdíl v ekonomickém 
výnosu lesa nízkého a vysokého v tom, že generativně 
vzniklí jedinci nedosahují ve středním lese takových vý-
šek jako jedinci v lese vysokém. Jako další důvod uvádějí 
SCHÜTZ & ROTACH (1993) domněnku, že hustota 
výstavků v horní etáži, nutná pro umožnění růstu no-
vých generativních jedinců v etáži spodní, nedovoluje 
využít růstový potenciál stanoviště v plné míře. Stejní 
autoři prokázali, že střední les produkuje z celkové pro-
dukce v nejlepším případě 70 % paliva. Novější práce 
(SUCHANT, OPEKER & NAIN 1995) prezentuje zají-
mavé modelové srovnání středního lesa s výstavky třešně 
ptačí s vysokým lesem tvořeným 100 % smrkem ztepi-
lým. Autoři pro oba typy lesa zohlednili jak hrubý výnos 
hospodaření, tak i náklady na zakládání, pěstění a těžbu. 
Výsledkem byl lepší hospodářský výsledek ve smrkovém 
vysokém lese, rozdíl však nebyl nikterak významný. Za-
jímavý byl také poznatek, že smrkový vysoký les v nákla-
dové položce převyšuje střední les o 40 %. Zajímavá je 
studie srovnávající dva typy probírkového režimu v po-
rostech dubu zimního ve Velké Británii (KERR 1996). 
Nejednalo se sice o střední les, ale dvě varianty silné pro-
bírky, které se intenzitou a počtem ponechaných jedin-
ců blížily střednímu lesu. Autor prokázal, že velmi silné 
probírky ponechávající malý počet jedinců na jednotku 
plochy jsou co do čistého výnosu výhodnější, než hus-
tý dubový porost s mírnými probírkami a bez aplikace 
vyvětvování. Ve Švýcarsku (BALLY 1999) byly na růz-
ně kvalitních stanovištích ekonomicky srovnány nízké 
a střední lesy s lesem vysokým. Byly rovněž testovány 
různé varianty dopravně-těžební technologie. Ze srov-
nání vyplynulo, že nízké a střední lesy měly podstatně 
nižší variabilitu výnosů a na chudých stanovištích byl je-
jich čistý výnos vyšší, než u lesa vysokého. Na bohatých 
stanovištích tomu ale bylo naopak. HOCHBICHLER 
(2008) pro podmínky Rakouska prezentoval výsledky 
dvouletého výzkumu zaměřeného, mimo jiné, na hod-
notovou produkci středního lesa. Jak autor správně zdů-
raznil, pokud se neobrátí poměr cen sortimentů cenných 
k ceně paliva, bude vždy nositelem hodnotové produkce 
středního lesa horní porostní vrstva. Tento autor dále 
srovnával hodnotovou produkci nízkého lesa a lesa 
středního s různým počtem výstavků horní etáže a kon-
statuje, že hodnotový přírůst, a tím i produkce, stoupá 
lineárně s mírou zastoupení horní etáže ve středním lese. 
Hodnotová produkce středního lesa se zápojem horní 
etáže 66 % převýšila hodnotovou produkci lesa nízkého 
více než trojnásobně (viz obr. 112). 
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Obr. 112:  Srovnání minimálních a maximálních hodnot hod-
notového přírůstu [€/ha*rok] nízkého lesa (NW), středního lesa 
s úrovní zápoje 33 % (MW33), 50 % (MW50) a 66 % (MW66) – 
HOCHBICHLER (2008).

Z domácí provenience lze jmenovat práce autorů KA-
DAVÝ, KNEIFL & KNOTT (2007), kteří provedli mo-
delové srovnání nákladů a výnosů nově založeného 
nízkého lesa a první generace smrkové monokultury 
na zemědělské půdě. Autoři pro porovnání použili me-
todu čisté současné hodnoty nákladů a výnosů. Výsledná 
čistá současná hodnota dubového nízkého lesa byla vyšší 
než smrkové monokultury. KNEIFL & KADAVÝ (2009) 
srovnali na základě sestrojeného jednoduchého modelu 
výnos vysokého a nízkého dubového lesa na nejlepších 
bonitách. Jako podklad využili pro evaluaci výnosu vy-
sokého dubového lesa historických růstových tabulek 
nízkého a vysokého lesa. Dále pak ekonomicky analy-
zovali převod vysokého dubového lesa na nízký ve třech 
alternativních scénářích, a sice při obmýtí nízkého lesa 
20, 30 a 40 let. Výsledkem bylo zjištění, že při součas-
ných cenách sortimentů a aplikaci pouze výnosové 
složky hospodaření, je při variantě obmýtí nízkého lesa 
30 a 40 let převod vysokého lesa na nízký výnosově luk-
rativnější, než samotné hospodaření v lese vysokém. Při 
srovnání výnosu vysokého a nízkého lesa autoři zjistili, 
že při současných cenách sortimentů by nízký les dosáhl 
pouze 64 % hodnotové produkce lesa vysokého. Autoři 
konstatovali, že pokud by cena palivového dříví vzrostla 
na 1 470,– Kč/m3 (při současné stagnaci cen ostatních 
sortimentů), výnos z lesa nízkého by se rovnal výnosu 
lesa vysokého. Na základě uvedeného se lze domnívat, 
že rozdíl mezi výnosem lesa vysokého a lesa nízkého, 
resp. středního se bude stírat a zmenšovat tak, jak poros-
te cena palivového dříví. Trend vzestupu cen paliva lze 
sledovat již několik posledních let (např. BLUĎOVSKÝ 
2005).

Limitujícím faktorem širšího využití nízkých a střed-
ních lesů v České republice je nepochybně také negativní 
povědomí lesnické obce o nízkých a středních lesích. 
Ač se drtivá většina současných lesníků s nízkým, nebo 
středním lesem mohla seznámit pouze v poměrně vzdá-
leném zahraničí, je v jejich představách především níz-
ký les, nebo pařezina, spojena s něčím méněcenným, 

podřadným. Les střední je pak pro většinu současných 
českých lesníků pojmem sice známým, přesto však často 
spojeným s velmi zkreslenou představou vzdalující se 
od skutečnosti na míle. Na základě informací převzatých 
a nezaložených na vlastní zkušenosti by velká většina 
dnešních lesníků nízký, nebo střední les jako způsob 
hospodaření na jim svěřeném majetku neakceptovala.

Proč se tedy k myšlence nízkého a středního lesa 
máme v současné době znovu vracet? Má hospodaření 
v těchto tvarech lesa vůbec smysl? Za jakých podmí-
nek a předpokladů by se vlastníkům toto hospodaření 
mohlo vyplatit? A je takové hospodaření vůbec možné 
bez všudypřítomných dotačních titulů? To jsou jen ně-
které z otázek, které si čtenář zajisté položí po přečtení 
výše sepsaných částí této kapitoly. Domníváme se, že 
na řadu takových či podobných otázek v textu odpoví-
dáme. Na druhé straně připouštíme, že jejich jistá část 
zůstává prozatím nezodpovězena. Pokud jste na takovou 
narazili, nebo jste si již na některou z nich zodpověděli 
sami, pak smysl výše psaného textu byl naplněn. Praktic-
ké využívání obou zmiňovaných alternativních způsobů 
je možné, ale není proveditelné bez opuštění zažitých 
předsudků a myšlenkových schémat v naší mysli.

Poděkování
Kapitola vznikla jako součást projektu NAZV ČR 
č. QH71161 „Nízký a střední les – plnohodnotná alter-
nativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa“ 
a projektu MŽP ČR č. SP/2d4/59/07 „Biodiverzita a cí-
lový management ohrožených a chráněných druhů or-
ganismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 
2000“.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Výmladkové lesy v NP Podyjí

Robert Stejskal

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.8.2.8   Možnosti a hlavní zásady 
pěstování středních lesů

Dušan Utinek

Úvod

V současnosti se stále více diskutuje na  lesnických 
i ochranářských setkáních o návratu ke způsobu hos-
podaření ve tvaru středního lesa, případně lesa nízkého, 
a to nejen v souvislosti s požadavky ochrany přírody. 
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V polovině 20. století se s opuštěním tohoto hospodaření 
postupně vytratila i tisíciletá zkušenost pěstování lesů 
s převahou obnovy z výmladků. Porosty těchto tvarů 
byly při obnovách přeměněny na porosty hospodářských 
dřevin či změnily svůj charakter tak, že okamžité navá-
zání na přerušený vývoj není možné. Nyní se hledají po-
stupy, jak porosty výmladkového původu ve věku dvou 
až tří obmýtí původní pařeziny opět převést na aktivní 
výmladkové hospodářství. Přitom je známo, že výmlad-
ková schopnost postupně ochabuje, byť ne tak prudce, 
jak uvádí DOLEŽAL et al. (1969). Vycházíme-li z před-
pokladu, že porosty nepravých kmenovin se mohou cho-
vat (z hlediska přírůstu, možností přirozené vegetativní 
i generativní obnovy a přirozené mortality) jinak než ak-
tivně obhospodařované pařeziny, nemůžeme pominout 
význam lesů výmladkového původu pro menší vlastníky 
lesů, pro které je obtížné dosáhnout věkové vyrovna-
nosti majetku při používání běžného obmýtí vysokého 
lesa, a tím i vyrovnanost těžebních možností. Jsme tedy 
na začátku cesty renesance tohoto prastarého způsobu 
hospodaření. Je na nás, zda uvidíme cíl.

Co je to střední les?

Rozlišujeme tři tvary lesa – vysoký, nízký a střední 
(sdružený). Hlavním rozlišovacím znakem je způsob 
obnovy, nikoli porostní výška. Označení nízký les bylo 
v ýstižné v minulosti pro porosty obnovované v krátkých 
obmýtích (10–40) let s malou porostní výškou, ale vždy 
se jednalo o porosty s převahou vegetativní obnovy. 
Nízké a střední lesy jsou lesy charakterizované obnovou 
vegetativní – u lesů nízkých (pařezin, lesů výmladkové-
ho původu) je téměř 100 % obnovy prováděno vegeta-
tivně, u lesa středního je převážná většina obnovy také 
výmladková. 

Vyhláška č. 83/1996 Sb. defi nuje střední les velmi 
široce: „les vzniklý jako kombinace výmladkové složky 
a jedinců semenného původu“.

U lesa středního předpokládáme významný podíl 
obnovy semenné (generativní), z níž se pěstuje několik 
etáží výstavků v duchu defi nice: „Les střední je kombinací 
lesa nízkého, který vytváří hlavní etáž, a několika etáží vě-
kově odstupňovaných výstavků“ (TRUHLÁŘ, ústní sdě-
lení). Výstižnější označení je „les sdružený“, které bylo 
dříve používáno, protože tento typ hospodaření SDRU-
ŽUJE dva způsoby obnovy, několik etáží, a většinou 
také několik druhů dřevin. Nutno ovšem podotknout, 
že výstavková etáž může být jen jedna, výstavky mohou 
být také vegetativního původu, ale generativní obnova je 
sporadická, proto je dle mého názoru přesnější používat 
tuto defi nici sdruženého lesa: „Sdružený les je víceetážo-
vý tvar lesa s významným podílem vegetativní obnovy“. 

Střední les, jako víceetážový tvar lesa se skládá ze 
spodního (hlavního) porostu tvořeného především z vý-
mladků, a horní etáže, která tvoří několik tříd horního 

(výstavkového) porostu. Věkové třídy horního porostu 
se těžbou postupně redukují a naopak doplňují ponecha-
nými vybranými zdravotně i tvarově vhodnými stromy 
spodního porostu. Jednotlivé etáže horního porostu 
mají dobu obmýtní, která je násobkem doby obmýtní 
spodního porostu (20–40 let). Hlavním mýtním krité-
riem u vrchních etáží je výčetní tloušťka a přirůstavost 
výstavků. Poměr počtu stromů v jednotlivých třídách, 
nutný pro zajištění těžební trvalosti, se odvozuje z ve-
likosti zastíněných ploch, které připadají na jednotlivé 
věkové třídy. Pro růstové poměry středního lesa jsou 
rozhodující stanovištní poměry. Výškový růst v horních 
etážích je proti výškovému růstu stromů ve stejnověkých 
zapojených kmenových porostech podle všech šetření 
menší. Naproti tomu tloušťkový přírůst je u výstavků 
velmi intenzivní a šířka letokruhů je zde často několi-
kanásobná proti šířce letokruhů v zapojeném porostu. 
Výstavky ve středním lese vykazují velkou spádnost 
a spodní část kmenů bez větví je zpravidla krátká. Vý-
zkum hmotové produkce středního lesa je vcelku chudý 
(DOLEŽAL et al. 1969).

Neoddělitelnou součástí hospodaření ve středním 
lese je pěstování výstavků. Výstavky jsou stromy pone-
chávané při obnovním zásahu z hlavního porostu. Po-
nechávají se v porostu z důvodů stimulace tloušťkového 
přírůstu, produkce cenných sortimentů, zdroj semene 
pro přirozenou obnovu či žír dobytka, poskytování stí-
nu pasoucímu se dobytku atd. TESAŘ v Lesnickém na-
učném slovníku (1994) uvádí tyto důvody záměrného 
ponechávání – pro semennou obnovu, pěstování jakost-
ních sortimentů, popř. z důvodů estetických, ochrany 
přírody aj. Pojem výstavky se v minulosti používal 
především v souvislosti s hospodařením ve sdruženém 
lese, kde výstavky plnily svou funkci po násobky obmýtí 
hlavního – spodního – porostu (DOLEŽAL et al. 1969). 
KONŠEL (1931) uvádí, že stromy vybrané jako výstavky 
v hlavním porostu nazýváme dorostky, po uvolnění při 
obnově jde o výstavky sečné. Důvody pro jejich pone-
chání jsou totožné s předchozími citacemi. 

Výstavky se pěstují nad porostem spodním, výmlad-
kovým, po dvě, tři nebo více dob obmýtních. Pěstují se 
více ze semene. Obmýtí výstavku je násobkem obmýtí 
spodního porostu.

Podstatné znaky výstavků jsou:
1.  Příprava na jejich budoucí roli v podobě dorostků, 

která umožní vytvoření odpovídající koruny
2.  Dlouhodobé plnění funkce

Ponecháváním výstavků v lužních lesích jižní Moravy 
se zabývali HORAL & RIEDL (2009). Výstavky pro po-
třeby ochrany přírody a zejména zachování biodiverzity 
v mizejících starých porostech v oblasti Soutoku jsou 
zde chápány jako stromy ponechávané stromy po těžbě. 
Na rozdíl od výstavků, s nimiž se setkáváme ve zbytcích 
středních lesů, které byly na svou úlohu připravovány 
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a byly uvolněny ve 30–40 letech, tyto jsou uvolněny 
ve 140–180 letech bez předchozí přípravy. Jsou schop-
ny plnit funkci stromů ponechaných na dožití, ale zatím 
neznámé procento z nich bude schopno plnit funkci vý-
stavku po desetiletí. Jejich význam jako náhradního bi-
otopu pro řadu ptáků a hmyzích druhů je však nesporný.

Příčiny a důvody pěstování
nízkých a středních lesů v minulosti

Důvody pěstování nízkých lesů
Vegetativní obnova byla člověkem využívána od počátků 
získávání dříví kácením a nikoli sběrem v lesích nížin 
a pahorkatin. Od extenzivního odebírání produktů, pře-
devším dříví na otop, jehož potřeba stoupala od rostou-
cího počtu obyvatel v souvislosti se stálostí sídel, přes 
toulavé hospodářství s klesající intenzitou v závislosti se 
stoupající vzdáleností od sídla, si časem u stálých a osví-
cenějších komunit vynutila nastavení určitého obmýtí, 
které mohlo být určeno ze dvou základních důvodů:
1. trvalost produkce – byla zajištěná rozdělením lesů 

komunity tak, aby každoročně poskytovaly dostatek 
potřebného dříví pro otop. Na základě dochovaných 
údajů o těžebním věku porostů (obmýtí) je možné 
předpokládat, že náznaky prvního rozdělení plochy 
lesa na rovnoměrné díly existovaly. Taktéž se však 
dochovaly záznamy o různě vyrabovaných lesích. 
Tato situace pak vedla ke snahám vnést do užívání 
lesů řád, který bude schopen trvalost produkce za-
jistit a stanovit produkčně vhodná obmýtí. Je ovšem 
sporné, v jakém rozsahu naši předkové k této úva-
ze dospěli, nebo zda v závislosti na počtu obyvatel 
a z něho vyplývajícího množství potřebného dříví, 
netěžili na území své obce (panství) dokud dříví ne-
došlo, a následně začali s dalším kolem těžby.

2. technologické možnosti těžby dříví – hlavním ná-
strojem pro provádění těžby byla do počátku 19. sto-
letí sekera. Pila, známá už Keltům, byla ve středověku 
využívána spíš řemeslníky – truhláři, tesaři aj. – než 
dřevorubci. Pro komunity rolníků, kteří potřebovali 
značné množství palivového dříví, jehož získávání 
a zpracování se věnovali především v zimním obdo-
bí, a to ještě při vhodných klimatických podmínkách, 
byla využívána technologie těžby sekerou a seke-
rou provedená následná manipulace – nakrácení 
na polínka kolmým sekem na osu kmene – jednak 
dostupná z hlediska pořízení nářadí, ale zejména 
z disponibilního času pro jeho výrobu. Proto se tě-
žily porosty v obmýtí dnes nepředstavitelném – 7 až 
12 let, ale pro naše předky z hlediska pracnosti pří-
hodném. Stromy silnějších dimenzí trvalo podstatně 
déle skácet, zpracování na polena bylo nutno provést 
pilou, což bylo podstatně náročnější, včetně pracnos-
ti dalšího štípání.

Původ nízkých a středních lesů
Pařeziny jako porosty obnovované pravidelným stíná-
ním v krátkých intervalech považujeme za umělý tvar 
lesa, nicméně jejich původ může být přirozený. Výmlad-
nou schopnost obnovy využívají dřeviny při přizpůsobe-
ní nestabilnímu podkladu, jako přizpůsobení polomům 
a okusu zvěře (HÉDL & SZABÓ 2010). Velkou výmlad-
nost mají především různé druhy dubu, habry, akáty, 
topoly, jasany a javory, z keřů bývala často významnou 
dřevinou líska, dále dřeviny měkkého luhu – topo-
ly, vrby, olše, v menší míře pak buk a bříza. Přirozená 
schopnost vegetativní obnovy byla člověkem využívána 
od počátků získávání dříví sběrem, olamováním a poz-
ději osekáváním či kácením.

Prvotním cílem užívání lesů bylo kromě lovu, pastvy 
dobytka, zajištění dostatku paliva technologicky dostup-
nými prostředky, což vegetativně obnovované pařeziny 
v krátkém obmýtí se slabými dimenzemi těženého dříví 
umožňovaly. 

Z tohoto hospodaření, ať záměrným ponecháváním 
rovnějších jedinců po několik obmýtí pro zabezpečení 
stavebního dříví, či jedinců s velkou korunou jako zdroje 
žaludů pro žír dobytka, tak vynecháním několika jedin-
ců, skupin, či celých částí porostů se mohly vyvinout 
víceetážové porosty, které dnes nazýváme středními či 
sdruženými lesy. Ponechávání jedinců dubu po několik 
set let z důvodů označení hranic majetků, zdroje žaludů 
pro pastvu, různých památných stromů, či jen proto, že 
se zrovna nebyla potřeba je kácet, mohlo kontinuálně 
navázat na předchozí stav krajiny charakteru lesostepi, 
kdy se přelévaly v průběhu staletí ostrůvky, skupiny či 
větší porosty. Jejich obnova či existence byla podmíněna 
ochranou keřovým patrem. Po stabilizaci sídel docháze-
lo i ke stabilizaci pozemkových kultur a přelévání růz-
ných charakterů vegetace bylo ukončeno. 

Vývoj zastoupení středních lesů
Hospodaření ve tvaru nízkého a po nich i středního 
lesa bylo od 18. a zejména 19. století opouštěno, byť 
ještě v 1. polovině 20 století v krajině nízké a střední 
lesy zaujímaly značný podíl. KONŠEL (1931) uvádí, že 
v českých zemích se nachází střední les na 0,6 % lesní 
půdy a na Moravě na 8 %. Dle inventarizace lesů z roku 
1950 se v dnešní České republice nacházelo 78 853 ha 
výmladkového lesa, v roce 1960 81 029 ha, a nejvíce pa-
řezin bylo v bývalém kraji jihomoravském – 55 000 ha. 
V 60. letech 20. století se uvádělo, že nízké lesy zaujímají 
u nás cca 6 % rozlohy lesní půdy a měly se, vzhledem 
k malé produkční schopnosti, převádět na lesy vysoké 
(DOLEŽAL et al. 1969). VYSKOT (1958) odhadem zmi-
ňuje, že v českých krajích se nachází 25 000 ha pařezin 
dubu. Dle inventarizace lesů z roku 1950 bylo v ČSSR 
206 058 ha výmladkového lesa, z toho v českých kra-
jích 78 853 ha, v roce 1960 v ČSSR – 266 329 ha z toho 
v českých krajích 81 029 ha, a v roce 1967 v celé ČSSR 
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220 449 ha (VYSKOT et al. 1971). Nejvíce pařezin bylo 
v bývalém kraji jihomoravském – 55 000 ha.

Les střední se ještě v roce 1930 uváděl na 2,3 % les-
ní půdy. Častokrát však byl zařazován podle stavu buď 
do lesa nízkého nebo při vyšším počtu výstavků do lesa 
vysokého. V roce 1967 bylo v ČSSR 2 785 ha sdruženého 
lesa v převodu na les vysokokmenný (VYSKOT et al. 
1971). Zpráva o stavu lesa za rok 2002 (ÚHÚL 2003) uvá-
dí, že plocha lesa středního nepřesáhla 1 000 ha. Zpráva 
o stavu lesa za rok 2009 uvádí už 2 000 ha středních lesů 
a zajímavý nárůst výměry nízkých lesů. Od roku 2000, 
kdy u nás bylo 3 000 ha těchto porostů, vzrostla jejich 
evidovaná výměra na 7 000 ha. U přehledu tvarů lesa 
nízkého a středního je třeba zdůraznit přídavné jméno 
evidovaná, protože řada porostů výmladkového původu 
tím, že jsou vnímány jako nepravé kmenoviny, je auto-
maticky zařazována do lesa vysokého. Nárůst výměry 
těchto tvarů není tedy způsoben rozšíření výmladkového 
hospodaření, ale přesnějším (a správným) určováním 
tvaru lesa při obnovách lesních hospodářských plánů. 
Současné uváděné výměry vypovídají pouze o tom, kolik 
ha porostů má charakteristice tvaru lesa v LHP uveden 
nízký nebo střední les, nikoli, kolik těchto porostů se 
v ČR nachází.

Zbytky středního lesa už nejsou řadu desetiletí ob-
hospodařované jako střední les, některé jejich části jsou 
řadu let bez zásahu a nacházejí se ve stavu, který mů-
žeme nazvat jako „porostliny“, kde pod nekvalitními 
výstavky je výmladkové patro tvořené pouze keři.

Mýty a pověry o hospodaření
v pařezinách a středním lese
Konec éry pěstování nízkých a středních lesů je spjat se 
vznikem lesnictví jako hospodářské discipliny, lesnictví 
jako stavu a lesníků jako hrdých svérázů společnosti. 
V současnosti je rozšířeným trendem mezi lesníky vní-
mat snahy o obnovu hospodaření v nízkých a středních 
lesích jako cestu k vlastnímu zániku. Nedůvěra k nezná-
mému je pochopitelná, živení nedůvěry nepravdivými 
argumenty už méně. Nejčastěji používané argumenty 
proti obnově tohoto hospodaření, které se přes odborné 
argumenty i zkušenosti se nedaří vyvrátit, jsou tyto:
1.  Nízká produkce nízkých a středních lesů
 Obecně se uvádí, že produkce nízkých a středních 

lesů je nižší než u lesa vysokého. Tento mýtus prame-
ní se srovnávání porostů s nestejným obmýtím, pak 
je skutečně produkce za jedno obmýtí nízkého lesa 
nižší než za obmýtí lesa vysokého. Produkci za stej-
nou dobu (120 let, tj. obmýtí nekvalitních dubových 
porostů a 3 obmýtí pařeziny) srovnával TRUHLÁŘ 
(1969). Dle jeho závěrů je nižší produkce pařezin 
často způsobena horším stanovištěm. Při obmýtí 
pařeziny 40 let a kmenoviny dubu 120 let může být 
celková produkce pařeziny stejná či dokonce vyšší. 
KNEIFL & KADAVÝ (2009) uvádějí modelovou 

produkci nízkého lesa za 100 let až 1010 m3/ha! Stále 
platí, že produkční a ekonomické hodnocení nízkých 
a středních lesů a je skromné a obtížně zobecnitelné. 

2. Přírůstová intenzita výmladků je v prvních letech 
značná, přirůstání však rychle ochabuje a po určité 
době (u dubu po 40 letech) je nepatrné.

 Tento předpoklad byl vyvrácen pilotní studií letokru-
hové analýzy prováděné ve dvou porostech v LHC 
Městské lesy Moravský Krumlov (UTINEK 2004). 
Na základě níž bylo zjištěno, že šířka letokruhu se 
přibližně od roku 1950 (40 let porostů) pohybuje ko-
lem 1,5 mm a výrazně dále s věkem neklesá, přírůst je 
závislý na počasí daného roku, případně na porostní 
výchově.

3. Schopnost obnovy výmladky po 40 roce rychle klesá.
 Zde doporučuji ke zhlédnutí každou paseku po těžbě 

v nepravých kmenovinách – doubravách – ve věku 
80–100 let. Obnova výmladky je zde bohatá. Ote-
vřená však zůstává schopnost dalšího přežití těchto 
jedinců, zda je jejich vysoká mortalita v pozdějších 
letech způsobena absencí výchovy a jednocení vý-
mladků, či zda je fyziologicky podmíněna. Obno-
va nepravých kmenovin výmladky je tématem pro 
výzkum, dlouhodobé studie vývoje tohoto zmlazení 
chybí. Empirické poznatky však tento mýtus nepo-
tvrzují.

4. Výmladkové hospodaření vyčerpává půdu.
 Toto tvrzení publikoval již PELÍŠEK (1957), PO-

LANSKÝ (1956) je naopak rozporoval. Platí-li zákon 
zachování hmoty, nemůžeme zároveň hovořit o nižší 
produkci výmladkových lesů a přitom tvrdit, že tato 
nižší produkce vyčerpává půdu více, než údajně vyšší 
produkce vysokého lesa.

5. Pařeziny a střední lesy jsou lesy přírodními.
 Nejsou, je to velmi intenzivní způsob hospodaření 

podmíněný lidskou činností. Je sice analogií pů-
vodních rozvolněných lesů nížin a pahorkatin, ale 
vegetativní obnova je využívána v mnohem větším 
rozsahu, než by v neovlivňovaných lesích bylo mož-
né. Pokud je v plánech péče o ZCHÚ někde uvádě-
no jako doporučený způsob hospodaření střední les, 
případně pařezina, musíme počítat s tím, že les bude 
v krátkých intervalech intenzivně obnovován.

6. Hospodaření v nich bylo charakterizováno malými 
obnovními prvky.

 Pomineme-li toulavou seč bez hospodářské koncep-
ce, prováděla se obnovní seč na plochách několika 
hektarů. V lesích města Moravského Krumlova se 
do 2. světové války realizovaly obnovní prvky o ve-
likosti 5–10 ha.

7. Obnova pařezin a středních lesů je neúctou k odkazu 
předchozích generací lesníků.

 Toto tvrzení bylo uvedeno ve znaleckém posudku, 
který posuzoval vhodnost tvarů lesa pro hospodaře-
ní na konkrétním majetku. Autorovi byl předložen 
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pouze k nahlédnutí a nemá jej k dispozici. Se stejně 
zdrcující logikou je možné konstatovat, že přeměny 
pařezin na vysoký les byly neúctou k odkazu před-
chozích generací rolníků, kteří v krajině hospodařili 
s různou intenzitou po tisíce let, na rozdíl od lesníků 
v dnešním pojetí, kteří vznikli někdy ve století osm-
náctém.

Převody

Postupy převodu jako změny tvaru lesa či hospodářské-
ho způsobu byly propracovány v minulosti zejména jako 
převody pařezin na střední či vysoký les. Tehdejším pro-
blémem bylo, jak řešit změnu z krátkého obmýtí pařezi-
ny na dlouhé s podmínkou zachování trvalosti výnosů 
hospodářského celku či jeho převáděné části. Tématem 
řešeným v současnosti je však převod na nízké či střední 
lesy z porostů, kde toto hospodaření postupně zaniklo. 
Převádíme tedy porosty s dlouhým obmýtím vysokého 
lesa na krátké obmýtí pařeziny či hlavní etáže středního 
lesa. Nicméně převody prováděné v minulosti, respek-
tive jejich metodický popis, jsou inspirací i pro dnešní 
snahy o obnovu tohoto hospodaření.

Důvodem převodů nízkých a středních lesů na lesy 
vysoké byla především maximalizace produkce na jed-
notku plochy, protože stav pařezin a získávaná produkce 
dříví v souvislosti s kombinací jejich užíváním jako pas-
tevních lesů byly neuspokojivé. Při používání krátkého 
obmýtí byl nízký objem produkce v mýtním věku, nárůst 
obyvatel vedl k většímu tlaku na využití lesů. V souvis-
losti s rozvojem těžby uhlí klesal také význam dřeva 
jako paliva a zároveň s nástupem průmyslové revoluce 
v 18. a zejména 19. století stoupala potřeba stavebního 
dříví. Na základě tohoto vývoje se změnilo společenské 
zadání pro užívání lesů, od zdroje paliva, pastvy hospo-
dářských zvířat případně zdroje různých lesních plodů, 
se lesy staly především zdrojem stavebního a užitkového 
dříví. Tyto ve své době z ekonomického pohledu zcela 
legitimní požadavky nicméně znamenaly zásadní změ-
nu ve způsobu užívání lesů a zapříčinily vznik lesního 
hospodářství jako specializovaného oboru se zadáním 
zabezpečení trvalosti produkce a její ekonomické maxi-
malizace (maximalizace pozemkové renty), tedy nejen 
produkce množství, což pařeziny poskytují, ale zejména 
produkce kvality, pro což jsou vhodné lesy vysoké (kme-
noviny) či velmi sofi stikovaně pěstované lesy sdružené. 
Došlo ke změně struktury porostů (jak výškové tak dru-
hové), změně způsobu obnovy (od přirozené k umělé) 
a lesy byly v převážné většině užívány a pěstovány jen 
pro produkci dříví. Jednalo se o dříví stavební a užitkové, 
o nekvalitní dříví vhodné jako palivo zájem klesal.

Členění převodů
Základní členění převodů je jejich rozdělení na převody 
přímé a převody nepřímé. Charakteristickým rysem pře-

vodu přímého je zakládání nového porostu po úplném 
jednorázovém odstranění původního porostu (holá seč 
s následující umělou obnovou). 

Jako příklad propracované metody přímých převodů 
se uvádí metoda francouzská z první poloviny 19. sto-
letí (VYSKOT 1958), která přechází už k nepřímému 
převodu. Převodní doba se stanoví podle délky obmýtní 
doby budoucího vysokokmenného lesa a rozděluje se 
na čtyři etapy, které navazují na stejně dělenou plochu 
hospodářské skupiny převodů. V první etapě se vykoná 
převodní zásah na první části, při čemž se vytěží buď 
všechny, nebo část výmladků. Obnova se provádí sadbou 
nebo s využitím stávajícího náletu. V ostatních částech 
se pokračuje ve výmladkovém hospodářství, ale pone-
chávají se četné výstavky. Tak se postupně pokračuje tak 
dlouho, až jsou všechny čtyři části převedeny na kme-
novinu. Tento způsob užívá řady přechodů a přede-
vším z hlediska výnosové vyrovnanosti byl velmi dobře 
propracován. Vznikla v době, kdy byly v plném rozvoji 
ve střední Evropě staťové soustavy a začínaly se objevo-
vat metody věkových tříd a porostního hospodářství. 

Charakteristickým rysem převodu nepřímého je, že 
využívá k založení nového porostu přirozenou obnovu 
a současně ochranný účinek původního porostu při del-
ší době převodu, případně se tvoří nový les s využitím 
a ponecháním některých složek původních porostů. 

Velmi propracovanou metodou převodů dubových 
pařezin je metoda Nanquettova, která vznikla v letech 
1858–1860 ve Francii, zemi s bohatými zkušenostmi 
a tradicí pěstování nízkých a středních lesů (SIGOTSKÝ 
et al. 1953, VYSKOT 1958). Vychází z metody přímé-
ho převodu (tzv. francouzská metoda) a je kombinací 
přímého a nepřímého převodu. Její provádění se udr-
želo do poloviny 20. století. Byla vytvořena především 
s ohledem na biologii dubu. Aby se zabránilo intenziv-
nímu rozvoji výmladků potlačujících pomaleji rostoucí 
semenné doubky, převádějí se pařeziny až ve věku 60 let, 
kdy jejich výmladnost klesá. V případě, že je možné vy-
užít přirozenou obnovu, se uvolňují nejlepší duby v pa-
řezině jako budoucí výstavky. Převod se koná postupně 
a převodní doba se řídí obmýtím příští kmenoviny. Opět 
se postupuje ve čtyřech etapách. V první (přípravné) se 
připravuje budoucí převod vyhledáváním a uvolňová-
ním semenných stromů. Poté se začne s vlastním převo-
dem. Ve druhé části se konají přípravné zásahy a ve třetí 
a čtvrté etapě se pokračuje v dosavadním hospodaření 
s tím rozdílem, že se pečlivě vyhledávají a uvolňují vhod-
né výstavky (SIGOTSKÝ et al. 1953).

Příklady nepřímých převodů
V  ČR je nejčastěji hodnocenou metodou převodů 
a zřejmě nejrozsáhlejším popsaným převodem listna-
tých pařezin dílo generálního ředitele lichtenštejnských 
lesů Julia Wiehl (WIEHL 1912, SIGOTSKÝ et al. 1953). 
Motivací jeho převodů byla především výnosová hledis-
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ka. Pařeziny poskytovaly hlavně palivo, jehož byl na trhu 
přebytek, což vedlo k poklesu ceny. Palivové dříví bylo 
navíc vytlačováno uhlím. Čtyřicetiletá obmýtní doba 
proto byla neudržitelná a vznikla i obava, že dojde k vy-
čerpání půdy a snížení výnosu. 

WIEHL (1912) propracovává v převodu výmladko-
vých porostů svérázný způsob, jehož originalita spočívá 
v zapojení dubových výstavků a modřínu jako rychle 
rostoucí dřeviny do procesu převodu za účelem vyrov-
nání produkčních ztrát během převodní doby. 

Převody na panství Ždánice byly rozvrženy na dlou-
hou dobu. Základní otázkou přístupu k převodu bylo, 
jak minimalizovat ztráty z výnosu způsobené převodem. 
Z důvodu propadu těžeb po dobu převodu nebyl v širo-
kém měřítku použit přímý převod holosečí a vzhledem 
k vysokému zastoupení měkkých listnáčů a břízy nebylo 
možné počítat s předržením pařezin do vyššího obmýtí. 
WIEHL (1912) proto zvolil převod přetvářením s vy-
užitím dočasného tvaru lesa sdruženého – středního, 
který měl být postupně převeden na vícepatrový les vy-
sokokmenný, blízký výběrnému lesu. Hlavní dřevinou 
v této formě lesa měl být dub zimní, porostním typem 
nestejnověká doubrava. K vyrovnání výnosů sloužil 
rychlerostoucí modřín. Převodní doba byla rozvržena 
na 3–4 obmýtí původní pařeziny, tj. na 120–160 let. 
Za výstavky mohly být v případě malého počtu semen-
ných stromů určeny i jakostní výmladky. Dubový nálet 
a nárost se postupně uvolňoval a po 6–8 letech se původ-
ní porost mimo určené výstavky zmýtil. Mladý dubový 
porost se doplnil modřínem v nepravidelném 2,5–3 m 
sponu a na vlhkých půdách byl takto použit jasan. Hos-
podaření bylo zaměřeno na tři cíle: světlostní přírůst, 
modřín, dubový podrost.

WIEHL (1912) tak propracoval nepřímý převod pře-
tvářením (obnovou a výchovou) velmi pečlivě ve snaze 
po výnosové nepřetržitosti a s progresivním cílem smí-
šeného lesa výběrného s majoritou dubu. Oprostíme-li 
se od určité schematičnosti jeho instrukce a jednostran-
né volby dřevin, především modřínu na nevhodných lo-
kalitách, poslouží nám dobře jako základ při navrhování 
nepřímých převodů, kde musíme pracovat s velkou per-
spektivou.

Pro převody vysokého lesa na les střední či pařezinu 
jsou inspirací názory významného lesnického odbor-
níka Heinricha Cotty (COTTA 1845 in  www.nizkyles.
cz) na převody vysokého lesa na střední, jak se vyhnout 
po počátečním prudkém nárůstu těžeb při realizaci 
tohoto převodu jejich následnému poklesu. COTTA 
(1845) uvádí příklad převodu vysokého les se 120letým 
obmýtím na střední les s obmýtím 40 let. Postup je ná-
sledující: 

A)  Rozdělíme les podle jeho věku na tři věkové třídy, 
přičemž:

 1.  věková třída bude obsahovat všechny porosty 
o věku 1–40 let

 2.  věková třída bude obsahovat všechny porosty 
o věku 41–80 let

 3.  věková třída bude obsahovat všechny porosty 
o věku 81–120 let

B)  První (nejmladší) věkovou třídu rozdělíme do 
40 ročních sečí a ty začneme postupně po jedné 
každý rok mýtit, přičemž přirůstavé kvalitní listnáče 
necháváme stát jako budoucí horní etáž. 

C)  Druhá věková třída je v prvním 40letém cyklu těžby 
ušetřena.

D)  Třetí (nejstarší) věková třída je jako první rozděle-
na do 40 ročních sečí. V dalších letech se ale nekácí 
po jedné seči, ale les se dále obhospodařuje jako les 
vysoký. Postupujeme od nejstarších porostů k nej-
mladším.

V prvých 40letech provádíme tedy seče dvou druhů: 
1.  v mladých porostech, kde se po seči objevují výmlad-

ky a
2.  ve starých porostech, které se ještě obnoví semenným 

způsobem.

Po uzavření prvního 40letého cyklu obsahuje první třída 
mladé porosty výmladkového původu o věku 1 až 40 let, 
výstavky o věku 41 až 80 let a kromě toho se ještě v horní 
etáži vyskytují staré výstavky původního vysokého lesa. 
Třetí třída sestává z mladých porostů o stáří 1 až 40 let 
semenného původu a předržené staré stromy původní-
ho vysokého lesa. Druhá třída obsahuje porosty o věku 
41–80 let všechny původem z vysokého lesa. V dalším 
cyklu už zasáhne těžba ve všech třech věkových třídách 
podle zásad obhospodařování středního lesa. 

Dalším příkladem možného způsobu převodu je 
převod dubových pařezin na příkladu realizovaném 
v lesích města Moravského Krumlova (UTINEK 2004). 
V původně většinou středních či nízkých lesích s po-
nechanými výstavky (dnes v nepravých kmenovinách 
se stářím 80–90 let) byl ve 2. polovině 90. let minulého 
století zahájen jejich převod na střední les, šlo o pokus 
o renesanci tohoto tvaru lesa v oblasti, kam historicky 
patřil. Kritickými momenty uvedeného převodu jsou:
– uchování a vývoj nárostu především dubu zimního, 
– vývoj častokrát nedostatečných korun, 
– omezení tvorby pňových výstřelků při uvolňování 

výstavků,
– kvalita dřeva výstavků limitovaná postupem houbo-

vých parazitů – hnilob v oddenkové části, znehod-
nocujících nejcennější část kmene.
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Postup je rozvržen do 3 etap. První se dále člení podle 
fází clonných sečí, které jsou v ní využívány. Ve druhé 
etapě vytváříme plnohodnotný střední les s hlavní vý-
mladkovou etáží a dvěma horními etážemi složenými 
z výstavků. Třetí etapa je již pravidelným hospodaře-
ním ve středním lese s principy výběrného hospodaře-
ní, lesa trvale tvořivého – Dauerwaldu (JURČA 1988). 
Předpokládáme totiž dodržení Möllerových zásad trvale 
tvořivého lesa:
– les bude zachován na celé ploše,
– budeme používat přirozenou obnovu,
– těžbu budeme vyznačovat výběrem jednotlivých 

stromů,
– pěstováním výstavků dosáhneme co nejvyššího pří-

růstového procenta na nejvyšší dosažitelné zásobě. 

Tvar středního lesa ponecháváme jako konečný pro jeho 
biodiverzitu, také však z produkčních důvodů formulo-
vaných TRUHLÁŘEM (1969) ve srovnávání produkce 
pařeziny a kmenoviny na chudších stanovištích. Převod 
je navržen vzhledem k věku porostů přes clonnou obno-
vu semenného původu.

Obnovou pařezin a středních lesů v NPR Karlštejn se 
zabývali BURIÁNEK & LIŠKA (2009). Tento způsob byl 
navržen a zahájen v CHKO Český kras, kde jsou snahy 
o obnovu pařezinového hospodaření z důvodů ochrany 
a podpory biodiverzity. Předpokládá se rozdělení pře-
váděných porostů na tři části, v první bude převod pro-
bíhat, ve druhé budou probíhat přípravné zásahy, a třetí 
bude bez zásahu. Po dokončení v první části bude pořadí 
posunuto.
1.  etapa – slabší zásah pozitivním výběrem v úrovni. 

Sníží se zakmenění a dojde k celkovému prosvětlení 
porostů. 

2.  etapa – další zásahy připadají v úvahu po několika 
letech (minimálně po deseti), kdy nové i starší od-
růstající semenáčky mohou již znovu trpět zástinem. 
Zakmenění by se snížilo přibližně na stupeň 5.

Výsledkem těchto zásahů by mělo být vytvoření střed-
ního (sdruženého) lesa se třemi etážemi s jedinci jak 
výmladkového, tak i semenného původu. Nejčastěji by 
se jednalo o duby, ale nejsou vyloučeny ani břeky, třešně 
a jiné cenné listnáče. Tyto stromy by naopak vzhledem 
ke statutu národní přírodní rezervace byly ponechány 
v porostu do doby jejich přirozeného rozpadu. Tím-
to způsobem se vlastně přejde na principy výběrného 
hospodaření s tím, že vybrané výstavky v horní etáži 
nebudou těženy. Navrhovaný postup je předpokladem 
k vytvoření strukturálně bohatého lesa, složeného z pů-
vodních dřevin s velkou biodiverzitou.

Z těchto historických i současných návrhů pěsteb-
ních a hospodářsko-úpravnických postupů je přínosný 
poznatek, že převody byly plánovány s cílem zabezpečit 
a udržet výnosovou vyrovnanost. V podmínkách zvláště 

chráněných území není trvalost výnosů hlavním cílem, 
nicméně cílem je trvalé zastoupení všech fází vývoje 
lesa, v hospodářské úpravě je k tomu analogií vyrov-
nané zastoupení věkových tříd. Proto je třeba převod 
vždy připravit v dlouhodobé koncepci s pečlivou časo-
vou úpravou postupu s cílem trvalého zachování všech 
fází vývoje lesa v zájmovém území.

Zásady realizace a hospodářská úprava převodů
Pěstební a obecné zásady pro úspěšnou realizaci převodů 
sestavil SIGOTSKÝ et al. (1953):
a) Největší využití přirozené obnovy
b) Výnosová a nákladová vyrovnanost po celou dobu 

převodu
c) V průběhu převodu nepřipustit pokles přírůstu hos-

podářské skupiny
d) Podle možností neobnovovat porosty nebo jejich 

části před poklesem výmladnosti pařezů. Platí to ale 
jen tehdy, kdy převody není nutné urychlit pro jiné 
vážné okolnosti.

e) V porostech s neuspokojivým přírůstem je třeba za-
hájit převod co nejdříve, tj. rozhodnout se pro meto-
du, která je v prostoru a čase dostatečně pohyblivá, 
a uspokojuje požadavek hospodárnosti.

Sledovat udržení kvality a přirůstavosti stromů pone-
chaných jako výstavky. Většina výstavků, které nejsou 
připravené na uvolnění, od vrcholků usychá a na kmeni 
se vytváří pňové výstřelky. Příčinou je nedostatek před-
běžné péče o tvar koruny. 

Pravidla podrobně se zabývající hospodářsko-úprav-
nickými postupy převodů zformuloval DOLEŽAL 
(1957). Jsou inspirací pro současné práce na změnách 
tvarů lesa, které souvisí s radikální změnou obmýtí z ob-
mýtí 100 a více let u vysokého lesa na 40leté obmýtí 
nízkého lesa či výmladkové etáže lesa středního. Výše 
uvedené pěstební zásady u Sigotského jsou potřebné 
při úvaze, jak provést převod na úrovni jednoho poros-
tu. Doležalovy zásady nám poskytují návod, jak tento 
převod řešit na úrovni hospodářského celku či celého 
zvláště chráněného území.
a) Rozdělení lesa
 Provede se rozdělení uvažovaných lesních ploch 

na trvalé jednotky rozdělení lesa podle zásad vyplý-
vajících z funkcí těchto jednotek. Při rozdělení lesa 
je třeba vzít v úvahu předpokládaný hospodářský typ 
lesa. 

b) Tvorba hospodářských skupin
 Doporučuje se rozdělit porosty do tří kategorií na zá-

kladě rozboru jejich stavu a přírodních a hospodář-
ských podmínek.

c)  Vnitřní (porostní) prostorová úprava
 Závisí na předpokládaném hospodářském způsobu 

a typu lesa. V rámci vymezených plánovacích jedno-
tek se provede daleké plánování dle obvyklých zásad, 
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a to jak určení provozních cílů, tak rozčlenění po-
rostů na pracovní pole, vložení sítě přibližovacích 
linií, zabezpečení porostů proti vnějším škodlivým 
činitelům. Podle obvyklých postupů se naplánuje 
použití základních prostorových rozmístění a jejich 
kombinací a způsob rozložení i prostorového rozvi-
nutí obnovních ploch.

d)  Časová úprava
 Časová organizace hospodářských opatření vyžadu-

je při převodech výmladkových porostů na les vy-
sokokmenný speciální postupy neobvyklé v jiných 
případech hospodářské úpravy lesa. Dosud obvyklé 
postupy jsou odvozeny od metody lánové a jsou dáv-
no překonány a udržují se jen setrvačností. Postupy 
dobové úpravy obvyklé ve Francii jsou promyšlené 
a správné, avšak počítají s příliš dlouhými převodní-
mi dobami. Je proto správné hledat i v dobové úpravě 
převodů postupy novější, odpovídající současnému 
stavu. Dobová úprava se vztahuje na dobové uspo-
řádání složek hospodářské skupiny výmladkového 
lesa v převodu, na stanovení převodní doby, obnovní 
doby, a konečně na odvození a stanovení etátu. Do-
bové uspořádání se provede zařazením porostů nebo 
jejich částí do časových statí, a to zásadně na základě 
rozboru stavu přírodních a hospodářských podmí-
nek jednotlivých porostů nebo jejich částí. Při tomto 
rozboru má věk porostů druhořadý význam.

Převodní dobu můžeme defi novat jako období, v němž 
všechny porosty hospodářské skupiny výmladkového 
lesa v převodu nabudou zajištěně rázu vysokokmenné-
ho lesa. Převodní doba má poslání zajistit takové do-
bové uspořádání převodů, aby hospodářsko-technické 
zvládnutí prací s převodem spojených bylo plynulé, 
a aby porostní složky budoucí hospodářské skupiny 
převedeného lesa byly dobově uspořádány ve smys-
lu zachování trvalosti produkce lesa i  jeho výnosu. 
Vzhledem k rozmanitosti přírodních a hospodářských 
podmínek v převáděných lesích je převodní doba jen 
volným rámcem dobového uspořádání porostních slo-
žek a hospodářských opatření a jako taková musí být 
chápána. Převodní doba vychází z rozboru přírodních 
a hospodářsko-technických podmínek. Obnovní doba 
se při převodech defi nuje jako údobí od vložení prvních 
zásahů, spojených s trvalým a podstatným přerušením 
porostního zápoje, do vzniku zajištěného následného 
porostu. Obnova je ukončena v okamžiku, kdy násled-
ný porost nabyl vysloveně rázu vysokokmenného lesa, 
což nevylučuje ponechání v porostech jisté části stro-
mů vzniklých z výmladků. Obnovní doba se pohybuje 
od 0–40 let, zřídka více, přičemž silně rozhoduje mož-
nost zavedení dřevin vyžadujících ochranu proti úpalu 
a mrazu (jedle, lípa, buk, případně i dub) DOLEŽAL 
(1957).

Návrh hospodaření – rámcové směrnice

Pro plnění doporučení obsažených v Pravidlech hos-
podaření pro typy lesních přírodních stanovišť i v Zá-
sadách managementu stanovišť druhů v  Evropsky 
významných lokalitách soustavy NATURA 2000, která 
jsou zapracovávána do plánů péče pro chráněná území, 
a následně do připravovaných a schvalovaných lesních 
hospodářských plánů je nezbytné, aby požadavky ochra-
ny přírody na hospodaření v zájmových územích byly 
v podobě, která je pro lesnický provoz uchopitelná. Pro 
zformulování požadavků pro lesní hospodářské plány 
je nezbytný takový obsah rámcových směrnic, který 
při pochopitelné volnosti a míře zobecnění dané jejich 
charakterem poskytne jednoznačný návod jak v těch-
to porostech postupovat. Návrh směrnic pro potřeby 
zpracování plánů péče ve zvláště chráněných územích 
zpracoval UTINEK (2009).

Vzhledem k tomu, že typické porosty tohoto tvaru 
téměř neexistují, řeší předložené směrnice jednak postup 
převodu jak přestárlých porostů dříve takto pěstovaných, 
tak převod mladších jednoetážových porostů v optimál-
ním věku pro převod (40–60 let). Potřeba podrobného 
návodu vznikla při zpracovávání podkladů pro péči 
o biotop v Záchranném programu hnědáska osikového. 
Nezbytnou součástí při předávání podkladů pro zpra-
cování LHP v chráněných územích uvedeného typu je 
časová a prostorová úprava postupu obnovy nejméně 
na tři decennia. Jejím cílem je zabezpečit, aby v každém 
okamžiku bylo rovnoměrně v lokalitě potřebné množství 
porostů v požadovaném stádiu (většinou ve stádiu ob-
novy). Jinak řečeno, navrhnout takové obmýtí a obnovní 
dobu a jim odpovídající plochu a umístění obnovních 
zásahů, které zajistí odpovídající poměrné zastoupení 
věků dřevin tak, že opět nedojde k převaze porostů jedné 
či dvou věkových tříd.

Směrnice jsou zpracovány pro 1. lesní vegetační stu-
peň (LVS) – lužní stanoviště (s přesahem do SLT 3U) 
a pro 2. LVS-bukodubový (nížiny a pahorkatiny), ve va-
riantách se základními dřevinami dubem, jasanem nebo 
s ostatními listnáči. Vzhledem k předpokladu, že se vždy 
jedná o směs listnáčů s jednou či dvěma základními dře-
vinami je velmi široce uvedeno zastoupení základních 
dřevin (30–60 %) a není uvedeno v procentech dopo-
ručené zastoupení jednotlivých dřevin melioračních 
a zpevňujících. Vzhledem k charakteru těchto porostů 
a šíři stanovištních podmínek se zastoupení meliorač-
ních dřevin bude odvíjet od konkrétních stanovištních 
podmínek.

Směrnice mají vždy tři porostní typy – plnohodnot-
ný střední les, střední les v převodu ve věku do 60 let 
a střední les v převodu ve věku nad 60 let (většinou 
nepravá kmenovina). Jsou odlišeny původem, protože 
záměrně založené pařeziny ve věku do 60 let téměř nee-
xistují, zato existují tisíce hektarů porostů starších 70 let 
výmladného původu, tzv. nepravých kmenovin. Tyto 
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typy porostů vyžadují odlišný přístup k převodu. V lite-
ratuře uváděná a zkušenostmi potvrzená vysoká citlivost 
starších dubů (od 70–80 let) (CHMELAŘ 1983) na ná-
hlé uvolnění způsobující usychání korun a mortalitu 
vede k potřebě uvolňovat budoucí výstavky velmi citlivě 
a postupně. V základním rozhodnutí je vždy uvažováno 
se dvěma etážemi – hlavní výmladkovou a výstavkovou 
a v dalších doporučeních je striktně rozlišují, každá má 
jiné obmýtí a svůj hospodářský způsob. Výstavková etáž 
je chápana v celém průběhu své existence, tj. od vzniku 
v obmýtí hlavní výmladkové etáže po provedené obnov-
ní těžbě s ponecháním výstavků, po věk těžby posled-
ních výstavků s ponecháním několika stromů na dožití. 
Obmýtí je stanoveno jako střed tohoto intervalu a doba 
obnovní začíná těžbou prvních výstavků a končí těž-
bou posledních. Každá takto chápaná výstavková etáž je 
popisována a evidována zvlášť. Celkový přibližný počet 
výstavků na 1 ha je 150 ks. 

Cíl péče je dán funkcemi lesa v lese zvláštního ur-
čení a může být dle potřeb předmětu a cíle ochrany 
dále upravován. Dle těchto požadavků upřednostňuje-
me určité dřeviny či ponecháváme různý počet stromů 
na dožití, preferujeme různou míru zástinu atd. Vždy 
je počítáno především s přirozenou obnovou, dosadby 
jsou uvažovány v případě, že některá dřevina chybí nebo 
její přirozená obnova je obtížná až nemožná. Obnova 
v porostních typech v převodu je v podstatě clonnou 
sečí s cílevědomým ponecháváním jedinců jako budou-
cích výstavků. Podle stáří porostů je možné ponechání 
cílových stromů ve výstavkové etáži provést na jeden 
zásah, jak tomu bylo v minulosti, kdy se obnova prová-
děla v obmýtí 30–40 let, nebo postupným prosvětlová-
ním nepravých kmenovin. Péče o mladé etáže se odvíjí 
od cíle pěstování těchto porostů, tedy od cíle ochrany 
lokality a požadavků na biotop. Cíl péče je třeba mít 
neustále na zřeteli, neboť funkce těchto lesů je dána cí-
lem ochrany chráněného území. Hospodaření dle těchto 
směrnic přitom respektuje produkční funkci lesů, ale ne-
považuje ji za prioritní. Množství a intenzita zásahů jsou 
dány cílovým stavem biotopu a zachování všech stádií 
lesa (resp. poměru zastoupení věkových tříd) v lokalitě 
(UTINEK 2009).

Dnešní důvody obnovy středních lesů

Pochopíme-li historii a způsoby realizace tohoto hos-
podaření, přestane pro nás být střední les jen prázdnou 
formulací v ochraně přírody, která v řadě lokalit navr-
huje jako vhodný typ managementu střední les, aniž by 
věděla, jak toho dosáhnout. Tento způsob hospodaření 
je typický zejména pro doubravy, kde je třeba nahradit 
přirozenou disturbanční dynamiku trvalou intervencí, 
aby bylo možné nejen přežití druhů vázaných na pro-
světlená stanoviště, ale i udržení samotného dubu v za-
stoupení, jehož historicky i prehistoricky dosahoval. Dle 

cíle ochrany dále modifi kujeme způsob a intenzitu této 
intervence. Hospodaření ve tvaru středního lesa se do-
poručuje nejen jako vhodný způsob managementu pro 
jednotlivé typy biotopů s dominantním zastoupením 
dubu (např.91F0 – Smíšené lužní lesy, 9170 Dubohab-
řiny asociace Galio-Carpinetum a další) ale i jako ma-
nagementové opatření pro ochranu některých evropsky 
významných druhů.

Důvody obnovy středních lesů z pohledu ochrany 
přírody vyvolala nutnost ochrany biodiverzity docho-
vané ve zbytcích těchto lesů, nebo spíše ve zbytcích lesů 
výmladného původu, které už půlstoletí nejsou ob-
hospodařovány jako pařezina či střední lesy. Nicméně 
rozsah spektra živé přírody mohl být podmíněn sku-
tečností, že výmladkové hospodaření plynule nahra-
dilo předchozí charakter krajiny a jejích forem, vývoje 
a změn, které bychom dnes nejspíše nazvali zvolna se 
měnící lesostep. Půvab nízkých a středních lesů jako epi-
center biodiverzity možná není v obnově výmladky, ale 
v zachování původních dřevin, původního genofondu, 
kontinuitě hospodaření bez zásadní změny stanoviště, 
kterou představovaly převody a přeměny na vysoké lesy, 
a zejména v časté (oproti nízkému lesu nejméně trojná-
sob rychlejší) rotaci obnovních prvků, a tím mnohem 
většímu zastoupení ploch s vysokým množstvím světel-
ného požitku. To, že může jít o světlé lesy, neznamená, 
že muselo jít o lesy řídké, ale o lesy s množstvím svět-
lin, holin, či různých nárostů a mlazin. Porosty pařezin 
v mýtním věku mohou být naopak docela husté a tmavé.

Výhody z pohledu praktického lesníka, pokud si 
opatří dostatek informací a je odolný vůči pověrám, 
jsou zejména v obrovské jednoduchosti hospodaření 
a nízkých až nulových nákladech na pěstební činnost, 
leckde se ani neprovádí výchovné zásahy a jediný tě-
žební zásah je obnova porostu. Pro menší vlastníky má 
svůj ekonomický význam možnost realizovat produkci 
v krátkých intervalech a stoupající poptávka a cena pro-
duktu. Úskalím je převod z dnešních nepravých kme-
novin, které se blíží ke svému fyziologickému zániku 
a snižuje se možnost jejich přirozené obnovy generativní 
i vegetativní. Podstatné je však, že toto hospodaření běž-
ně fungovalo a my, pokud se o jeho obnovu nepokusíme, 
nikdy nebudeme vědět, jak naši předkové v těchto lesích 
hospodařili.

5.8.2.9   Ekosystémy horských lesů 
a problematika jejich ochrany

Jan Bláha

Horské smrčiny na Šumavě

Vrcholové partie zejména centrální Šumavy tvoří eko-
systém středoevropského horského smrkového lesa 
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střídaný vrchovišti. Porosty jednotlivých typů lesů a ra-
šeliništních formací skládají prostorově ucelenou mozai-
ku na rozsáhlé ploše. Nespočet je i přechodů mezi nimi 
a vzniká zde mnoho unikátních kombinací. V rámci 
ekosystému jsou jednotlivé biotopy prostorově, funkčně 
a do jisté míry také energomateriálově provázané.

Šumava je dnes jediným naším pohořím s dosud 
ucelenými plochami horských smrčin, byť převážně 
ovlivněných dřívějším hospodařením. V jejich vyme-
zení se nicméně různí autoři významně liší. K jiným 
závěrům dochází vegetačně rekonstrukční geobotanic-
ká mapa (MIKYŠKA 1968), k jiným mapa potenciální 
přirozené vegetace (NEUHÄUSLOVÁ 2001) a k ještě 
jiným lesnicko-typologické mapování (ÚHÚL in VA-
CEK & KREJČÍ 2009). Agregací typologických jednotek 
vznikají takzvané typy vývoje lesa (TVL), které jsou pro 
praktický management nejvhodnější. Pro NP Šumava je 
zpracoval IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů. 
Mapa TVL ukazuje, že rozsah horských a podmáčených 
smrčin na Šumavě je značný, zejména díky specifi ckým 
podmínkám tzv. šumavských plání (Viz obr. 113). To 
potvrzují i historické mapy, údaje v kronikách a další 
historické popisy či obrazy šumavských lesů (HUBENÝ 
2010).

K podobnému celkovému rozsahu horských smrčin, 
byť s jinak členěnými kategoriemi, došlo i mapování bi-
otopů Natura 2000: V EVL Šumava chráníme 1 859 ha 
rašelinných smrčin a 18 567 ha acidofilních smrčin 
(sestávající z 11 280 ha horských třtinových smrčin, 
6 712 ha podmáčených smrčin a 576 ha horských pa-
pratkových smrčin) (AOPK nedatováno), což je téměř 
polovina všech chráněných horských smrčin v republice. 
Připočteme-li k tomu 5 843 ha na bavorské straně po-
hoří, máme zde nejvýznamnější výskyt horských smrčin 
v rámci hercynských pohoří v Evropě (BEJČEK et al. 
2007).

Na Šumavě i v pralesovitých porostech nadmořských 
výšek kolem 1 000 m smrk často zcela dominuje. Při-
tom ve stejných nadmořských výškách v sousedních 
pohořích rostou i výhradně čisté bučiny (HUBENÝ 
2010). Analýza letokruhů 9 588 pařezů (příp. pahý-
lů) na 840 transektech v nadmořských výškách 520 až 
1360 m n. m. (tedy nejen z horských smrčin) ukázala, že 
smrky na Šumavě dosahují stáří kolem 400 let a ve vý-
jimečných případech dokonce překračují hranici 500 
let. Dvě stě let starých a starších smrků jsou na Šumavě 
téměř 2 %, což při hustotě 400 stromů na hektar roz-
hodně není malý počet. V téměř 37 % lesů se vyskytují 
stromy starší 150 let (vzniklé před rokem 1860, tedy před 
rozsáhlou větrnou a kůrovcovou kalamitou ve druhé půli 
19. století). 

Smrk je velmi přizpůsobivá dřevina, dokáže i 70 let 
čekat v zástinu staršího porostu na svoji šanci, umí růst 
extrémně pomalu ale i extrémně rychle – průměrný pří-
růst na poloměru se pohybuje v rozmezí od 0,2 mm/rok 
po téměř 11 mm/rok.

Analýza rovněž defi nitivně vyvrátila rozšířený mýtus, 
že smrčiny na Šumavě jsou umělé stejnověké monokul-
tury. Ve skutečnosti dominují lesy s věkovým rozpětím 
(rozdíl věku nejstaršího a nejmladšího stromu na tran-
sektu) 30–100 let. Za kultury lze označit porosty s věko-
vým rozpětím do 40 let (pouze 28 % transektů, zjištěných 
převážně mimo horské smrčiny), ostatní už musíme 
považovat za převážně přírodě blízké nebo přírodní. 
Transektů s věkovým rozpětím 50–100 let bylo zjištěno 
42,4 % a nad 100 let dokonce 18,6 %, tedy každý pátý. 
Skutečné stáří smrků nelze odhadovat na základě vizu-
álního hodnocení tloušťky kmene – například na Jezerní 
hoře ve vzdálenosti cca 5 m od sebe rostl smrk o prů-
měru kmene 29 cm a věkem 219 let a smrk o průměru 
kmene 47 cm a věku 144 let (HUBENÝ 2010).

Životní cykly horských a na ně navazujících pod-
máčených smrčin určuje vítr a kůrovec lýkožrout smr-
kový (Ips typographus) – klíčový druh tohoto typu 
lesa (MÜLLER, BUßLER, GOßNER, RETTELBACH 
& DUELLI 2008). Lýkožrout a smrk se spolu vyvíjejí 
tisíce let. Jeden druhého potřebuje. Smrk je pro kůrovce 
potravou. Horský smrkový les ale potřebuje kůrovce pro 
svou obnovu. Tak jako se některé borové lesy obnovu-
jí prostřednictvím požárů, obnovují se horské smrko-
vé lesy prostřednictvím vichřic a kůrovce. Díky smrti 
starých stromů, způsobené polomem či kůrovcem, se 
uvolňuje místo pro mladé. Většinou probíhá obnova 
po jednotlivých stromech a malých skupinách, někdy 
však i na velkých plochách řádově stovek či tisíců hek-
tarů (viz BOX 15).

Zásadní otázkou je, jaká je na Šumavě frekvence 
těchto velkých, plošných přírodních disturbancí způso-
bených větrem anebo kůrovcem (Viz obr. 114 a 115).

Obecně platí, že čím řidčeji roste smrkový les, tím 
lépe odolává vichřicím i hmyzím škůdcům. Všechny 
smrkové lesy, i ty řídké, mají však tendenci vytvořit 
jednolitou korunovou úroveň. Na rozdíl od ostatních 
pohoří, je tomu tak na Šumavě i na horní hranici lesa. 
Dosáhne-li hustota vzrostlých smrků hodnot kolem 
400 ks/ha a vyšších, vzájemná konkurence stromů 
způsobí jejich oslabování a srovnávání růstu. Podoba 
takového lesa pak zcela zakrývá skutečnou věkovou 
strukturu – les se zdá být stejnověký, přestože rozdíly 
věku mezi jednotlivými stromy mohou dosahovat i přes 
200 let. Tato jednolitost bývá začátkem přirozeného roz-
padu korunové úrovně, který pravděpodobně startuje 
z důvodu vzájemné konkurence stromů, ale také přiro-
zené lability takového lesa a jeho citlivosti na působení 
vichřic a lýkožroutů (HUBENÝ 2010).

Zkušenosti starých šumavských lesníků i současných 
pracovníků Správy NP potvrzují, že zasáhne-li do struk-
tury vyzrálého smrkového lesa vítr nebo člověk těžeb-
ním zásahem, znamená to ve většině případů začátek 
plošného rozpadu, který pak již nejde zastavit. 
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Obr. 113:  Typy vývoje lesa v NP Šumava (IFER 2006).
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Obr. 114:  Obecné znázornění intervalu mezi přírodními disturbancemi (převzato z Seymour et al. 2002).

Obr. 115:  Model populační dynamiky lýkožrouta smrkového (příklad) – křivka plnou čarou, zásoba stromů atraktivních pro lýkožrouta 
smrkového – křivka přerušovanou čarou, práh pro napadení stromu – vodorovná přerušovaná linka, práh gradace lýkožrouta smrko-
vého – vodorovná plná linka. (převzato z ØKLAND & BJØRNSTAD 2006).
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Čím pomaleji se pak nový les zapojuje, tím později 
přijde jeho rozpad. Čím řidší je zpočátku obnova, tím 
lépe pro dlouhověkost lesa. Koruny smrkových lesů 
na Jezerní hoře v západní části Šumavy se zapojovaly 
celá dvě staletí, lesy v oblasti Luzného a Mokrůvek 100 až 
150 let (HUBENÝ 2010). V rozsáhlé oblasti šumavských 
plání tvořené mozaikou rašelinišť, podmáčených a sva-
hových horských smrčin se plošné disturbance opakují 
pravděpodobně tak často, že zde nedochází k vytvoření 
klimaxových stádií horského lesa (HUBENÝ 2005). To 
je dáno zejména skutečností, že po vytvoření větší ko-
runy jsou smrčiny na podmáčených stanovištích velmi 
náchylné k vyvrácení. Při vyvrácení větších ploch stro-
mů zde pak může dojít, jsou-li tomu podmínky příz-
nivé, k namnožení kůrovce a jeho rozšíření. Nicméně 

i v ostatních částech Šumavy dochází pravděpodobně 
k častějšímu opakování plošných disturbancí v horských 
smrčinách, než tomu bylo v minulosti. To je dáno nej-
spíše souběžným působením několika faktorů – viz rá-
mečky 2 až 6. Otázka je, zda v případě horských smrčin 
ještě vůbec lze hovořit o „klimaxovém stádiu“ a nebude 
nutné přehodnotit model dynamiky horského smrko-
vého lesa ve střední Evropě (SVOBODA 2006). Totéž 
naznačila i výše zmíněná analýza letokruhů šumavských 
smrků. Porovnání základních atributů ukázalo rozdíly 
mezi umělými kulturami, zbytky smrkových pralesů 
a lesy vzniklými sukcesí na zemědělské půdě. Většina 
současných šumavských smrčin má kupodivu blíže 
charakteristikám sukcesních lesů než uměle založených 
kultur či starým smrkovým pralesům (HUBENÝ 2010).

BOX 15:   Lýkožrout smrkový

Sameček lýkožrouta smrkového dovede podle pachových látek produkovaných stromem rozpoznat, který smrk 
je starý nebo slabý. Přilétá na něj a prostřednictvím vlastních pachových látek takzvaných agregačních feromonů 
vábí další samečky. V přesile snadněji překonají obranné bariéry stromu. Smrk se napadení dokáže bránit. Umí 
zavalit a zadusit kůrovce pryskyřicí nebo ho otrávit toxickými látkami. Na jejich produkci potřebuje energii. Čím 
více je strom oslabený, tím méně se útoku brání. Silný a zdravý strom kůrovci za normálních okolností raději ani 
nenapadnou. Ovšem i kůrovec vyvinul metody jak se chránit. Entomologové výzkumem postupně odhalují další 
a další tajemství přírody. Zjistili, že kůrovci si na chloupkách svých broučích končetin sebou berou na pomoc 
bakterie a houby, které dokáží toxické látky produkované smrkem neutralizovat. 

Samečkové lýkožrouta vyhlodají v kůře nejdříve takzvaný závrt neboli snubní komůrku. Překonají-li přitom 
obranné prostředky smrku, začnou vypouštět jiné feromony, kterými vábí zase samičky. S těmi se pak ve snubní 
komůrce páří, většinou jeden sameček se dvěma samičkami. Samičky pak vyhlodávají pod kůrou v lýku svislé 
matečné chodby, do kterých kladou vajíčka. Z vajíček se líhnou larvy kůrovce, které se také živí lýkem stromu. 
Hlodáním vodorovných chodbiček v lýku ale přetínají dráhy, tzv. sítkové buňky, sítkovice, kterými procházejí 
cukry z jehlic ke kořenům. Kořeny mají nedostatek energie, přestávají fungovat a strom usychá. Když larvičky 
náležitě ztloustnou, zakuklí se a po čase z kukel vylétá nová generace lýkožroutů. A začne si hledat novou potravu, 
nejčastěji v blízkosti místa odkud vylétl. Jen málo kůrovců létá na vzdálenosti delší než 500 metrů.

Tímto způsobem odstraňují lýkožrouti stromy buď staré anebo jinak oslabené, zlámané nebo třeba bleskem 
porušené. Někdy to odnese i pár dalších smrků v okolí. Díky tomu se v lese vytváří mezery, do porostů proniká 
více světla a to umožňuje odrůstat malým smrčkům, které na tuto příležitost čekají někdy i celá desetiletí. Občas 
se ale může stát, že se kůrovci rozmnoží, více než je obvyklé. Příležitost k tomu mají zejména na velkých polomech 
nebo po delších obdobích sucha či jiném velkém oslabení porostů. Vyvrácené nebo suchem oslabené stromy se 
nebrání a umožní lýkožroutům namnožit se do obrovské početnosti. Dochází k takzvané gradaci, při které může 
kůrovec napadnout les na velkých plochách. V přirozených horských lesích trvají gradace obvykle 5–7 let a pak 
se populace kůrovců zhroutí. Přetrvávají-li ovšem příhodné podmínky, například u lesů oslabených imisemi či 
dlouhotrvajícím suchem, může se vzápětí opakovat gradace další.

Přesto se zatím nikdy v historii lesů nestalo, že by kůrovci les zcela zahubili, ani že by se množili donekoneč-
na. I jejich vývoj ovlivňuje počasí – pro rozmnožování potřebují, aby maximální denní teplota alespoň na dvě 
hodiny denně dosáhla 25 stupňů Celsia. Chladné dny také prodlužují vývoj larev. Lýkožrouti mají navíc v lese 
tisíce nepřátel. Jsou potravou hmyzožravých ptáků – pěnkav, sýkor, pěnic, brhlíků, šoupálků, datlů, strakapoudů 
a mnoha dalších. Specialistou na kůrovce mezi ptáky je právě vzácný datlík tříprstý. Do míst, kde dochází ke gra-
daci, se slétají hejna ptáků. Kůrovcem se živí také dravý hmyz: střevlíci, svižníci, mravenci, drabčíci, dlouhošíjky 
a desítky dalších druhů. Nejvýkonnější je malý brouk pestrokrovečník mravenčí, který dokáže denně spořádat 
až dvacet kůrovců, mnohem více než sám váží. Jeho dravé larvy zase pronikají pod kůrou do lýkožroutích chod-
biček a ve velkém požírají larvy kůrovců. Draví ptáci i hmyz ale mají proti kůrovci jednu nevýhodu – nedokáží 
se rozmnožovat tak rychle jako on. Jsou tu ovšem i jiné druhy hmyzu – takzvaní parazitoidi: lumci, lumčíci 
a různé cizopasné vosičky jako pestřenky, chalcidky a další. Kladélkem napichují larvy kůrovce, kladou do nich
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vajíčka a jejich draví potomci pak kůrovce zaživa zevnitř vyžerou. A například chalcidky, kterých žije v Evropě 
více než 1500 druhů, se dokáží rozmnožovat rychleji než lýkožrouti a za určitých okolností dokáží zlikvidovat 
až 80 % populace kůrovců (NIERHAUS-WUNDERWALD 1996). Potíž je, že je entomologové v lesích jen velmi 
těžko hledají a rozpoznávají, takže o jejich skutečném vlivu v konkrétním případě Šumavy víme jen velmi málo, 
respektive jen to, že se jejich počty v územích ponechaných přírodě výrazně zvyšují. Parazité, ať již zevní – jako 
třeba roztoči, nebo vnitřní, jako třeba oblí červi hlístice, dokáží kůrovce oslabit, ale většinou nezpůsobí jeho smrt. 
Jsou tu ale ještě infekce. O virech, které kůrovce napadají, víme jen velmi málo. Zato houbové infekce mohou 
v teplých a vlhkých obdobích způsobit úplné zplesnivění a vyhnití všech kůrovců pod kůrou. Na Šumavě se začala 
využívat entomopatogenní houba Beauveria bassiana, která se uměle rozmnožuje a v podobě postřiků aplikuje 
do kůrovcem napadených oblastí. Nejčastěji ale zánik gradace kůrovců způsobují infekce bakteriální.

BOX 16:   Katastrofi cký rozpad populací a efekt zakladatele

Jedné kůrovcové gradace jsme na Šumavě svědky právě nyní, již třetí během posledních 25 let. V minulosti 
se gradace tak často neopakovaly. Přesto byla ohlášená dlouho dopředu. Osud šumavských lesů předpověděl 
Ing. Karel Kaňák. Na základě poznatků o vývoji teplot a srážek v posledním století již v roce 1993 s jistotou tvr-
dil, že na Šumavě dojde k hromadnému hynutí smrku. Stromy, které žijí až stovky let, potřebují na přizpůsobení 
se změnám prostředí velmi dlouhou dobu. V životním prostředí ale podle inženýra Kaňáka dochází k takovým 
změnám, kterým se smrky nedokáží rychle přizpůsobit, a dojde k jevům, které vědci nazývají katastrofi cký rozpad 
populací a efekt zakladatele. Nastávají tehdy, jsou-li změny prostředí pro některý druh příliš rychlé a uhynou při 
nich všichni, kteří nejsou přizpůsobeni.

V každé populaci se ale najdou jedinci, kteří jsou na změnu prostředí adaptováni, přežijí a stanou se zakladateli 
populace nové, které předají svou genetickou výbavu, vhodnější pro danou změnu prostředí. Bývá jich 1–10 % 
původní populace (Kaňák 1993; 2000). Předpověď inženýra Karla Kaňáka se do puntíku naplnila.

„Dokud budou lesy chřadnout, nikdo tomu nezabrání, leda požárem nebo to vykácet a to asi není to pravé lesnictví. 
Ty opatření to je vyhazování peněz – umřou ty co by umřely stejně“ (KAŇÁK 2002).

Obr. 116:  Ing. Karel Kaňák CSc. – lesní inženýr, vědec, který měl za totalitního režimu zakázáno publikovat, zakladatel známého 
plzeňského arboreta Sofronka, ve kterém shromáždil jednu z největších kolekcí borovic na světě. Po vzniku Národního parku 
Šumava založil na jeho správě oddělení ekologie lesa. Zemřel v roce 2007 ve věku 85 let.
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BOX 17:   Obnova horských smrkových lesů na holinách

Podívejme se co se děje na holině po náhlém vytěžení lesa s lesní půdou. Ne nadarmo se půdě říká placenta lesa. 
Na jejím stavu záleží vše, co se na povrchu odehrává. Tvoří jí půdní částice slepené k sobě do komplexů, mezi 
nimi jsou různě velké prostory – takzvané mikro a makropóry. Na jejich objemu záleží, kolik dokáže půda zadržet 
vody. V půdě žije neuvěřitelné množství malých nebo velkých organismů – bakterií, hub a půdních živočichů. 
Půda je místo s největší biologickou rozmanitostí v lese. V jediné hrsti lesní půdy najdeme s pomocí mikroskopu 
tolik živých tvorů kolik je lidí na celé Zemi. 

V horských smrkových lesích, do kterých člověk nezasahuje, k plošnému obnažení lesní půdy nikdy nedojde. 
I když se stromy v pralese vyvrátí větrem nebo je napadne kůrovec, stále tu zůstávají jako souše a alespoň částečně 
chrání lesní půdu před náhlým osluněním, resp. k němu dochází pozvolna. 

Na holině, ze které je dřevo odstraněno či kde jsou polomy rozřezané, ztrácí půda ochranu a stín náhle. Na po-
vrchu dojde k mineralizaci humusu a odplavení živin, které se tu sto let shromažďovaly. Budoucímu lesu budou 
tyto živiny chybět. Déšť nesmyje jen živiny, ale i povrchovou vrstvu půdy. Poškození půdy je ještě větší tam, kde 
jezdí těžké stroje. Pod jejich koly půda zhutňuje a kapacita půdních pórů i půdní život redukován na naprosté 
minimum. Stroje při těžbě zničí většinu přirozeného zmlazení – tedy mladých stromků, které ve stínu starých 
v lese před těžbou rostly (JONÁŠOVÁ 2007). V místech kudy stroje dřevo odtahují, vznikají erozní rýhy, kterými 
pak odtéká voda. Narušují vodní režim lesů. Smrk se svým mělkým kořenovým systémem nedosáhne na spodní 
vodu, je závislý na častých srážkách a vlhkosti ve svrchní vrstvě půdy. Lesy jsou pak oslabené nedostatkem vláhy 
a tím i méně odolné vůči kůrovci. 

Přímé dopad slunečních paprsků na holině půdu zahřeje na takovou teplotu, že denaturují bílkoviny v koloid-
ních látkách, které jak lepidlo držely půdní částice v komplexech. Zhroutí se struktura půdy. Uhyne část půdních 
organismů. To velmi negativně ovlivní budoucí les. Půdní houby a bakterie totiž pomáhají zajišťovat mladým 
stromkům výživu. Trvá 1500 až 1700 let než se půda vrátí do původního stavu (KAŇÁK 2000).

      

Obr. 117:  Půda po holoseči (© archiv Lesoochranárskeho zoskupenia VLK).

      

Obr. 118:  Půda s vlákny hub na místě, kde proběhla kalamita ponechaná přírodě
(© archiv Lesoochranárskeho zoskupenia VLK).
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S trochou nadsázky lze říci, že stromky, vysazujeme na holinu – jako do pouště. Navíc na otevřené ploše holin 
dochází k mnohem větším teplotním výkyvům než v lese, v zimě bičuje mladé stromky vítr a námraza. Přesto 
i na nákladně (často opakovaně) zalesněných holinách v nejvyšších polohách Šumavy smrky postupně odrůstají. 
Na extrémnějších plochách se nakonec uplatňuje přirozené zmlazení. Vzniká ale trochu „jiný“ smrkový les.

Populaci každého druhu z hlediska adaptace k prostředí tvoří soubor jedinců, z nichž každý disponuje různou 
adaptační schopností ke konkrétnímu tlaku prostředí. Populace je tak vybavena k přežití v různých podmínkách, 
včetně extrémních situací. U smrku tato struktura spočívá pravděpodobně v tom, že se v ní vyskytují jedinci 
adaptovaní na standardní prostředí, tj. stín v mládí. Ti představují její klimaxově orientovanou složku. Zároveň 
zahrnuje i jedince druhého krajního adaptačního typu, a to jedince pionýrsky orientované, kteří vytváří populaci 
existenční pojistku pro přežití v extrémních podmínkách (KOŠULIČ 2010). Široké spektrum přechodů mezi 
oběma krajními typy vyplňuje Gaussovu křivku četnosti mezi fl exibilitou a adaptací. Viz obr. 119. 

Obr. 119:  Znázornění přechodů mezi populačními typy jedinců smrku (podle KAŇÁKA 1988). Populace smrku – Picea abies (L.)
Karst: a – velmi adaptované typy (růst ve stínu porostu), b – fl exibilní, pionýrské typy (paseky, požáry), c – jedinci odolní i ve zcela 
extrémním prostředí velké imisní zátěže (převzato z KOŠULIČ 2010).

Adaptované (klimaxové) typy mají svou genetickou výbavu nastavenou na pomalý růst v lese, zpočátku pod 
dospělými stromy. Jinou jejich vlastností je dlouhověkost. Na holině nepřežijí. Oproti tomu pionýrské typy do-
káží vyrůst v degradované půdě a extrémních mikroklimatických podmínkách holiny. Rostou rychle, brzy plodí 
a brzy kulminují v růstu, ale jsou krátkověké. Ve zhruba devadesáti až sto letech se na nich začne projevovat 
zhoršování zdravotního stavu, včetně větší náchylnosti k napadení kůrovci (KOŠULIČ 2010). Proto tam, kde 
byly smrkové lesy vysázené na holinách o velkých rozlohách, dochází po 80–100 letech k plošným rozpadům 
lesů prostřednictvím tzv. kalamit.

Na holinách také nacházíme mnohem méně jeřábů a dalších takzvaných přípravných dřevin, jejichž úlohou je 
listnatým opadem a zastíněním zlepšovat vlastnosti půd. Semena jeřábu roznášejí ptáci, ale ti na holině nenajdou 
ani strom, ani pahýl, na který by usedli a tak mnoho z nich holinu přeletí. Jeřáby, které se na holině přesto uchytí, 
nebo jsou uměle vysázené, poškozuje přemnožená jelení zvěř, která pastvu na holinách poněkud více preferuje 
před porosty bez pasek (REIMOSER & GOSSOW 1996).
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BOX 18:   Vliv imisí

Ačkoliv Šumava nebyla zatížena takovým spadem imisí jako severočeská nebo severomoravská pohoří, i zde se 
jejich vliv významně podepsal na zdravotním stavu porostů. Je to i díky tomu, že šumavské půdy jsou přirozeně 
kyselé a chudé na živiny. 

Jak imise ovlivnily zdraví šumavských lesů, můžeme vyčíst opět z kroniky letokruhů. Jejich chemická analýza 
ukazuje zastoupení důležitých prvků jako vápník, hořčík a hliník, takže lze stanovit, kdy měl strom dostatek živin 
a kdy trpěl jejich nedostatkem. Zastoupení těžkého izotopu uhlíku 13C zase ukazuje, kdy strom trpěl stresem. 
Pokud totiž rostlina roste ve stresových podmínkách, přijímá větší podíl CO2 s těžkým izotopem uhlíku 13C 
než rostlina nestresovaná (ŠANTRŮČKOVÁ, VRBA et al. 2010). Při analýze zjišťujeme tzv. změnu izotopového 
signálu letokruhů smrku. Obr. 120 ukazuje, že stres a tím i zhoršení zdravotního stavu šumavských horských 
smrčin přesně koreluje s poklesem pH půdy.

Výzkum navíc zjistil, že toxický hliník Al3+ nejenže brzdí růst rozkladačů i mykorrhizních hub a omezuje 
růst kořenů. Smrky na jeho vyplavování reagují tím, že koření více v nejpovrchovějších, organických vrstvách 
půdy, kde je hliník vázán na organické látky. Tím se ale stávají ještě náchylnější k působení sucha a k vývratům 
(ŠANTRŮČKOVÁ, VRBA et al. 2010).

Obr. 120:  Křivka změny izotopového signálu dokládající míru stresu stromů kopíruje křivku změn půdního pH, což dokumentuje, 
jak smrky oslabily imise. I přes zlepšení, ke kterému došlo v posledních dvaceti letech, jsou smrky na Šumavě stále stresované. 
Vyvolané změny vlastností půdy budou přetrvávat desetiletí, možná staletí. (Převzato z ŠANTRŮČKOVÁ, VRBA et al. 2010).
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BOX 19:   Odvodnění rašelinišť a podmáčených lesů

Dalším faktorem, který mohl ovlivnit zdravotní stav horských lesů v centrální oblasti Šumavy je rozsáhlé od-
vodňování rašelinišť a podmáčených lesů. První vlna meliorací zde proběhla už na přelomu 19. a 20. století. 
K dalšímu, sice méně rozsáhlejšímu, ale zato intenzivnějšímu odvodnění pak došlo zejména v 60. až 80. letech 
minulého století. Téměř 70 % rašelinišť na území Šumavy bylo v minulosti ovlivněno odvodněním. 

Obr. 121:  Mozaikovité zastoupení rašelinišť, rašelinných a podmáčených smrčin v centrální části šumavských plání označované 
jako Modravské slatě. Obrázek ukazuje jejich západní část. (BUFKOVÁ 2006, nepubl.).

Lze předpokládat, že změny ve vodním režimu přispěly ke strukturálním změnám v podmáčených a rašelinných 
lesích, přispěly ke snížení stability těchto lesů a tím i zvýšené náchylnosti k plošným rozpadům.

Od roku 1999 probíhá v NP Šumava Program revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť. Metoda revitali-
zace je založena na konceptu cílové hladiny vody a odvodňovací kanály jsou přehrazovány systémem dřevěných 
přehrádek, jejichž počet a rozložení podél rýhy jsou určeny zejména typem rašeliniště a svažitostí terénu. U měl-
čích rýh dochází následně ke spontánnímu zazemnění, u hlubších je nutná podpora zazemnění (přehrazené úseky 
s vodou se vyplňují přírodním materiálem např. částmi padlých kmenů, větvemi, proutěnými hatěmi, rašelinou 
a trsy rašeliníků). Postupně dochází k obnovení růstu rašeliníků. Do roku 2010 bylo takto revitalizováno 500 ha 
rašelinišť a mokřadů. Na revitalizovaných lokalitách dochází ke zvýšení a stabilizaci hladiny podzemní vody, 
zpomalení povrchového odtoku a k významnému zadržení vody v období sucha (Bufk ová, Stíbal & Zelenková, 
nedatováno; BUFKOVÁ 2011).
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Obr. 122:  Revitalizace na lokalitě Černohorský močál. Přehrazené hluboké rýhy před provedením zazemňovacích prací.
(© I. Bufk ová).
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BOX 20:   Vichřice

Historické údaje ukazují, že události typu větrných bouří, vichřic případně i tornád se na našem území vyskytují 
poměrně často. Na území Šumavy se vyskytla téměř v každém ze sledovaných století jedna tato událost takové 
intenzity, která byla schopna vážně narušit lesní ekosystémy na rozsáhlých plochách (BRÁZDIL et al. 2004). 
Obr. 123 ukazuje, že v posledním století bylo těchto jevů zaznamenáno výrazně více než v dřívějších staletích. Je 
otázka, zda skutečně roste v souvislosti s klimatickými změnami frekvence vichřic anebo je nárůst jejich zazna-
menané četnosti výsledkem omezené vypovídací schopnosti starších historických pramenů. 

Obr 123:  Kolísání četnosti výskytu silných větrů v České republice v letech 1500–1999
(převzato z DOBROVOLNÝ & BRÁZDIL 2003).

V každém případě je zřejmé, že představa zelených horských smrkových lesů, ve kterých je lýkožrout smrkový 
trvale v tzv. „základním stavu“ patří dnes už do říše pohádek.

Z historie šumavských lesů

Šumavské pralesy pohraničního hvozdu lidem dlouho 
odolávaly. Zvrat přineslo až vybudování Schwarzen-
berského a Vchynicko-Tetovského kanálu na přelomu 
18. a 19. století. Důsledkem zpřístupnění pralesů pla-
vebními kanály byly rozsáhlé těžby šumavských lesů 
a vytvoření obrovských holin. Dřevo se plavilo nejpr-
ve do Vídně a později do Prahy, kde ho byl tehdy velký 
nedostatek. Té době se dnes přezdívá malá doba ledová. 
Ochlazení znamenalo ústup buku, i v nižších polohách 
dominovaly lesům smrky a jedle. Každý revír měl v té 
době vlastní luštírnu semen. Zalesnění holin tedy pro-
běhlo síjí, převážně smrkových semen. Dobytek, který se 
tehdy v lesích pásl, spolehlivě zničil mladé jedle a malé 
množství přirozeně se zmlazujících buků. A tak vznik-
ly i v nižších polohách Šumavy místo smíšených lesů 
lesy smrkové. Holiny vzniklé těžbou se v první polovině 
19. století rozšiřovaly větrnými polomy. Přesto ještě v le-
tech 1856–1874 pokrýval nedotčený prales téměř polo-
vinu zalesněné plochy jižní části Šumavy (PIŠTA 1973).

A pak přišla událost, na kterou Šumava dodnes vzpo-
míná a kterou popsal ve svých knihách Karel Kloster-
mann. V roce 1868 obrovská vichřice na velkém území 
polámala stromy jako třísky. Další se zopakovala o dva 

roky později v noci z 26. na 27. října roku 1870. Zají-
mavé bylo, že největší koncentrace polomových ploch 
byly tam, kde o necelé století dříve holosečná těžba li-
kvidovala rozsáhlé plochy pralesů v rámci naplňování 
kvót plavebního dříví a kde následně došlo ke vzniku 
nesmíšených smrčin (JELÍNEK 1985). Pralesy nebyly 
vichřicí tolik postižené. Na polomech se ale rozmnožil 
kůrovec a v roce 1872 napadl okolní lesy i pralesy. Ků-
rovcová kalamita zanikla po pěti letech kolem roku 1878. 
Vytěžením polomů a kůrovcem napadených lesů vznikly 
znovu obrovské holiny. A znovu byly zalesněny smr-
kem. Studium archiválií prokázalo, že na Šumavě byla 
semena smrku dovezená z jiných částí Rakousko-Uher-
ska použita jen ve velmi malém množství (JELÍNEK 
1985). Není tedy pravda, že smrkové lesy na Šumavě jsou 
nepůvodní. A nejen to, nový výzkum struktury tehdy za-
ložených horských lesů dokonce ukázal, že velkou měrou 
pocházejí z přirozeného zmlazení na tlejících kmenech. 
To znamená, že v horských polohách a v drsném klima-
tu velká část vysázených a vysetých stromků uhynula 
(SVOBODA 2005).

Na české straně pohoří se přesto dochovaly malé 
roztroušené zbytky pralesovitých porostů. Nejznámější 
z nich je Boubínský prales. Málokdo ví, že dříve se tento 
ostrov divoké přírody rozkládal na ploše144 hektarů. 
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Dnes už z něj zbylo jen torzo. Po větrné a kůrovcové „ka-
lamitě“ v devatenáctém století lesníci odvezli polámané 
a kůrovcem napadené stromy. Prales proto na velké části 
rezervace zanikl. Dnes můžeme boubínský prales obdi-
vovat pouze na 48 hektarech – ve smíšených lesích, kde 
proti kůrovci lesníci nezasáhli. Mnohem pozoruhodnější 
je více než pětisethektarový Trojmezenský prales – nej-
větší a nejlépe dochovaný zbytek horského smrkového 
lesa ve střední Evropě. Chráněnou rezervací se stal už 
v roce 1933. Od roku 1991, kdy byl na Šumavě vyhlášen 
národní park, je jeho nejpřísněji chráněnou první zónou. 
Dochovalé pralesovité porosty ale nacházíme i na dal-
ších místech Šumavy.

Po sto letech se vše opakuje potřetí. Vichřice v le-
tech 1983 a 1984 způsobily velké polomy, které v Ná-
rodním parku Bavorský les ponechali ležet a nezasáhli 
ani proti množícímu se kůrovci. Na české straně, tehdy 
ještě „za dráty“ došlo po několikaletém otálení v roce 
1988 a 1989 k vytěžení polomů i kůrovcem napadených 
stromů. Vznikly holiny a poprvé i diskuse o tom, zda 
proti kůrovci zasahovat či nezasahovat. V prosinci 1989 
Ministerstvo kultury po dvacetiletém úsilí vyhlásilo stát-
ní přírodní rezervaci Modravské slatě (3,615 ha), která 
měla chránit území „přírodovědecky i vodohospodářsky 
nejhodnotnějšího krajinného celku Šumavy, který…repre-
zentuje nejzachovalejší úsek středohor střední Evropy“ 
(výnos č. j. 14 505/89 – SOP). 

Na obou stranách hranice pak kůrovec ustoupil bez 
ohledu na to, zda se zasahovalo či nezasahovalo (BLÁ-
HA 2002). V srpnu 1993 byla kůrovcová kalamita podle 
názoru kalamitního štábu „díky odpovědnému přístupu 

všech zainteresovaných…úspěšně zvládnuta“ (Zápis ze 
6. jednání kalamitního štábu ze dne 11. 8. 1993). Na čes-
ké straně byly holiny uměle zalesněné, na bavorské stra-
ně se horský les obnovil z přirozeného zmlazení. 

A pak přišla zima roku 1993. To již i na české straně 
existoval národní park (viz dále). V lednu 1993 se otep-
lilo do té míry, že i v horských polohách roztál sníh a ně-
kolik dní neklesaly teploty pod nulu. Vzápětí pak přišly 
náhle velké mrazy až 25 stupňů pod nulou. Došlo jak 
k poškození kořenových systémů smrků, tak i k poško-
zení jejich jehličí (KREJČÍ 2009). Na takto oslabených 
stromech se hned po této zimě začal množit kůrovec.

Následující roky vypukla gradace lýkožrouta smrko-
vého. Přes masivní těžební zásahy, spojené se vznikem 
holin o výměře mnoha hektarů, docházelo však ve dru-
hých zónách paradoxně k nárůstu početnosti kůrov-
ce: zatímco roku 1995 zde bylo při zásazích vytěženo 
63 000 m3 dřeva, o rok později to bylo již 193 000 kubic-
kých metrů (včetně lapáků). Razantní asanační zásahy 
na české straně rozvoj kůrovce nezastavily a to ani tam, 
kde nepřelétával kůrovec z Bavorska, ale na oslabených 
stromech se líhnul náš, český. Tehdy padl další starý les-
nický mýtus, který říkal, že včasnými asanačními zásahy 
lze přemnožení kůrovce vždy předejít. 

V oblasti s nejintenzivnějšími asanačními zásahy 
na Modravě navíc došlo spolu s lýkožroutem smrko-
vým (Ips typographus) k přemnožení jiného druhu ků-
rovce – lýkohuba matného (Polygraphus poligraphus), 
který se dosud rozmnožoval převážně na mrtvém dře-
vě se zasychající kůrou a nenapadal živé stromy. Tento 
druh zde začal napadat aktivně i živé, převážně mladší 

Obr. 124:  Mrtvý vrch 1254 m. n. m., pohled od státní hranice do NP Šumava
(foto J. Soukup 2000).
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Obr. 125:  Hranice mezi NP Bavorský les (vpravo) a NP Šumava (vlevo) (foto J. Soukup 2000).

smrky (tloušťka 20 cm) a pak i starší 60–80leté smrky 
(ZAHRADNÍK 1999). Lesnická obrana proti tomuto 
druhu je ve srovnání s lýkožroutem smrkovým ještě 
méně účinná. V letech 1998–99 zde dohromady s dalším 
druhem lýkožrouta – skrytohlodem malým (Crypturgus 
pusillus) mnohonásobně převyšoval početnost lýkožrou-
ta smrkového (ZELENÝ & DOLEŽAL 2000).

Důsledkem plošných asanačních zásahů byly opět 
holiny v horských smrkových lesích. V nejvyšších po-

lohách Šumavy, na hranici s Národním parkem Bavor-
ský les, kde přelétával kůrovec ze sousední jádrové zóny, 
nechalo tehdejší vedení správy národního parku vykácet 
souvislou holinu od Bučiny až za Studenou horu. 

I jinde v Národním parku Šumava vznikaly po asa-
načních zásazích holiny. Tragické důsledky měla těžba 
kůrovcem napadených stromů v horských smrčinách – 
na Plesné, Polomu, Kalamitní svážnici a dalších místech. 

Obr. 126a, b:  Letecké snímky ukazují rozšíření holin (zejména větrem) v oblasti tzv. Kalamitní svážnice pod Trojmezenským pralesem 
v letech 1996 až 2006.
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Gradace kůrovce ustoupila po šesti letech jak v Národ-
ním parku Šumava, kde se s ní tehdejší vedení parku 
snažilo bojovat asanačními zásahy, tak v NP Bavorský les 
kde se proti kůrovci v jádrové zóně nezasahovalo. Tím 
padl mýtus o tom, že lýkožrout smrkový se rozmnožuje 
geometrickou řadou, dokud má k dispozici potravu – 
smrk (Viz obr. 127).

Obdobný případ je popisován například v Norsku, 
kde proběhla velká kalamita v letech 1971–1982. Také 
zde měla dvě etapy. Přes rozsáhlá asanační opatření 
(5 miliónů m3) trvala deset let. Skončila ve stejnou dobu 
ve všech postižených oblastech, ačkoli díky rozdrobené 
držbě lesů byly prvky integrované ochrany (zejména asa-
nace a odchyt do lapačů) prováděny v různých místech 
s různou intenzitou (BAKKE 1989). Stejně tak v Polsku, 
kde v Tatranském národním parku proti kůrovci nezasa-
hují došlo k pádu jeho gradace stejně jako v sousedním 
slovenském TANAPu, kde napadené stromy poráželi 
a asanovali (GRODZKI et al. 2006).

Jenže v roce 2003 přišlo extrémní sucho, ze kterého 
se stromy ani po několika dalších letech plně nevzpama-
tovaly. A s ním další rozvoj kůrovce v Národním parku 
Bavorský les (Viz obr. 127).

V kácení horských smrčin na české straně Šumavy 
ale pokračoval vítr. Porosty ve vyšších polohách se totiž 

asanačními zásahy a jimi vzniklými holinami otevřely 
a vítr je začal kácet velkou rychlostí. Polomy byly vždy 
vytěženy a holiny se tak dál a dál rozšiřovaly. I men-
ší vichřice na konci roku 1998 a 2001 položily na zem 
lesy v okolí dříve vytěžených míst, takže plocha polo-
my poškozeného lesa byla větší než kolik by dokázal 
napadnout kůrovec v případě, že by se proti němu ani 
u nás nezasahovalo. V Národním parku Bavorský les až 
do roku 2007 žádné velkoplošné polomy nezaznamenali. 

V lednu 2007 se nad územím přehnal orkán Kyrill. 
Svou silou zdaleka nepatřil k nejsilnějším stoletým vě-
trům, byla to vichřice dvacetiletá. V těch lesích národ-
ního parku, které nebyly narušené předchozí těžbou, 
způsobil převážně jednotlivé nebo skupinové vývraty či 
zlomy. Horské lesy narušené předchozí těžbou ale doslo-
va smetl. Plošné polomy vznikly všude na okrajích holin. 
Polom navazující na holiny na Černé hoře dosáhl téměř 
k pramenu Vltavy. Padly lesy na vrcholu Ždánidel i pra-
lesovité porosty na Plesné, proředěné předchozí asanační 
těžbou jednotlivých kůrovcem napadených stromů i ho-
linami. Hora jménem Polom padla díky dříve vytvo-
řeným holinám celá. Kyrill položil na zem 40% všech 
do té doby dochovaných horských smrčin na Šumavě 
(BEJČEK et al. 2007). 
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Do roku 2007 byly všechny kůrovcem napadené stromy i polomy ve druhé zóně 
NP Šumava zpracovány. Po orkánu Kyrill byla v roce 2007 část porostů druhé 
zóny ponechána bez asanace. Množství nových polomů a kůrovcem napadených 
stromů v těchto porostech bylo v srpnu 2007, 2008 a 2009 zjišťováno leteckým 
snímkováním. Takto zjištěná plocha je pro potřebu grafi ckého znázornění pře-
vedena na m3 vynásobením průměrnou zásobou 300 m3/ha.

Obr. 127:  Kůrovec a polomy ve druhé zóně NP Šumava. Graf ukazuje návaznost větrných polomů na předchozí asanační těžby. Vichřice 
v letech 1998 a 2001 přitom nedosahovaly síly orkánu, přesto postihly větší plochy lesa než kolik předtím kůrovec. Orkán Kyrill v roce 
2007 pak těžbou narušené porosty doslova smetl.
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Obr. 128:  Plošný polom navazující na dříve vytvořené holiny na Černé hoře (1315 m) dosáhl až k turistickému odpočívadlu u pramenů 
Vltavy (šipka) (© Zdeňka Křenová, Správa NP a CHKO Šumava).

Černá hora

Obr. 129:  Plesná (1336 m) – horské smrčiny v první zóně národního parku byly proředěny asanací jednotlivých kůrovcem napadených 
stromů. Orkán Kyrill zde následně způsobil rozsáhlé polomy (© Zdeňka Křenová, Správa NP a CHKO Šumava).
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Obr. 130:  Prakticky celý vrch Polom (1295 m) s porosty narušenými holosečnou těžbou se po orkánu Kyrill změnil v polom
(© Zdeňka Křenová, Správa NP a CHKO Šumava).

Jiné zajímavé srovnání přináší vývoj v NPR Černé a Čer-
tovo jezero, která chrání nejen dvě známá ledovcová 
jezera, ale také horské smrkové porosty pralesovitého 
charakteru. Zde, v Chráněné krajinné oblasti Šumava 
nedaleko hranice národního parku, byla úspěšnost zá-
sahů podrobně sledována, přičemž v části rezervace se 
proti kůrovci nezasahovalo, v druhé části byly napadené 
stromy systematicky asanovány.

Podle výsledků monitoringu ani důsledná asanace 
každého napadeného stromu v zásahové části nezabrá-
nila nástupu kůrovcové kalamity v roce 1996. Účinnost 
kácení byla o pouhé jedno procento vyšší než efekt při-
rozené regulace v následujících letech v bezzásahovém 
území. Pokles početnosti kůrovce v bezzásahové části 
rezervace se téměř shoduje s plochami, kde se kácelo. 
Celkový počet smrků, jež padly za oběť asanaci, je ale da-
leko vyšší: v roce 1998 totiž vichřice vyvrátila a polámala 
množství stromů, z toho přes 88 % v místech předcho-
zích asanačních zásahů a necelých 12 % na bezzásaho-
vých plochách. 

Pokud sečteme kácení a polomy, které v jeho důsled-
ku vznikly, padlo asanaci za oběť o 40 % více smrků, než 
kolik uschlo po napadení kůrovcem při bezzásahovém 
režimu. Realizací asanačních opatření zde byl zřetelně 
urychlen rozpad lesního porostu (KREJČÍ & MOTTL 
1999). Orkán Kyrill pak v „zásahové“ části rezervace 
smetl téměř všechny stromy, zatímco v bezzásahové části 
padly jen jednotlivé stromy.

Národní park – management a zonace

Národní park Bavorský les vznikl v roce 1970 na ploše 
13 000 ha. V roce 1972 byla vyhlášena první bezzása-
hová plocha o rozloze 2 000 ha, která se postupně rozši-
řovala, takže v roce 1983 představovala polovinu a roku 
1991 už 75 % rozlohy parku jako souvislá jádrová zóna. 
V roce 1993 bylo stanoveno, že druhá zóna, která tvoří 
vnější lem kolem jádrové zóny a ve které se proti ků-
rovci důsledně zasahuje, nesmí být užší než 500 m. Toto 
nařízení mělo dát jistotu vlastníkům okolních lesů, že 
jejich lesy nebudou napadeny kůrovcem přelétávajícím 
z jádrové zóny. Druhá zóna tedy působí jako pufrační 
pás mezi jádrovou zónou národního parku a sousedními 
soukromými pozemky.

Ačkoliv s tím místní lidé převážně nesouhlasili, 
byl roku 1997 na východě rozšířen až k Železné Rudě 
na celkovou plochu 24 200 ha. Také v nové části parku 
se bezzásahová plocha (první, přírodní zóna) postup-
ně rozšiřuje. Požadovaných 75 % dosáhne v roce 2027. 
Zároveň bylo stanoveno, že druhá, tzv. pufrační zóna 
může být v případě potřeby rozšířena z 500 m na 1000 m. 
Za příkladnou péči byl v roce 2001 Národnímu parku 
Bavorský les udělen Diplom Rady Evropy, prestižní 
ocenění kvalitně spravovaných evropských chráněných 
území.

Přesto NP Bavorský les řeší nyní podobný problém 
jako NP Šumava v nové části parku, kde obce prosadily, 
že horské smrčiny budou do jádrové zóny zařazeny až 
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Obr. 131:  Část NPR Černé a Čertovo jezero, kde státní správa ochrany přírody vydala státnímu podniku Lesy ČR souhlas s asanací 
kůrovcem napadených stromů (© Jaromír Kyzour 2010).

Obr. 132:  Bezzásahová část NPR Černé a Čertovo jezero, kde státní správa ochrany přírody nevydala státnímu podniku Lesy ČR souhlas 
s asanací kůrovcem napadených stromů (© Jaromír Kyzour 2010).



326 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

v roce 2027. Kácením kůrovcem napadených stromů 
tam vznikají holiny v nejvyšších polohách.

Národní park Šumava byl vyhlášen po pádu železné 
opony v roce 1991 na ploše 69 000 ha. Česká republi-
ka jej přihlásila do kategorie II. chráněných území dle 
klasifi kace IUCN (Světový svaz ochrany přírody), které 
jsou zřizovány za účelem ochrany velkoplošných přírod-
ních procesů a jejichž hlavním cílem je ochrana přírod-
ní biodiversity s její ekologickou strukturou a podpora 
přírodních procesů, a dále podpora vzdělávání a rekrea-
ce (DUDLEY 2008). Podle doporučení IUCN by měly 
plochy takového chráněného území (obvykle národní 
parky) určené k plnění uvedeného hlavního účelu tvořit 
75 % z jeho celkové rozlohy. Doporučená doba k dosa-
žení tohoto cíle je 30 let.

V roce 1993 byl NP Šumava rozdělen do tří zón 
ochrany přírody. První z nich tvoří plochy „…s nejvý-
znamnějšími přírodními hodnotami v národním parku, 
zejména přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy 
vhodné pro rychlou obnovu samořídících funkcí. Cílem 
je uchování či obnova samořídících funkcí ekosystémů 
a omezení lidských zásahů do přírodního prostředí k udr-
žení tohoto stavu…“ (Nařízení vlády České republiky 
č. 163/1991 Sb., kterým se ustavuje Národní park Šu-
mava).

Do druhé zóny byly zařazeny ekosystémy rovněž pří-
rodně hodnotné, ve kterých se předpokládají šetrné způ-
soby hospodaření a postupný převod do režimu prvních 
zón, nebo slouží jako ochranná bariéra pro zóny první. 
Konečně třetí zónu tvoří ekosystémy výrazně pozmě-
něné člověkem, jako jsou vesnice a obhospodařované 
zemědělské pozemky.

V prvních zónách, které tehdy tvořily 22 % rozlo-
hy parku, byly v letech 1993–1994 zásahy proti kůrovci 
posuzovány individuálně. Existovaly tři bezzásahové 
oblasti: Modravské slatě (1 900 ha), Trojmezná (370 ha 
striktní bezzásahovost, 220 ha omezení zásahů na asa-
naci vývratů) a malá plocha u Prášilského jezera (9 ha). 
V ostatních prvních zónách se situace posuzovala případ 
od případu. Asanace kůrovce zde byla v principu povole-
na, avšak státní správa ochrany přírody měla pravomoc 
na místě rozhodnout o ponechání kůrovcem napade-
ných stromů bez zásahu.

V roce 1994 jmenoval tehdejší ministr životního pro-
středí nového ředitele, který měl zajistit lepší ochranu 
šumavských lesů proti kůrovci. Ten v roce 1995 prosadil 
změnu zonace – plocha prvních zón se zmenšila téměř 
na 13 % s tím, že budou ponechány přírodnímu vývo-
ji bez zásahu člověka. Byly navíc ještě více rozdrobeny 
na 135 jednotlivých ploch různé velikosti. Nová zonace 
v lesích byla stanovena nikoli na základě komplexního 
vyhodnocení území z hlediska ochrany ekosystémů, bio-
logické diverzity a přírodních procesů, ale výlučně podle 
kritérií lesnické typologie. Do takto vymezených prvních 

zón byly zařazeny pralesovité porosty a lesy s přirozenou 
druhovou skladbou.

Tento postup byl zcela opačný, než v té době už ob-
vyklý postup při vymezování zonace chráněných území 
jinde v Evropě. Debata o tom, zda upřednostnit kritéri-
um velikosti nebo přírodního stavu v podmínkách kul-
turní evropské krajiny, kde téměř neexistují území, jež by 
splňovala kritéria obě, vedla k jednoznačnému závěru: 
kritérium velikosti je nutné upřednostnit před kritériem 
přírodního stavu (DAVEY 1998). Ostatně ochranu pří-
rodních procesů ani jinak než na větších plochách nelze 
zajistit (KOTECKÝ et al. 2010). 

S roztříštěnou zonací mohl šumavský národní park 
jen velmi obtížně plnit cíle ochrany prostorově nároč-
ných přírodních dějů. Selhání fragmentované zonace 
a managementu se projevilo díky gradaci kůrovce prak-
ticky okamžitě. Do některých prvních zón nalétával ků-
rovec z okolních, méně odolnějších porostů, jinde tomu 
bylo naopak. Asanační těžba v okolní druhé zóně někte-
ré první zóny „oholila kolem dokola“. To vedlo v roce 
1999 vedení parku a ministra životního prostředí Miloše 
Kužvarta k udělení souhlasu s asanací kůrovcem napa-
dených stromů i v prvních zónách, což ale popřelo hlav-
ní cíl a smysl národního parku. Proti tomu se vzedmula 
vlna odporu odborných institucí – protestovali ředite-
lé tří kompetentních ústavů Akademie věd, odborníci 
z přírodovědných fakult, odborné grémium ministra pro 
národní parky i Světový fond ochrany přírody (WWF). 
Když ministr i vedení správy parku ignorovali odborná 
stanoviska a začala skutečně ve zbytcích pralesovitých 
porostů kácet, vydala skupina vědců výzvu k občanské 
neposlušnosti. Viz BOX 21. Na základě výzvy pak míru-
milovné blokády zastavily kácení stromů v Trojmezen-
ském pralese a později v roce 2003 u pramenů Vltavy. 
Blokád se účastnili ekologické organizace, milovníci 
Šumavy, odborníci, turisté i několik místních občanů.

Nenásilná blokáda kácení v Trojmezenském prale-
se otevřela veřejnou debatu o poslání národních parků 
ve sdělovacích prostředcích a vedla k dohodě na vyžádá-
ní stanoviska Světového svazu ochrany přírody (IUCN). 
Světový svaz ochrany přírody vyslal na Šumavu experty 
Světové komise pro chráněná území (WCPA). Ti na-
vštívili nejproblematičtější místa, seznámili se s argu-
mentací obou stran, vyžádali si rozsáhlou dokumentaci 
a po půl roce zaslal Světový svaz ochrany přírody české 
vládě zprávu, ve které konstatoval, že Šumava je mimo-
řádně cenné území, ale stávající péče neodpovídá ka-
tegorii národní park. Zpráva se jednoznačně vyjádřila 
k otázce kácení kůrovcem napadených stromů: „…Z po-
hledu lesnictví jsou tato opatření profesionálně přijímaná 
a mohou být prováděna při péči o lesy mimo chráněné 
oblasti. V chráněných oblastech, zejména v přírodních 
rezervacích, národních parcích a přírodních památkách 
(IUCN kategorie I, II a III) je však vztah k této situaci jiný. 
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BOX 21:   Výzva vědců a odborných pracovníků 
k občanské neposlučnosti

ZACHRAŇME ZBYTKY ŠUMAVSKÝCH PRALESŮ!

Šumava, nyní národní park, po dlouhá léta špatně dostupná turistům i průmyslovému rozvoji, uchovala ve svém 
nitru zbytky pralesovitých porostů a přirozených lesů. Trojmezenský prales a Smrčina – největší komplex hor-
ského smrkového lesa v České republice, lesy nad jezerem Laka, Modravské slatě. Tyto perly našeho přírodního 
dědictví jsou dnes pod vlivem kůrovce, jehož chce správa parku zlikvidovat motorovými pilami. Zatímco však 
po žíru kůrovce zůstává prales pralesem, motorové pily jej zničí navždy.

Není pravda, že první zóny jsou ohniskem kůrovce a ohrožují okolní lesy. Je tomu naopak. Problém Šumavy 
spočívá v neefektivním boji s kůrovcem v zónách druhých. Jsme velmi znepokojeni představou, že osud dru-
hých zón by měl potkat i nejcennější zóny první. Přesto se správa národního parku rozhodla pomoci zbytkům 
pralesovitých porostů motorovou pilou. Je to, jako kdybychom Karlštejn chtěli zachránit tím, že jej srovnáme se 
zemí a vystavíme na jeho místě nový, panelový.

Tam, kde technokratické smýšlení a politická řešení vítězí nad odbornými argumenty, tam, kde se nedbá 
platných zákonů, může přírodě pomoci jedině občanská angažovanost. Vyzýváme proto veřejnost k protestu – 
mírumilovné blokádě kácení v prvních zónách Národního parku Šumava. Tak jako bychom nikdy nedopustili, 
aby novodobí plánovači zbořili Národní divadlo, nedopusťme, aby zničili divadlo přírody – zbytky přirozených 
lesů v srdci Šumavy!

Ing. Karel Kaňák, CSc., vědecký pracovník, lesník,
Ing. Leo Košťál, člen odborného grémia ministra životního prostředí pro národní parky,
Ing. Igor Míchal, CSc., lesník a ekolog,
Prof. Dr. Ing. Dalibor Povolný, DrSc., emeritní profesor Mendelovy lesnické a zemědělské university Brno,
RNDr. Mojmír Vlašín, zoolog.

…Okamžité kácení nebo dokonce holoseč a asanace lo-
kalit v centrálních oblastech s výskytem kůrovce nejsou 
přijatelná opatření.“ Chce-li Česká republika zachovat 
Šumavu v kategorii II. (mezi mezinárodně uznávanými 
národními parky), musí přijmout několik důležitých 
opatření. Provést „…revizi zonace NP: Zóna 1 (jádrová 
zóna) musí být reorganizována do několika kompaktních 
bloků (méně než deseti) s jasně stanovenými podmínka-
mi – v zásadě bezzásahovost. Transformaci ploch zóny II 
do jádrové zóny je třeba výrazně urychlit tak, aby pokrý-
vala 30–40 % plochy NP do 3–5 let…“ (SOLAR & GAL-
LAND 2003).

Ministr životního prostředí Libor Ambrozek se za-
vázal jménem České republiky tato doporučení uvést 
do praxe, což odvrátilo vyřazení NP Šumava z druhé 
kategorie chráněných území dle IUCN. Dodnes se ale 
díky nesouhlasu obcí a regionálních politiků nepodařilo 
změnu zonace provést.

Nové vedení správy parku zastavilo kácení kůrovcem 
napadených stromů ve většině prvních zón a připravilo 
návrh změny zonace. Její projednání ale bylo politickým 
rozhodnutím v roce 2006 zastaveno. 

Ministerstvo životního prostředí zároveň zaháji-
lo řízení o změně rozhodnutí o povolení zásahů proti 
škůdcům (§ 22 zákona o ochraně přírody a krajiny), 
které by umožnilo i mimo první zóny, tam, kde hrozí 
ekologické škody, proti kůrovci nezasahovat. Obce se ale 
proti rozhodnutí odvolaly. Po orkánu Kyrill v roce 2007 
byl ministr životního prostředí Martin Bursík postaven 
před nutnost okamžitého rozhodnutí – buď rozsáhlé po-
lomy nechat vytěžit za cenu dalších obrovských holin 
a poškození půdy těžkou mechanizací, nebo je ponechat 
za cenu další gradace lýkožrouta smrkového. Zvolil dru-
hou možnost, zamítl odvolání obcí a potvrdil původní 
rozhodnutí ministerstva, které umožnilo správě národ-
ního parku vyloučit těžbu v horských smrčinách. Správa 
parku a neměla ani jinou možnost – expertní posouzení 
vlivu zpracování polomů po orkánu Kyrill konstatovalo 
významný negativní vliv zpracování polomů a kůrovcem 
napadených stromů na stanoviště acidofi lních i rašelin-
ných smrčin a jádrové oblasti výskytu tetřeva hlušce 
(Tetrao urogallus) (BEJČEK et al. 2007). Obce podaly 
proti rozhodnutí ministra žalobu, kterou po pěti letech, 
v lednu 2012, soud zamítl. 
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Dle očekávání došlo k další a ještě větší gradaci lýko-
žrouta smrkového, který se z horských smrčin ponecha-
ných bez zásahu rozšířil do níže položených smrkových 
lesů. Tam správa parku proti dalšímu šíření lýkožrouta 
smrkového intenzivně zasahovala i za cenu vzniku vel-
kých holin. V roce 2010 dosáhla těžba kůrovcem napa-
dených stromů 350 000 m3 (viz obr. 127). Správa parku 
byla vystavena obrovskému politickému tlaku a kritice 
za „šíření kůrovce“ díky kterému nenašla odvahu, ani 
politickou podporu k tomu aby kůrovci v některých 
„zásahových“ lokalitách dočasně „ustoupila“, ani k op-
timalizaci hranic území ponechaného přírodě, které byly 
připraveny před orkánem Kyrill a nepočítaly tudíž s tak 
silnou gradací kůrovce: Byly příliš členité, s důrazem 

na přírodní hodnotu porostů, nevyužívaly přírodních 
bariér šíření kůrovce – např. bezlesí. 

Těžba a vznik následných holin nicméně byla posu-
nuta ze sedmého a osmého do převážně šestého vege-
tačního stupně, tedy do lesů s pozměněnou druhovou 
skladbou a o něco nižším rizikem následného rozšiřo-
vání holin větrem. 

Další změna vedení ministerstva po volbách 2010 
a tlak na přístup vlivných dřevařských fi rem k zakázkám 
na těžbu dřeva vedla k rezignaci ředitele parku. Podtrhla 
negativní vliv závislosti managementu ochrany přírody 
na politických změnách. Neustálé změny koncepcí mají 
pro péči o ekosystémy fatální důsledky. 

BOX 22:   Lze se vyhnout holinám?

V situaci, kdy na horské smrčiny nenavazují smíšené, ale opět smrkové lesy se holinám nevyhneme, měli bychom 
se ale snažit jejich rozsah co nejvíce minimalizovat a posunout je do nižších poloh. To znamená ponechání 
horských smrčin bez zásahu. K horským smrčinám arondovat okolní porosty bez ohledu na jejich kvalitu tak, 
aby hranice jádrového území co nejvíce ctila přirozené bariéry šíření kůrovce, zejména bezlesí. Naopak podél 
hranice chráněného území stanovit pásmo o šířce nejméně 500 metrů, kde proti kůrovci důsledně zasahujeme 
i za cenu vytvoření holin, abychom zabránili jeho šíření mimo chráněné území.

Umožňuje-li to velikost chráněného území, je vhodné mít mezí jádrovým územím (horské smrčiny) a okra-
jovým zásahovým pásmem prostor pro diferencované zásahy proti kůrovci s cílem minimalizovat rozsah holin. 
Diferencované zásahy proti kůrovci znamenají upustit od kácení na postupující frontě kůrovce šířícího se z já-
drového území v období gradace, kdy dochází ke vzniku největších holin (s tím, že zde místo holin připustíme 
kůrovcem napadené porosty s uschlým stromovým patrem). V tomto prostoru je přípustné a žádoucí asanovat 
pouze jednotlivě napadené stromy a malá ohniska zakládaná migrujícími lýkožrouty, kteří předlétli před frontu. 
Tím se postup případné další kalamity zpomalí a zabrání jejímu rozptylu.

V momentě, kdy dojde ke zhroucení populace kůrovce na postupující frontě dříve, než tato dosáhne zása-
hového okrajového pásma, obnovit důslednou asanaci jednotlivých napadených stromů a malých ohnisek a tak 
bránit vzniku další gradace kůrovce (BLÁHA 2003).

BOX 23:   Jak provést změnu zonace NP Šumava?
Co je to bezzásahovost?

Diskuse o tom jak změnit zonaci NP Šumava přinesla i poměrně zásadní otázky: Je lepší do prvních zón zařazo-
vat ekosystémy podle míry jejich přírodních hodnot nebo takzvaná managementová zonace (sjednocení zonace 
se základními pravidly managementu)? Co je to bezzásahovost? Zelený kruh – zastřešující nevládní ekologické 
organizace připravil na konci roku 2010 návrh jak postupovat. Navrhuje opustit termín bezzásahová a používat 
termín „jádrová“ nebo „přírodní zóna“.

Zásady zonace NP Šumava – návrh věcného řešení
Považujeme za vhodnější co nejvíce sjednotit zonaci a management. Zejména pro návštěvníky je to pochopitel-
nější, než když do první zóny jezdí auta s lesními dělníky, pracují tam motorové pily či dokonce jezdí odvozní 
soupravy pro dřevo. Personál správy parku má reálný problém tyto věci veřejnosti vysvětlovat.
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I. zóna – jádrová, přírodní (core zone, nature zone)
•  zóna ochrany přírodních procesů. 
•  do první zóny jsou řazeny lokality s nejméně pozměněnými přírodními ekosystémy.
•  dále stanoviště a oblasti výskytu chráněných druhů, u kterých by hospodářské zásahy představovaly negativní 

vliv z hlediska ochrany EVL a PO Šumava, zejména horské smrčiny, rašeliniště, tetřev hlušec, bez ohledu 
na jejich současný stav.

•  dále jsou do první zóny za účelem arondace řazeny i jiné člověkem pozměněné ekosystémy (pozměněná 
věková a prostorová struktura, zachovalá nebo jen málo pozměněná druhová skladba). 

•  cílem je scelení roztříštěné první zóny do 5–15 velkých celků, významně redukovat počet malých fragmentů 
(to neznamená, že by nemohly být vůbec žádné).

•  hranice první zóny musí být co nejkratší (málo členité), při jejich tvorbě je nutné zohlednit faktor obrany 
proti šíření kůrovce z první zóny do zóny druhé. To znamená využívat například bezlesí jako hranice první 
zóny, což výrazně omezí vznik holin mezi první a druhou zónou.

•  v první zóně se nepřipouští zásahy, které ovlivňují přirozenou trajektorii vývoje ekosystémů. 
•  v první zóně jsou umožněna vyjmenovaná opatření: 
 –  zásahy proti požáru
 –  zásahy proti nepůvodním druhům organismům
 –  revitalizační opatření (odstranění starých meliorací a odvodňovacích struh, nepotřebných staveb)
 –  regulace spárkaté zvěře (pozn. ponechat stávající oblast bez lovu, ale zatím nevyloučit lov na celém území 

první zóny, za deset let vyhodnotit a případně lov vyloučit i v dalších částech první zóny, řešit intenzivní 
regulací mimo první zónu)

 –  opatření k omezení bezpečnostních rizik na turistických cestách – ve zdůvodněných případech opatření 
za účelem ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

•  v roce 2011 první zóna nejméně na 30 % rozlohy NP Šumava. V roce 2030 má první zóna nejméně 50 % 
rozlohy NP Šumava.

II. zóna – přechodná, managementová
•  do druhé zóny jsou zařazeny lesní ekosystémy s výrazně pozměněnou druhovou skladbou, ve kterých se 

provádějí managementová opatření s cílem převodu do první zóny.
•  do druhé zóny jsou dále řazeny cenné ekosystémy s trvalým managementem za účelem ochrany druhů či 

stanovišť vzniklých lidskou činností (zejm. bezlesí) a dále vodní a mokřadní ekosystémy z hlediska funkcí 
málo ovlivněné lidskou činností, které nejsou řazeny do I. zóny zejména z důvodů redukce fragmentace této 
zóny a zkrácení jejích hranic.

III. zóna – trvalé hospodaření
•  do třetí zóny jsou zařazeny lesní ekosystémy, ve kterých je cílem trvalé přírodě blízké lesní hospodaření.
•  dále jsou do třetí zóny řazeny zemědělské pozemky s extenzivním hospodařením a intravilány obcí.
•  III. zóna má rozlohu nanejvýš 20 % území NP Šumava.

Mimo systém zonace jsou vymezeny oblasti se vstupem omezeným po značených turistických cestách. 
Rozloha takto vymezených oblastí nepřesáhne 25 % rozlohy NP Šumava (nyní je to 23 %). Budou do nich zahr-
nuty zejména všechny jádrové lokality výskytu tetřeva hlušce a tetřívka obecného a rašeliniště. Mimo tyto oblasti 
nebude ani v první zóně vstup omezen. 
Legislativní řešení: Zákon o NP Šumava zmocní Správu NP Šumava k vydání opatření obecné povahy, kterým 
stanoví území prvních zón, na které se nevztahuje zákaz vstupu dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny.

Obnova horských smrčin

V diskusi o tom, zda můžeme ponechat horské lesy 
neřízenému přírodnímu vývoji, je často vnášena po-
chybnost, zda se dokáží bez pomoci člověka po na-
padení kůrovcem samy obnovit, jako tomu bylo vždy 
i v minulosti. Za účelem pozorování a dokumentace 

vývoje zmlazení ve vysokohorských smrkových lesích 
v oblasti Roklan-Luzný, byly v Národním parku Bavor-
ský les ve dvouletých odstupech mezi lety 1996 až 2002 
provedeny inventury. Poslední inventura tohoto druhu 
proběhla v roce 2005. Tyto inventury byly nutné poté, co 
od poloviny 90. let odumřely v důsledku napadení ků-
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rovcem velké plochy starých porostů a protože klimatic-
ké a edafi cké podmínky pro klíčení a růst zmlazení jsou 
ve srovnání se svahovými polohami mnohem méně pří-
znivé. Cílem těchto inventur je získat hodnoty: hustoty, 
druhového složení, výškové struktury zmlazení ve všech 
vysokohorských polohách, dále je také snaha získat in-
formace o prostorovém rozložení, aby se daly zjistit ob-
lasti s bohatým a oblasti se spíše řídkým zmlazením. 
Inventura z roku 2005 ukázala, že zmlazení se v průběhu 
posledních 3 let z průměrných 2676 stromků / ha zvýšilo 
na 4502 stromků/ha. Pro srovnání: Ve starém horském 
smrkovém lese je hustota stromů cca 300–400 stromů 
na hektar. Pozoruhodné je, že zmlazení je již na 99,1 % 
inventurních bodech (kruhů 500 m2). Pouze na 0,9 % 

(tj. 5 z 572 inventurních bodů) nenašli pracovníci žád-
né zmlazení nad 20 cm (na třech z těchto pěti inventur-
ních bodů přitom ale již bylo zmlazení ve výškové třídě 
10–20 cm). Viz obr. 134. Průměrná hustota zmlazení se 
snižuje se vzrůstající nadmořskou výškou. Plochy se za-
tím nedostatečným zmlazením jsou zejména v místech, 
kde je, nebo donedávna ještě byl nedostatek světla – tj. 
tam, kde nedošlo k odumření starého lesa nebo k od-
umření starých stromů došlo teprve v tomto či předchá-
zejícím roce. Ve zmlazení dominuje smrk, jehož podíl 
je ve výškové třídě nad 20 cm 89 %, následuje jeřáb se 
7,9 %, ostatní dřeviny mají zastoupení pouze 3,1 %, což 
v horské smrčině nepřekvapuje (HEURICH 2009).

Obr. 133:  Vývoj hustoty zmlazení stromků nad 20 cm v NP Bavorský les (převzato z HEURICH 2009).

Obr. 134:  Změny četnosti zmlazení (stromky nad 20 cm) v letech 1998–2005 (převzato z HEURICH 2009).
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Obr. 135:  Bezzásahová oblast na Modravsku 15 let po napadení kůrovcem, letecký snímek
(© Marek Drha, Správa NP a CHKO Šumava 2010).

Obr. 136:  To samé místo při pohledu ze země (© Marek Drha, Správa NP a CHKO Šumava, 2010).

Nejinak je tomu i v horských smrčinách na druhé stra-
ně hranice, v NP Šumava. Biomonitoring tzv. bezzá-
sahových území ukázal, že v nich vyrůstá průměrně 
3713 stromků vyšších než 20 cm/ha. Maximální zjištěná 

hustota zmlazení na ploše je 34 300 ks/ha. Minimální 
zjištěná hustota zmlazení na ploše je 80 ks/ha. V dru-
hové skladbě zmlazení dominuje smrk s 91 %, jeřáb je 
zastoupen 6 % (ČÍŽKOVÁ & HUBENÝ 2010).
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Zajímavé je sledovat jak obnova probíhá (BLÁHA 2003): 
– První fázi tvoří různě staré smrky, které tvořily pod-

rost již v době rozpadu.
– Smrky před napadením kůrovcem mívají obvykle se-

menné roky. Jakým způsobem dokáží smrky blížící 
se rozpad „vytušit“ nebylo objasněno. Dokáží přitom 
vyprodukovat obrovské množství semen. Pracovníci 
správy parku napočítali až 510 000 semen na hektar 
(HUBENÝ 2010). Semenáčků se proto v prvních 
letech po kalamitě objevuje místy značný počet, 
následuje však jejich výrazná selekce. Tvoří druhou 
fázi obnovy. Nejlepší podmínky pro uchycení nalé-
zají kolem stojících souší. Opadaná kůra jim tu ne-
jen dodává živiny, ale tím jak mulčuje povrch půdy, 
brání růstu travin. Souše se navíc sluncem zahřívají, 
sníh okolo nich na jaře dříve odtává a to prodlužuje 
mladým stromkům vegetační dobu.

– Třetí fáze nastupuje poté, co dojde k pádu souší. 
V podmáčených porostech a oblastech s větším 
množstvím suchých stromů na ploše se souše lámou 
zhruba pátý až dvanáctý rok po napadení kůrovcem. 
To omezí přístup jelenům a díky tomu se mezi mla-
dými stromky začíná objevovat významné množství 
jeřábů.

Obr. 137:  Nejlepší podmínky pro uchycení mají mladé stromky
kolem pahýlů svých rodičů (© J. Bláha).

Obr. 138:  Po rozlámání souší začínají odrůstat jeřáby
(© J. Dobrovolný).

– Čtvrtou fázi obnovy představují stromky, které se 
saprofyticky uchycují na tlejících kmenech (15–50 let 
po odumření mateřského porostu).

Zdrojem semen smrku v pozdějších fázích obnovy jsou 
ojedinělé smrky a skupinky smrků, které kalamitu pře-
čkaly živé. Početnost přeživších smrků se různí místo 
od místa, pohybuje 1–10 % populace. Donedávna nebylo 
jasné, jak se jejich semena dostávají i na velké vzdále-
nosti. Toto tajemství bylo pozorováním odhaleno až 
v NP Bavorský les: jejich semena se šíří v zimě větrem 
na umrzlé sněhové ploše s ledovou krustou na povrchu 
(„jako po kluzišti“). 

Šumavská mytologie

Působení kůrovce nejen na Šumavě provází mnoho 
pověr. Některé jsme zmínili v předchozím textu. Je jich 
ovšem mnohem více:
1. Kůrovec zničil šumavské lesy
 – vnímáme-li les jako ekosystém, pak působení lý-

kožrouta, který způsobí pouze uhynutí většiny do-
spělých stromů, nemůžeme démonizovat. Srovnání 
dopadů žíru kůrovce v oblastech ponechaných sa-
movolnému vývoji a dopadů asanace kůrovcem na-
padených stromů ukazuje tab. 41.
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Obr. 139:  V nejextrémnějších podmínkách horských smrčin se mladé stromky dokáží uchytit a odrůst konkurenci trav
až na tlejícím dřevě (© I. Matějková).

Obr. 140:  Kůrovec nikdy nezahubí úplně všechny smrky. Jak někteří jedinci dokáží přežít, není objasněno
(© P. Ješátko).



334 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

Tab. 41:
Dopady ponechání lesů samovolnému vývoji a aktivní asanace kůrovcem napadených stromů. (Převzato z ŠAN-
TRŮČKOVÁ & VRBA et al. 2010).

2. Uschnutí lesů ohrozí kvalitu vody, zejména vypla-
vováním dusičnanů

 – po  odumření stromového patra se skutečně 
zvýšil obsah dusičnanů ve vodách z okolo 1 mg/l 
na 5–10 mg/l. Nikde ale zatím nedošlo k překročení 
normy pro kojeneckou vodu (15 mg/l), takže voda 
je stále vysoce kvalitní. Zvýšení dusičnanů je pou-
ze dočasné, po několika letech se obsah dusičnanů 
opět sníží. Na vykácených holinách dochází analo-
gickému, ale mnohem rychlejšímu, intenzivnějšímu 
a déletrvajícímu vyplavování dusičnanů (ŠAN-
TRŮČKOVÁ & VRBA et al. 2010).

3. Po uschnutí stromů přestanou lesy zadržovat vodu 
a ochranáři tak zaviní záplavy 

 – tato obava vypadá na první pohled reálně. Uvědo-
míme-li si ovšem, že podíl intercepce na celkové re-
tenční kapacitě lesa je malý, ukáže se i tato obava jako 
lichá. Vegetační kryt dokáže zachytit pouze 1–10 mm 
srážek (SUCHARDA & SIMON 2003). Zásadní vliv 
na retenci srážek má vsak a zejména pak kapacita 
půdy. Ta je mnohem více negativně ovlivněna holo-
sečným kácením, než je tomu pod alespoň částečným 
krytem souší či vývratů (BALÁŽ et al. 2008). Měření 
odtoků na Modravském potoce a z Plešného jeze-
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ra, v jejichž povodí se nacházejí největší plochy lesů 
s odumřelými stromy, nezaznamenalo žádné průkaz-
né zvýšení odtoků (ŠANTRŮČKOVÁ & VRBA et al. 
2010).

4. Po uschnutí stromů dojde k vysušení krajiny
 – předpoklad, že odstraněním fungujících stromů 

dojde k vyššímu kolísání teplot, odtoku vody a vy-
sušení oblasti byla ověřována vyhodnocením druži-
cových snímků. Srovnání zeleného lesa, odumřelých 
porostů a holin přineslo překvapivé výsledky. Zjistilo 
se, že holiny se přehřívají mnohem více než rozpadlé 
porosty se soušemi. To bylo posléze potvrzeno mě-
řením teploty na povrchu půdy (ŠANTRŮČKOVÁ 
& VRBA et al. 2010). Viz graf. na obr. 141. Na holi-
nách se půda zahřívala až téměř k 50 stupňům Celsia.

5. V oblastech s uschlými stromy hrozí požáry
 – jeden z nejrozšířenějších mýtů. Po uschnutí stromů 

opadají jehlice, takže nehrozí šíření požáru korunami 
stromů. Suché stromy přestanou transpirovat, půda 
se zamokří, ale díky ochraně souší či polomů ne-
dochází k takovému vysychání jako je tomu na ho-
linách, což omezí riziko šíření požáru po povrchu 
půdy. Požár zde má málo „potravy“, protože k opadu 
větviček, větví a nakonec lámání stromů dochází po-
stupně, nehromadí se zde klest. A konečně – v ob-
lastech ponechaných přírodě nepracují lesní dělníci, 
nepálí zde klest a turisté se zde pohybují jen po stez-

kách, nechodí dovnitř porostů, takže hlavní příčina 
požáru – neopatrná manipulace s ohněm – je na roz-
díl od lesů, kde se hospodaří, omezena na minimum. 
Je tomu tedy paradoxně úplně naopak – v oblastech 
ponechaných přírodě s uschlými stromy je riziko 
požáru mnohem nižší než v kterémkoliv jiném lese. 

6. Lesy se samy neobnovují, odumřelé porosty byly 
podsázeny sazenicemi

 – zřejmě nejúsměvnější z mýtů. Kupodivu mnoho, 
zejména lesníků, mu pevně věří. Každý kdo nahlé-
dl do území ponechaných přírodě po deseti letech 
od žíru kůrovce, nemůže pochybovat, že se zde les 
obnovuje přirozeně. Nicméně je pravdou, že na kon-
ci devadesátých let se v okolí Březníku podsadby 
uschlých porostů prováděly. Není jasné proč, neboť 
již tou dobou bylo zřejmé, že přirozeného zmlaze-
ní je pod uschlými stromy dostatek, což potvrdilo 
i šetření Lesprojektu v letech 1998 a 1999 (STRAKA 
1998, 1999). Vysázeno zde bylo 1168 sazenic/ha. 
Monitoring v letech 2008 a 2009 tu zjistil průměrně 
3450 stromků nad 20 cm/ha, přičemž 92 % mladých 
smrků a 97 % mladých jeřábů pochází z přirozené 
obnovy, což ukazuje na vysokou úmrtnost uměle vy-
sazených sazenic (ČÍŽKOVÁ 2010). Ve fragmentech 
prvních zón, kde se podsadby neprováděly, bylo zjiš-
těno dokonce 4148 stromků nad 20 cm/ha. Podob-
né výsledky jsou i z jiných oblastí, kde se podsadby 

Obr. 141:  Změny teploty na povrchu půdy na holině, v rozpadlém porostu a lese se živými stromy. Kolísání teploty mezi dnem a nocí 
na holině dosahovalo rozmezí 30 stupňů Celsia i více. (Převzato z ŠANTRŮČKOVÁ & VRBA et al. 2010).
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neprováděly, například na Trojmezné bylo zjištěno 
průměrně 5152 stromků nad 20 cm/ha (ČÍŽKOVÁ 
& HUBENÝ 2010).

7. Na Šumavu přestanou jezdit turisté, protože se na ty 
suchý stromy nikdo nechce dívat

 – častá obava místních obyvatel se naštěstí rovněž 
ukázala lichá. Návštěvnost NP Šumava se zvyšuje 
a nejvyšší nárůst turistů je právě v oblastech pone-
chaných přírodě – např. na Březníku či u pramenů 
Vltavy (Správa NP a CHKO Šumava 2010). V anketě, 
kterou v létě 2010 vyplnilo přes 3900 návštěvníků, 
se turisté vyjádřili k dotazu, jak na ně působí uschlé 
stromy. Pohled na ně sice vadí téměř polovině dotá-
zaných, ale pouze 4,5 % návštěvníků vadí natolik, že 
se takovým místům chtějí na výletech vyhýbat. Třeti-
na turistů (32,7 %) naopak chce tato místa navštěvo-
vat a pozorovat zde přírodní proměny lesa (HNUTÍ 
DUHA 2010).

 – k téměř totožným výsledkům dospěl průzkum 
názorů návštěvníků v  NP Bavorský les (SUDA 
&  PAULI 1998).

 – oproti tomu pohled na vykácené plochy (holiny) 
vadí skoro 70 % návštěvníků parku, deseti procen-
tům do té míry, že na taková místa nechtějí chodit 
(HNUTÍ DUHA 2010).

5.8.2.10   Účinky kyselého deště 
na půdy, lesní
a vodní ekosystémy

Jakub Hruška, Pavel Krám,
Jiří Kopáček, Filip Oulehle,

Jaroslav Vrba, Vladimír Majer,
Daniela Fottová, Irena Skořepová

Úvod

Střední Evropa a zejména oblast takzvaného Černého 
trojúhelníka na hranicích ČR, Polska a Německa byla 
od šedesátých let 20. století známá jako místo, kde komí-
ny elektráren chrlily do ovzduší nejvíc oxidu siřičitého 
na celém světě. Kyselý déšť zde usmrtil a poničil rozsáhlé 
lesy. Jak vlastně kyselé deště působí? A jsou problémem 
i poté, co emise oxidu siřičitého v uplynulých letech vý-
znamně poklesly? 

První zprávy o účincích kyselého deště pocházejí už 
z druhé poloviny čtyřicátých let minulého století, kdy 
byly „kouřové plyny“ považovány za možnou příčinu 
poškození lesa v Krušných horách. Toto zjištění poně-
kud zapadlo a v době komunistického režimu se pak 
o takových věcech mluvit nesmělo. Za počátek odhale-
ní účinků kyselého deště je tak obecně považován člá-
nek švédského vědce Svante Odéna, který v roce 1967 

publikoval ve stockholmském deníku Dagens Nyheter 
zjištění, že déšť je kyselý v důsledku lidské činnosti a že 
ryby z mnoha jezer zmizely kvůli okyselení vody kyse-
lým deštěm. Pikantní na tomto zjištění byla skutečnost, 
že ve Švédsku se prakticky uhlí nepálilo a domácí zdroje 
emisí byly v málo zalidněné a vždy k přírodě přátelské 
zemi velmi malé. Osudné okyselení jezer v celé jižní 
Skandinávii bylo způsobeno kyselým deštěm, který se 
do těchto zemí dostal dálkovým přenosem zejména 
z Velké Británie, Polska a Německa, tedy ze zemí s prů-
myslem postaveným na energii získané pálením uhlí 
v elektrárnách.

V 80. letech 20. století se vědecká pozornost sou-
středila na lesy. Bylo prokázáno, že poškození a odumí-
rání rozsáhlých lesních ploch ve střední Evropě rovněž 
souvisí s kyselou atmosférickou depozicí a je výsledkem 
okyselení půd a přímého působení vysokých koncentrací 
polutantů v ovzduší. 

Emise okyselujících sloučenin a kyselý déšť

Kyselost srážek
Atmosférické srážky neovlivněné lidskou činností jsou 
jen velmi slabě kyselé s hodnotou pH přibližně 5–6. Ještě 
v nedávné době se hodnoty pH kyselých dešťů v prů-
myslových oblastech pohybovaly v rozmezí pH 3,5–4,5. 
Protože pH je logaritmická veličina, kyselé deště tak jsou 
přibližně stonásobně větším zdrojem kyselin pro zemský 
povrch než přirozená atmosférická depozice. 

Kde se kyselé deště, či lépe řečeno, kyseliny v deš-
tích vzaly? Uvědomíme-li si jednoduchý princip, že vše, 
co někde stoupá vzhůru, jinde klesá zpět, je odpověď 
snadná. Kyseliny v deštích pochází ze zemského povr-
chu a do atmosféry se dostávají prostřednictvím lidské 
činnosti. Nejvýznamnější z nich jsou kyselina sírová 
a dusičná. Obě vznikají chemickými a fotochemickými 
reakcemi v atmosféře z oxidu siřičitého (SO2) a oxidů 
dusíku (NOx). Podívejme se, jaké jsou hlavní emisní 
zdroje těchto oxidů. 

Emise síry
Přirozeným zdrojem SO2 na Zemi je sopečná činnost 
a oxidace sulfanu (H2S), vznikajícího při mikrobiálním 
rozkladu odumřelé biomasy v půdách a sedimentech. 
Ve 20. století se hlavním zdrojem SO2 stalo především 
spalování fosilních paliv, jejichž je síra (S) přirozenou 
součástí. Například černé uhlí obsahuje v průměru 
1 % S, ropa 1–3 %, ale zcela zanedbatelný není ani obsah 
S v palivovém dříví (0,1 %). Nevyšší obsah S (většinou 
ve formě minerálu pyritu) má hnědé uhlí, které v České 
republice obsahuje 1–8 % síry. Při spalování se značná 
část této S oxiduje a ve formě SO2 uniká do atmosfé-
ry. Dalším zdrojem emisí SO2 jsou průmyslové výroby 
zpracovávající síru a sirné rudy. Zatímco pražení těchto 
rud a spalování dřeva bylo hlavním emisním zdrojem 
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SO2 na území České republiky v 19. století, od počátku 
20. století jednoznačně dominuje spalování uhlí, zejmé-
na uhlí hnědého (Obr. 142).

Celosvětová antropogenní emise síry vrcholi-
la v  80.  letech 20. století, kdy dosáhla 80 miliónů 
t rok–1 a odehrávala se na pouhých 5 % zemského po-
vrchu. Z toho se v Evropě emitovalo 60 milionů tun 
(Obr. 143), bývalé Československo produkovalo 1,5 mi-
liónů t S za rok. Z celosvětového hlediska byla tato antro-
pogenní produkce SO2 zhruba vyrovnaná s přírodními 
emisemi, v Evropě však představovaly emise SO2 ze 
spalovacích procesů desetinásobek tohoto přirozeného 
pozadí. Díky tomu, že je doba setrvání SO2 v atmosféře 
až několik dnů a průměrná transportní vzdálenost SO2 
se pohybuje ve stovkách km za den, mohou relativně 
izolovaná emisní ohniska v okolí průmyslových světo-
vých center ovlivňovat kvalitu srážek i ve zdánlivě velmi 
odlehlých oblastech, včetně např. Grónska či již zmiňo-
vané Skandinávie.

Emise sloučenin dusíku
Emise NOx: Oxidy dusíku se do atmosféry dostávají při-
rozeně jako produkt mikrobiálních pochodů v půdách, 
při lesních a stepních požárech a vznikají rovněž při 
elektrických výbojích v atmosféře. Na území současné 
Evropy však přirozené emise oxidů N představují pouze 
přibližně 3 % úrovně antropogenních emisí, které do-
sahují přibližně 7 miliónů t NOx-N za rok. Hlavními 
antropogenními zdroji NOx jsou podobně jako u SO2 
spalovací procesy. Na rozdíl od SO2, však není hlavním 
zdrojem NOx dusík, který je součástí paliv, ale oxidace 
vzdušného N2 při vysokých teplotách. Antropogenní 
emise NOx tak závisí nejen na množství spotřebované-
ho paliva, ale i na způsobu (teplotě a přebytku vzduchu) 
jeho spálení. Například při spalování uhlí v běžných 
stacionárních zdrojích vzniká 2–4 g NOx-N na každý 
kg paliva, ale při jízdě osobním automobilem 10–25 g 
 NOx-N na kg paliva. Při odhadech antropogenní pro-
dukce NOx se tak vychází nejen ze struktury výroby 
energie (Obr. 143), ale i z jejího rozdělení mezi stacio-
nární a mobilní zdroje. Podíl mobilních zdrojů v České 
republice na celkové produkci NOx má trvale rostoucí 
trend od počátků rozvoje automobilismu až po součas-
nost. Z původních jednotek procent ve 30. letech 20. sto-
letí vzrostl na 40 % v 80. letech a v současnosti se blíží 
západoevropskému průměru 60 % všech emisí NOx. 

Další zdroje kyselin: S  atmosférickou depozicí 
na zemský povrch nedopadá jen kyselina sírová a du-
sičná, ale především jejich soli. Nejdůležitější z nich je 
síran a dusičnan amonný. Obě tyto soli vznikají reakcí 
kyselin s plynným amoniakem (NH3). Protože je NH3 
schopen vázat H+ tím, že se společně mění na amonný 
ion (NH4

+), jeho přítomnost v atmosféře významně sni-
žuje kyselost srážek. V jeho nepřítomnosti by pH srážek 
v České republice pokleslo z hodnot 4,3–4,5 na přibližně 

3,9. Po dopadu na zemský povrch však NH4
+ významně 

přispívá k okyselení půd a vody. Jak je možné, že na jed-
nu stranu amoniak snižuje kyselost srážek a na druhé 
straně okyseluje půdy? Za tímto zdánlivým rozporem 
stojí komplex biochemických přeměn NH4

+. 
NH4

+ je důležitou živinou pro řasy a rostliny (asi-
milace) a zároveň „palivem“ pro řadu bakterií, které 
využívají oxidaci NH4

+ na dusičnany jako zdroj energie 
(nitrifi kace). Při asimilaci odčerpává vegetace z půdních 
roztoků ionty NH4

+, které zabudovává do nové biomasy, 
a nahrazuje je ionty H+ v poměru 1 : 1. V případě nitri-
fi kace se za každý spotřebovaný ion NH4

+ do prostředí 
uvolňují dokonce 2 H+ ionty. Tyto H+ mají původ ve fy-
ziologických pochodech rostlin a uvolňují se za téměř 
všech podmínek. Okyselení půd je tedy možno způso-
bit i nadměrným hnojením dusíkatými hnojivy. V pro-
stém součtu to znamená, že biologická spotřeba NH4

+ 
je zdrojem 1–2 iontů H+ na každý spotřebovaný atom 
N a přispívá tak k acidifi kaci prostředí více, než kdyby 
na zemský povrch padal dusík pouze ve formě kyseliny 
dusičné (HNO3), nesoucí pouze 1 H+ na 1 atom N. Díky 
schopnostem půd zadržovat NH4

+ adsorpcí je téměř veš-
kerý NH4

+ ze srážek rychle zadržen a postupně využit 
biomasou za uvolnění H+. Proto atmosférická depozi-
ce NH4

+ (i hnojení polí, či dokonce lesů minerálními 
amonnými hnojivy) významně přispívá k okyselování 
půd. Acidifi kační potenciál srážek tak do značné míry 
závisí na obsahu jednotlivých forem N. V evropských 
srážkách většinou mírně převládá obsah NH4-N nad 
NO3-N. Z jakých zdrojů se však amoniak do atmosféry 
dostává? 

Emise NH3: Na rozdíl od SO2 a NOx nejsou hlav-
ním zdrojem NH3 pro atmosféru spalovací procesy, ale 
rozklad organických dusíkatých látek. Většina antro-
pogenních emisí NH3 (více než 90%) dnes pochází ze 
zemědělské činnosti. Největším zdrojem amoniaku je 
chov skotu a teprve od 60. let 20. století se významně-
ji uplatňuje i hnojení zemědělské půdy průmyslovými 
dusíkatými látkami (obr. 3). Další zdroje jako například 
odpadní vody, divoká a domácí zvířata, průmyslová vý-
roba amoniaku, spalování biomasy a fosilních paliv se 
na produkci NH3 dohromady uplatňují podílem menším 
než 10 %. Přírodní zdroje NH3 v Evropě nyní předsta-
vují výrazně méně než 10 % jeho celkových emisí, v ce-
losvětovém měřítku (včetně emisí NH3 z oceánů) pak 
přibližně 25 %.

Historický vývoj emisí sloučenin S a N
Kolem roku 1850 byly emise SO2 na historickém území 
Čech a Slovenska nízké (6 kg S ha-1 rok-1) a pocházely 
zejména ze spalování dřeva a pražení rud (Obr. 142). 
Podobně zanedbatelné bylo i znečišťování atmosféry 
oxidy dusíku pocházejícími z průmyslových a energe-
tických zdrojů (Obr. 145). Společně s růstem spotřeby 
energie (Obr. 146) se počaly emise oxidů S a N postupně 



338 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

zvyšovat. Tento trend byl až do 2. světové války relativně 
pomalý a ustálený (Obr. 145). K prudkému zvratu do-
šlo s rozvojem těžkého průmyslu v poválečném období, 
kdy se úroveň emisí SO2 a NOx více než ztrojnásobila 
během následujících 30 let a dosáhla maximálních hod-
not v 80. letech (125 kg S a 25 kg N ha–1 rok–1). Zásadní 
zvrat ve vývoji emisí SO2 a NOx na našem území nastal 
v důsledku politicko-ekonomických změn po roce 1989, 
vedoucích k přechodu od centrálně plánované na tržní 
ekonomiku a k důslednější (evropsky pojímané) ochra-
ně životního prostředí. Tyto změny přinesly jednak 
prudký pokles spotřeby energií na počátku 90. let, ale 
také přísnější kontrolu kvality paliv, omezení spalování 
hnědého uhlí s vysokým obsahem S a odsíření velkých 
zdrojů emisí. 

Oproti úrovni 1980–1989 byla v období 1992–1994 
spotřeba energie v ČR v průměru nižší o ~23 %. Energe-
tická základna ČR se v 80. letech z více než 60 % opírala 
o tuhá paliva. Pokles ve výrobě energie se proto hlavně 
projevil snížením množství spalovaného uhlí. V násle-
dujících letech se na poklesu emisí SO2 významně po-
dílela postupná změna palivové základny (plynofi kace) 
a v polovině 90. let pak hlavní roli počalo hrát odsiřování 
hlavních emisních zdrojů. Toto odsíření bylo prakticky 
dokončeno v roce 1999. Během jedné dekády se podařilo 
snížit emise SO2 z našeho území o téměř 90 % oproti 
jejich maximu z 80. let a vrátit je na úroveň odpovídající 
první polovině 20. století (Obr. 145). 

Na rozdíl od SO2, se z počátku velmi razantní pokles 
emisí NOx zpomalil v polovině 90. let a postupně zasta-
vil (Obr. 145) z důvodu prudkého rozvoje automobilové 
dopravy. Podíl mobilních zdrojů je spojen se spotřeb-
ním životním stylem, a tak lze v budoucnosti nadále 
očekávat jeho vzrůstající trend. Současná úroveň emisí 
NOx na našem území je přibližně o 50 % nižší než její 
maximum v 80. letech a odpovídá situaci z přelomu 
50. a 60. let 20. století. 

Emise NH3 se vyvíjely odlišně od emisí oxidů S a N 
a byly relativně vysoké (6–7 kg N ha–1 rok–1) již v 19. sto-
letí. Jejich následný nárůst byl mírný a probíhal ruku 
v ruce s rostoucím počtem obyvatel na území Čech ze 
7 milionů kolem roku 1850 do nynějších 10 miliónů. 
Shoda mezi produkcí NH3 a populační křivkou byla způ-
sobena tím, že měrné emise NH3 z živočišné výroby byly 
v přepočtu na jednoho obyvatele stabilní až do masivní-
ho nástupu průmyslových hnojiv v 60. letech 20. století. 
Maximálních hodnot dosáhly emise NH3 v 80. letech 
20. století a od roku 1989 značně poklesly (Obr. 145). 

Hlavní vliv na velikost emisí NH3 měl zejména chov 
skotu a hnojení anorganickými dusíkatými hnojivy. Sou-
časné stavy skotu na našem území jsou o téměř 50 % 
nižší než v roce 1989 a dokonce jsou nižší, než byly 
kolem roku 1850. Rovněž aplikace průmyslových du-
síkatých hnojiv se snížila na přibližně polovinu oproti 
80. letům na úroveň odpovídající 60. letům 20. století. 

Současná úroveň českých emisí NH3 je proto o 40 % nižší 
než v 80. letech 20. století a poklesla na úroveň konce 
19. století (Obr. 145). 

Obdobné změny jako v České republice nastaly 
v emisích sloučeniny S a N i na území ostatních post-
komunistických zemí, hlavně v Polsku a bývalé NDR, 
což vedlo k prudkému snížení emisí okyselujících látek 
do atmosféry a rychlému zlepšení kvality ovzduší v celé 
Evropě. Celoevropské emise SO2 (Obr. 143) byly nejvyšší 
začátkem 80. let 20. stol. Západní Evropa své emise sni-
žovala již od 70. let, ale neustálý růst emisí ve střední 
a východní Evropě tuto snahu v kontinentálním měřítku 
eliminoval. Teprve v 90. letech dochází k dramatickému 
poklesu, který se na počátku 21. století prakticky zasta-
vuje. Prognóza do roku 2030 počítá sice s dalším sníže-
ním, ovšem je otázkou, nakolik se ho podaří realizovat. 
Současná mezinárodní legislativa sahá jen do roku 2010, 
který je cílovým rokem takzvaného Goteborgského pro-
tokolu, který upravuje národní emisní limity evropských 
zemí. 

Dnešní evropské emise SO2 tak jsou zhruba na úrov-
ni 40. let 20. století. Emise NOx mají svoje evropské 
maximum až v 90. letech (Obr. 143) a jednoznačně 
souvisejí s rozvojem dopravy. Jejich větší omezování je 
proto obtížné a pokles je a bude pomalý v i v budoucnu. 
Emise NH4 jsou poměrně stálé již od roku 1880 a mají 
jen nepatrný vzrůst. Malý vrchol je na konci 80. let 
20. stol. K drobnému snížení přispěla zejména redukce 
živočišné zemědělské produkce v bývalém východním 
bloku. Ve státech západní Evropy je zemědělství na sta-
bilní úrovni již několik desetiletí. Do budoucna nelze 
za současné zemědělské politiky žádné významné re-
dukce očekávat. 

Přes značný pokles produkce SO2 a NOx se ale kyse-
lost srážek snižovala jen pomalu a jejich průměrné pH 
vzrostlo mnohde méně než o polovinu jednotky pH. Jak 
je možné, že se kyselost srážek mění tak pomalu? Vy-
světlením tohoto jevu je paradoxně další zlepšení kvality 
ovzduší. Oproti 80. letům se díky odlučování popílku 
snížila o více než 90% emise prachu do ovzduší. V Čes-
ké republice to představuje pokles z 1,3 milionu t rok–1 
v roce 1980 na současných přibližně 0,06 milionu t  rok–1. 
Popílek obsahuje značné množství bazických prvků (Ca, 
Mg, Na, K), které neutralizují kyseliny ve srážkách. Tím, 
že poklesla jejich emise, snížil se následný neutralizač-
ní efekt. Protože došlo ke snížení emisí většiny prvků 
rozhodujících o chemickém složení srážek, poměr-
né zastoupení okyselujících a neutralizujících složek 
v atmosféře se příliš nezměnilo, zatímco jejich celkové 
množství významně pokleslo. 

Relativně velké snížení na absolutně vysoké emise
Přes velkou redukci emisí síry, ale i dusíku, je ale ČR stá-
tem, který má v rámci Evropy stále nadprůměrné měrné 
emise obou sloučenin (Obr. 147). Naše emise síry jsou 
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stále více než dvojnásobné v porovnání s průměrem EU, 
a i emise NOx jsou o třetinu vyšší. ČR je stále jedním 
z největších emitentů síry a dusíku v Evropě, přestože 
naše relativní snížení emisí je jedno z největších v Ev-
ropě. Protože jsme ale začínali z astronomicky velkých 
emisí, dostali jsme se dnes na hodnoty, na kterých jiné 
evropské státy (např. Švédsko) svoje snižování začínaly. 
V současné době emituje ČR okolo 200 tisíc tun SO2 
ročně. Je to zhruba tolik, kolik Švédsko, Norsko a Finsko 
dohromady, ale na zhruba 15× větším území.

Atmosférická depozice sloučenin S a N
Kyseliny z atmosféry se na zemský povrch dostávají dvě-
ma mechanismy. Prvním je vlastní kyselý déšť, správněji 
„mokrá depozice“, druhým je takzvaná „suchá depozice“. 
Ta se uplatňuje v oblastech s vysokými koncentracemi 
SO2 a NOx v ovzduší. „Vysokými“ se v tomto kontextu 
rozumějí průměrné roční koncentrace vyšší než 3–5 mi-
krogramů m-3. Z tohoto hlediska jsou koncentrace obou 
plynů v mnoha oblastech ČR stále vysoké. Způsobují je 
emise z domácích průmyslových zdrojů a dopravy, ale 
svůj podíl mají i přenosy ze zahraničí. Zhruba 60–80 % 
depozice S a N na území České republiky pochází ze 
středoevropského regionu – Německo, Polsko, Česko 
a Slovensko.

Mechanismus suché depozice je zhruba následují-
cí: plyny a aerosol z atmosféry se zachycují na povrchu 
vegetace, odkud jsou při nejbližším dešti opláchnuty 
do půdy tzv. podkorunovou depozicí. Suchá depozi-
ce síry tvoří dnes na území České republiky zhruba 
 50–70 % její celkové hodnoty a je rozhodujícím fak-
torem okyselování zalesněných oblastí. U dusíku tvoří 
suchá depozice zhruba 10–50 % celkové depozice a její 
podíl v posledních letech roste zejména díky emisím 
NOx z mobilních zdrojů těsně nad zemským povrchem. 
Obecně platí, že podíl suché depozice na celkovém 
spadu S a N, ale i celková úroveň tohoto spadu, roste 
nepřímo úměrně vzdálenosti od emisních zdrojů. Nej-
vyšší spad bývá v jejich blízkosti těchto zdrojů, zatímco 
s rostoucí vzdáleností se zvyšuje podíl mokré depozice 
a její celková úroveň klesá. V ČR se tento gradient de-
pozice projevil například značně nižším kyselým spa-
dem na Šumavě než v Krušných a Jizerských horách 
a Krkonoších, tzn. oblastech v bezprostřední blízkosti 
Černého trojúhelníku. Úroveň kyselého spadu a podíl 
suché depozice se dále snižuje s prodlužováním vzdále-
nosti od emisních zdrojů a s rostoucí čistotou ovzduší. 
Například v severním Švédsku je podkorunová depozice 
jen nepatrně vyšší než na volné ploše – z velmi čisté 
atmosféry na povrchu jehlic smrků kondenzuje praktic-
ky pouze voda. Takové čistoty atmosféry ale ve střední 
Evropě v dohledné době dosaženo nebude a výrazné 
zvyšování atmosférické depozice prostřednictvím lesů 
je třeba brát jako fakt i do budoucnosti. 

Nejefektivnějšími sběrači suché depozice jsou po-
rosty jehličnanů, protože mají ve srovnání s listnatými 
stromy větší specifi cký povrch a navíc mají jehličí po celý 
rok. Depozice do půdy je v případě smrkového lesa zhru-
ba dvoj až trojnásobná (Obr. 148) než v bukovém lese 
za stejných klimatických, atmosférických a stanovišťních 
podmínek (Obr. 154). Pokud by v oblasti žádný les nebyl, 
depozice by byla pouze zhruba čtvrtinová v porovnání 
se smrkovým lesem anebo zhruba poloviční v porov-
nání s bukovými porosty. Tento příklad (Obr. 155) je 
z povodí Jezeří v Krušných horách a pochází z poloviny 
90. let. 20 století. Obdobná je situace na celém území 
České republiky. Nejvyšší atmosférická depozice je tedy 
ve smrkových lesích, kde také dochází k největšímu po-
škození půd a jejich největšímu okyselení. Nejdelší řada 
měření atmosférické depozice na volné ploše u nás po-
chází z malého povodí Jezeří v Krušných horách (Obr. 
150). Měří se zde od roku 1978, a depozice síry zde klesla 
z hodnot mezi 20–25 kg ha–1 rok–1 v 70. a 80. letech 20. 
století na dnešních zhruba 5–10 kg ha–1 rok–1. Za stej-
nou dobu se průměrné roční koncentrace SO2 v ovzduší 
snížily z 80–90 mikrogramů m–3 na dnešních zhruba 
10 mikrogramů m–3 (Obr. 150). Poměr mezi snížením 
koncentrací SO2 v ovzduší (zhruba na 15 %) a snížením 
depozice síry (zhruba na 30% původních hodnot) tedy 
není přímo úměrný. Depozice klesá méně než emise 
a koncentrace plynného SO2 v ovzduší. Je to dáno jed-
nak tím, že část depozice ve formě rozpuštěné H2SO4 
a jejích solí je transportována z větších vzdáleností, 
a dále také lepší konverzí plynného SO2 na kapalnou 
H2SO4 při nižších koncentracích SO2 v ovzduší. Proto 
je depozice síry, ale i dusíku vždy měřitelná i v oblastech, 
kde jsou velmi nízké koncentrace SO2 a NOx v ovzduší. 
Jedny z nejvyšších depozic síry a dusíku jsou v rámci 
ČR měřeny ve vrcholové partii Orlických hor (až 60 kg 
dusíku ha–1 rok–1 a až 50 kg ha–1 rok–1 síry koncem 90. let 
20. stol), přestože lokální koncentrace SO2 a NOx jsou 
na středoevropské poměry velmi nízké. Orlické hory ale 
leží přímo v cestě převažujícímu západnímu proudění, 
které přináší do vrcholových partií kyselinu sírovou, 
dusičnou a jejich amonné soli, které vznikly postupně 
nad českými průmyslovými a sídelními aglomeracemi 
obklopenými intenzivní zemědělskou výrobou. K vysoké 
depozici ale přispívá i relativně vysoké množství srážek 
a mlhy ve vrcholové části hor. Přestože koncentrace prv-
ků a sloučenin jsou v případě vysokých úhrnů menší než 
v nižších polohách, nejsou proporčně nižší než zvýšení 
srážkových úhrnů na horách. Proto je pravidelně v hor-
ských oblastech vyšší depozice než v nížinách.

Vysoké depozice okyselujících sloučenin tedy nejsou 
jen doménou oblastí v blízkosti elektráren spalujících 
uhlí. Vyšší depozice může být i v relativně čistých ob-
lastech jako je Šumava, anebo dokonce i v oblastech po-
važovaných obecným míněním za téměř panensky čisté 
jako jsou hory Zakarpatské Ukrajiny. Zde jsou v součas-



340 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

nosti například vyšší depozice dusíku než v některých 
místech Krušných hor, a depozice síry je zde prakticky 
stejná. Zatímco Krušné hory jsou dnes pod převažujícím 
vlivem západních větrů z téměř dokonale vyčištěné zá-
padní Evropy, Zakarpatí je pod převažujícím vlivem ještě 
ne zcela perfektní České republiky, Slovenska a Polska. 
A také vlastní ukrajinské zdroje nejsou zanedbatelné. 

Celkový obrázek o vývoji kyselé depozice v ČR nejlé-
pe poskytnou měření ze sítě malých povodí GEOMON 
(viz BOX 25). Od roku 1994 se průměrná depozice síry 
na volné ploše (ze 14 povodí), snížila ze zhruba 15 kg 
ha–1 rok–1 na dnešních 6–7 kg ha–1 rok–1, zatímco pod-
korunová depozice klesla ze zhruba 35–40 kg ha–1 rok–1 
na průměrných 15 kg ha–1 rok–1 v posledních letech 
(Obr. 148). Podkorunová depozice, která zahrnuji i su-
chou depozici (viz obr. 8), je stále více než dvojnásobkem 
depozice na volné ploše.

Zcela jiná je situace u depozice celkového dusíku. 
Zde se od počátku 90. let průměrná depozice na volné 
ploše snížila z 15 kg ha–1 rok–1 na 10 kg ha–1 rok–1, ale 
podkorunová depozice se nijak nezměnila, a neustále se 
drží mírně pod 20 kg ha–1 rok–1 (Obr. 148).

Pro porovnání: Hodnota depozice síry se v severním 
Švédsku a Norsku, tedy oblasti, která je v Evropě nejmé-
ně zasažena emisemi, pohybuje okolo 1–2 kg ha–1 rok–1, 
a to jak na volné ploše tak i v podkorunových srážkách. 
Ani v 80. letech 20. století tam nebyla celková depozice 
síry vyšší než 4 kg ha–1 rok–1. Depozice celkového dusíku 
zde nepřekračuje 3 kg ha–1 rok–1. 

Střední Evropa tedy má stále i přes značné zlepšení 
z posledních dvaceti let poměrně vysokou depozici síry 
i dusíku, a s další výraznější redukcí již nelze do budouc-
na počítat. Proto bude kyselý déšť i nadále ovlivňovat 
naše lesy, půdy a vody. 

Vliv síry a dusíku na půdy a lesy

Vliv imisí (depozice) síry a dusíku na horské lesy byl 
považován za hlavní problém druhé poloviny 20. století, 
a po odsíření velkých zdrojů emisí v 90. letech 20. století 
byl poněkud zapomenut. Skončily totiž katastrofi cké vel-
koplošné úhyny lesů, a problém imisí se tak zdál jednou 
provždy vyřešen. Přesto ale depozice síry a dusíku stav 
horských lesů stále negativně ovlivňuje, i když jinými, 
na první pohled méně viditelnými mechanismy. 

Přímé poškození lesů
Po dlouhá desetiletí byly za hlavní příčinu hynutí lesů 
vlivem emisí považovány vysoké koncentrace SO2 
v ovzduší, kdy přímý kontakt velmi koncentrovaného 
SO2 s asimilačními orgány smrku poškodí chlorofyl 
a jehličí uschne (tzv. akutní poškození). Tento mecha-
nismus se nejvíce uplatňoval v oblastech s extrémně 
vysokými koncentracemi SO2 v ovzduší. Tímto mecha-
nismem zahynuly v 60.–80. letech 20. stol. lesy v Kruš-

ných horách. Imisní epizoda může být velice krátká. Při 
vhodném počasí stačí k akutnímu poškození vedoucí-
mu k odumření stromu desítky minut. Například v zimě 
1977/1978 uhynuly tisíce hektarů lesa v Krušných ho-
rách, kdy se prudce snížila teplota zhruba o 25 °C během 
jedné noci a současně se prudce zvýšila koncentrace SO2. 

Význam tohoto mechanismu v současné době ustou-
pil, protože koncentrace SO2 v ovzduší se řádově sní-
žily. Zatímco v roce 1990 bylo v oblasti Krušných hor 
průměrně více než 60 mikrogramů SO2 na m3 vzduchu 
(μg m–3), po roce 2000 už to bylo jen okolo 10 μg m–3, 
stejně jako ve většině horských oblastí. Průměrné kon-
centrace SO2 v ovzduší jsou dnes na 98 % území ČR nižší 
než 20 mikrogramů m–3, což je hodnota imisního limitu 
na ochranu vegetace a ekosystémů stanovená Evropskou 
komisí, kdy by nemělo docházet k přímému poškození 
asimilačního aparátu.

Přesto se ale stav lesů dramaticky nezlepšil. Nedo-
chází již sice k jednorázovým velkoplošným úhynům, ale 
chřadnutí lesů pokračuje. Průměrná defoliace v celé ČR 
(Obr. 152) smrku a buku se mezi lety 1986–2003 nijak 
nezmenšila, naopak situace se mírně zhoršila, přestože 
koncentrace SO2 velmi poklesly. Defoliace je ztráta jehlic 
(smrk) či listů (buk) vůči ideálnímu stavu plného olistění 
a je mírou zdravotního stavu stromů. Pokud je ztráta 
asimilačního aparátu nízká, má to na zdravotní stav jen 
malý vliv, jakmile ale překročí zhruba 40 %, strom začíná 
strádat nedostatkem živin, které jsou produktem asimi-
lace probíhající v jehlicích či listech. Z měřených údajů 
vyplývá, že zhruba 40% smrků v ČR má defoliaci vyšší 
než 40% a proto je průměrná defoliace velmi vysoká 
(Obr. 152), dokonce nejvyšší ze všech evropských zemí. 
Protože se zdravotní stav (měřený defoliací) nezlepšil, je 
zřejmé, že existuje jiný mechanismus poškozování stro-
mů než jen přímé ovlivnění vysokými koncentracemi 
SO2. Navíc v mnoha horských oblastech nebyly koncen-
trace SO2 nijak vysoké. Například v Orlických horách 
a Jeseníkách nepřekračovaly 20 μg m–3 ani v roce 1990. 
Přesto i tam došlo k masivnímu odumření lesa. 

Dlouhodobé okyselení půd
Mechanismem poškozujícím horské lesy je dlouhodobé 
okyselení půd. Kyseliny, jež se do půdy dostávají kyselým 
deštěm, vyplavují z půdy prvky, které jsou důležité pro 
udržení vyvážené hodnoty půdní kyselosti a které jsou 
současně nezbytnými živinami pro vegetaci. Jedná se 
zejména o vápník (Ca) a hořčík (Mg), menší roli hraje 
draslík (K) a nejmenší sodík (Na). Souhrnně je nazý-
váme bazické kationty. Tyto prvky jsou schopny po ně-
jakou dobu vyrovnávat (neutralizovat) přísun kyselin 
z atmosféry. Při této reakci jsou ale nevratně odnášeny 
z půd do podzemních a povrchových vod.

Vedle množství depozice závislého na imisních po-
měrech a druhové skladbě a věku lesa rozhodují o stup-
ni okyselení další faktory. Jedním z nich jsou přirozené 
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vlastnosti půd, zejména množství bazických kationtů 
v půdě. Jejich hlavním zdrojem v půdách je zvětrává-
ní podložních hornin a jejich celkové množství urču-
je odolnost vůči kyselé depozici. Čím víc je v půdách 
bazických kationtů, tím jsou půdy odolnější, protože 
mohou déle neutralizovat přísun kyselin z atmosféry. 
Nejméně odolné jsou horské půdy na kyselých horni-
nách (žuly, křemence), které obsahují málo bazických 
kationtů a tyto horniny pomalu zvětrávají. Půdy mají 
přirozeně málo bazických kationtů v iontově-výměnném 
komplexu: jedině tyto jsou ale přístupné pro neutrali-
zaci kyselého deště. Prvky v hornině jsou pevně vázané 
v minerálech a musí se nejprve uvolnit velmi pomalými 
zvětrávacími rekcemi a přejít do iontově výměnného 
komplexu půdy. Horské půdy tak mají malou mocnost 
a díky nízkým teplotám i přirozeně nízké množství ba-
zických kationtů. To je spolu s drsným klimatem a vy-
sokým přísunem kyselin důvod, proč se devastující vliv 
kyselých dešťů nejdřív objevuje v horských oblastech. 
Lépe jsou na tom půdy nižších poloh a také půdy vzniklé 
na horninách bohatých na bazické kationty (například 
vápence a čediče) – zde je riziko okyselení mnohem 
menší. Ve většině horských oblastí ČR ale převládají prá-
vě kyselejší a pomalu zvětrávající horniny, na kterých se 
vyvinuly přirozeně chudé půdy.

Zásoby uvolnitelných bazických kationtů vznikaly 
v půdách zvětráváním podloží zejména v období od po-
slední doby ledové, v našich horských oblastech tedy 
asi 10 000 let. V důsledku kyselé depozice, ale i změn 
druhové skladby původních lesních porostů na smrkové 
monokultury, kdy probíhá okyselování půdy rozkladem 
jehličnatého opadu v kombinaci se zvýšenou kyselou 
depozicí, byly ale zásoby bazických kationtů vyčerpá-
ny v průběhu zhruba poslední stovky let, hlavně však 
v posledních několika desetiletích. Celý jev je možné 
jen s malou nadsázkou přirovnat ke změně geologické 
epochy. Pomocí modelů simulujících acidifi kační pro-
cesy probíhající v půdách bylo území ČR rozčleněné 
na čtyři kategorie s různým poškozením půd kyselým 
deštěm (Obr. 153). Na nejpoškozenějších místech bude 
docházet k mírnému zlepšení, ovšem návrat ke stavu 
před působením kyselých dešťů je nereálný – i sníže-
né množství emisí je bude udržovat ve stavu jen trochu 
lepším, než byl nejhorší stav počátkem devadesátých let 
20. století. Možná je to překvapivé, ale stav půd se bude 
většinou dál zvolna zhoršovat – pokles bude pomalý, 
ale znatelný. (Obr. 154). Trend vývoje bazické saturace 
lesní půdy ČR (bazická saturace udává jakým procentem 
je iontově-výměnný komplex půdy nasycen bazickými 
kationty – Ca, Mg, Na a K) modelovaný pro období 
1850–2030. Jasně z něj vyplývá, že k největší ztrátě bází 
z půd vlivem okyselení došlo v 50.–90. letech 20. stol. 
Po masivním poklesu emisí v 90. letech 20. stol. došlo 
ke zpomalení poklesu bazické saturace, ale ten bude 
pokračovat i v příštích dekádách. Současná atmosféric-

ká depozice, velmi snížená oproti 80. letům 20. století, 
ovšem v žádném případě nulová (Obr. 155), bude stačit 
k dalšímu pozvolnému okyselování půd. Ovšem velkou 
roli zde hraje i intenzivní lesnictví způsobující zvýšení 
depozice ve smrkových lesích a nevratně vyčerpávající 
zásoby bází z půd.

Hliníková toxicita
Hlavním mechanismem, který poškozuje stromy je otra-
va hliníkem. Hliník v rozpuštěném stavu je buněčný jed. 
Hliník je prvek, který se v horninách a půdách běžně 
vyskytuje, je dokonce jeden z nejvíce zastoupených. 
Pokud ale nejsou půdy okyseleny, vyskytuje se ve for-
mě nerozpustných sloučenin (převážně primárních 
a sekundárních minerálů půd a hornin, hliník je třetím 
nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře), které nejsou 
škodlivé, protože je organismy nedokáží přijmout. Jak-
mile se ale půdní prostředí okyselí, hliník se velmi rych-
le rozpouští. Pokud kyselost klesne, rychle se Al opět 
sráží do nerozpustných sloučenin. Vysoké koncentrace 
hliníku, respektive nízký poměr živinných bazických 
kationtů a hliníku (Ca + Mg + K) / Al v půdním rozto-
ku působí fyziologické problémy kořenovému systému 
smrků. Ionty Al totiž můžou vytlačit kationty vápníku 
(Ca), hořčíku (Mg) a draslíku (K) na výměnných mís-
tech buněčných membrán kořenů, čímž je narušena 
iontová rovnováha. To vede k odumírání takto posti-
žených orgánů (v typickém případě jemných kořenů) 
a následně i k špatnému příjmu živin, vody a celkové-
mu oslabení rostliny. Hliník například nejčastěji blokuje 
příjem hořčíku. Stromy s nedostatkem hořčíku pak trpí 
chlorózou, tedy žloutnutím jehlic kvůli nedostatku ze-
leného barviva nutného k zachytávání sluneční energie. 
Takto postižené jehlice pak rychle opadávají a zvyšuje 
se defoliace stromů. Velké riziko poškození je tam, kde 
je molární poměr Σ(Ca + Mg + K) / Al (zkráceně Bc/Al) 
v půdním roztoku kořenové zóny je menší než 1. Protože 
více hliníku se vždy vyskytuje až v minerálních půd-
ních horizontech, kořenový systém smrků se z toxického 
prostředí vytahuje více k povrchu půdy, kde je obvykle 
méně Al a více bazických kationtů. Tento mechanismus 
je typický pro lesní půdy v celé střední Evropě i jižní 
Skandinávii. Postižené stromy s mělkým kořenovým 
systémem se stávají extrémně náchylnými vůči suchu, 
mrazu a dalším vlivům. Protože scénáře klimatických 
změn počítají s vysokým výskytem extrémně suchých 
period, může okyselení půd vlastně způsobit poškození 
suchem. Popsané mechanismy stromy výrazně oslabují, 
ale jen zřídka jsou bezprostřední příčinou úhynu. Tou 
bývá obvykle klimatický stres (náhlá změna teploty 
v zimě, dlouhotrvající sucha nebo mrazy) nebo hmyzí 
či houbový škůdce, kterému by se zdravý les obvykle 
ubránil jen s malými ztrátami. Kyselý déšť dnes nejčastěji 
působí podobně jako AIDS. Svoji oběť fatálně oslabí, ale 
přímo neusmrtí. Smrt přijde ve formě choroby, se kterou 
by se zdravý organismus dokázal vypořádat. 
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Přestože kyselá depozice v 90. letech velmi klesla, 
poměr Bc/Al v půdních vodách se prozatím nezvyšuje. 
Na výzkumné ploše Načetín na náhorní plošině Kruš-
ných hor dokonce tento poměr v kořenové zóně nadále 
klesá – půdní podmínky se zde tedy stále mírně zhor-
šují (Obr. 156). Důvodem je komplex geochemických 
reakcí, kdy v půdní vodě se sice nepatrně zvyšuje pH 
(Obr. 156c.), klesá koncentrace hliníku, ale současně 
ještě rychleji klesají koncentrace bazických kationtů, 
protože jednak velmi poklesla jejich depozice, která je 
pro půdní vody jejich velkým zdrojem a díky snížené-
mu vstupu kyselin z atmosféry se omezilo vyplavová-
ní z iontově výměnného komplexu (snížila se rychlost 
poklesu bazické saturace – Obr. 154). Přitom situace 
byla v minulosti zcela odlišná. Biogeochemický mo-
del MAGIC (Model of Acidifi cation of Groundwater 
In Catchments – Model acidifi kace podzemních vod 
v povodích) vyvinutý v polovině osmdesátých let v USA 
(COSBY et al. 2001), kalibrovaný údaji ze současnosti 
a dlouhodobými trendy vývoje emisí a depozicevypo-
četl, že poměr Bc/Al byl v polovině 19. století zhruba 8. 
Od té doby klesal, jak se půdy postupně okyselovaly 
a snižovala se jejich bazická saturace. Nejstrmější pokles 
byl zaznamenán v 50.–90. letech 20. století. Hodnota 
se snížila pod kritickou hodnotu = 1 v 70. letech a je 
nejnižší v současné době, tedy více než 15 let po ob-
dobí nejvyšší depozice. V budoucnosti se poměr bude 
zvyšovat, ovšem jen velmi zvolna a pravděpodobně bě-
hem 40 let nedosáhne zpět ani poměru =1 (Obr. 156b). 
Prakticky totožná zjištění jsou k dispozici z Německa 
a jižní Skandinávie.

Vliv lesnictví na okyselení půd
Poměrně značný, ale pomalý a dlouhodobý vliv na ochu-
zování půd o bazické kationty má lesnické hospodaření. 
Při dlouhodobých biogeochemických výpočtech je nut-
no uvažovat i s faktem, že díky těžbě dřeva je z lesního 
ekosystému, zejména z půd, nevratně odčerpávána část 
bazických kationtů (Ca, Mg, Na, K), která by jinak v eko-
systému zůstala a při rozkladu mrtvého dřeva by se opět 
dostala zpátky do půdy. Dlouhodobým vyvážením dřeva 
z porostů je tento uzavřený cyklus rozpojen a systém 
tak nevratně ztrácí část zásoby bazických kationtů, které 
jsou důležité jednak jako prvky bránící acidifi kaci, ale 
i jako významné živiny pro stromy. Lesní ekosystém má 
dva hlavní zdroje těchto prvků a těmi je atmosférická 
depozice a zvětrávání půd a hornin. Hlavní mechanismy 
prvky odnášející jsou již zmiňovaná těžba a další je kyse-
linami indukovaný odnos z půdního výměnného kom-
plexu (viz předchozí části).

Že tento vliv není zanedbatelný, si ukažme na příkla-
du půd v povodí Lysina ve vrcholové části Slavkovského 
lesa. Jedná se o živinami chudé granitové povodí s malou 
zvětrávací rychlostí bazických kationtů. Intenzivně se 
zde pěstují smrkové monokultury nejméně v druhé ge-

neraci a to v oblasti původně smíšených lesů 6.–7. lesní-
ho vegetačního stupně (tedy směsi převážně buku a jedle 
s menším podílem smrku). 

Protože oblast je přirozeně kyselá díky chudému 
podloží, byla i historicky bazická saturace relativně 
nízká – zhruba 25 % v polovině 19. století (Obr. 157). 
Od té doby začala zvolna působit kyselá depozice, ale 
i lesnictví se výrazně zintenzivnilo. Na obr. 157 jsou 
opět biogeochemickým modelem MAGIC vypočteny tři 
možnosti vývoje půdního chemismu. Pokud by v povodí 
existoval pouze „prales“ kdy by veškerá biomasa stromů 
a v ní fi xované bazické kationty byly rozkladem vráceny 
zpět do půdy, došlo by, i za současného působení kyse-
lého deště, ke znatelnému poklesu bazické saturace, a to 
zhruba na 10 %. Nejvyšší pokles bazické saturace připa-
dá na 50.–80. léta 20. století, kdy byla nejvyšší depozice 
síry. V případě „pralesního“ scénáře by došlo ale od po-
čátku 21. století k alespoň mírné regeneraci půd (nepa-
trné zvyšování bazické saturace). Protože ale v povodí 
po celou dobu docházelo k těžbě (a to kmenů s kůrou, 
větve a jehličí obvykle zůstávaly na místě), působila ztrá-
ta bazických kationtů odvozem kmenů s kůrou současně 
s atmosférickou depozicí (zelená čára na obr. 157). A zde 
je vidět, že těžba znatelně přispěla ke snížení bazické sa-
turace půdy vůči teoretickému scénáři „pralesa“. V sou-
časné době je bazická saturace pouhých 5 %, tedy zhruba 
polovina „pralesního“ scénáře. Těžba je tak zodpovědná 
za polovinu ztráty bází vůči samotnému působení ky-
selé depozice. Mnohem významnější ale je, že se dnes, 
po snížení depozice v oblasti (na cca 7 kg S kg/ha/rok 
a 10 kg N/ha/rok) je vliv hospodaření rozhodujícím čini-
telem, proč se půdy budou v této oblasti dále okyselovat 
(Obr. 157). Mezi lety 1993 a 2004 totiž dokonce bazická 
saturace půdy ještě klesla (ze 7 % na 5 %), přestože velké 
odsíření již v oblasti proběhlo. I do budoucna model 
MAGIC při stávající úrovni depozice a intenzitě smrko-
vého hospodaření předpokládá pomalý pokles bazické 
saturace, a tedy okyselování půd (zelená čára v obr. 157). 

V posledních letech se hovoří také o využití potěžeb-
ních zbytků (větví a jehličí) jako obnovitelném biopalivu. 
V okyselených a citlivých oblastech by to ale znamenalo 
další okyselení půd, protože větve a jehličí také obsahují 
značné množství bazických kationtů (asi 60 % toho, co 
kmeny s kůrou), které by z ekosystému nevratně zmi-
zely. Bazická saturace půdy na Lysině by, pokud by tato 
praktika začala být požívána ihned, klesla během dalších 
40 let na pouhých 2,5 % (červená čára v obr. 157), což by 
zřejmě již mělo výrazný vliv na růst lesa, kterému by se 
nedostávalo zejména hořčíku a vápníku. 

Saturace ekosystémů dusíkem a jeho kritická zátěž
K dovršení hrozivé degradace půd v důsledku kyselých 
dešťů se v řadě horských oblastí vystavených zvýšené 
depozici N v současnosti ještě přidává další hrozba – 
saturace lesních ekosystémů dusíkem.
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Vodní i suchozemské ekosystémy neovlivněné lid-
skou činností dospívají po dlouhodobém vývoji k rov-
novážnému stadiu, kdy je jejich další rozvoj a růst 
limitován prvkem, který je oproti jiným živinám nejmé-
ně dostupný. Pro zemědělsky neobdělávané půdy a lesy 
bývá často tímto prvkem dusík. Za ustálených podmínek 
většinu N dodaného do ekosystému srážkami, suchou 
depozicí i vnitřními zdroji (např. mineralizací organické 
hmoty v půdách a sedimentech či fi xací vzdušného N 
nitrofi lními bakteriemi) využije vegetace a mikroorga-
nismy. Jestliže však do systému začne vstupovat více N, 
než odpovídá původnímu rovnovážnému stavu, začne se 
ustavovat nová rovnováha. Větší přísun N tak zpočátku 
zvyšuje biologickou produktivitu ekosystému a ovlivňuje 
druhové složení vegetace ve prospěch rostlin náročněj-
ších na spotřebu N. Známým příkladem je změna luč-
ních společenstev v případě aplikace dusíkatých hnojiv, 
nebo zvýšená produkce severských lesů při zvýšené at-
mosférické depozici N. 

Na podíl N, spotřebovávaný organismy, má vliv řada 
faktorů. Kromě úrovně depozice N je to především druh 
a hustota vegetačního pokryvu a stadium jeho rozvoje. 
Rostoucí společenstva odebírají více N než klimaxová. 
Dále se uplatňují mocnost a typ půd a klimatické pa-
rametry, zejména jejich výkyvy. Atmosférická depozice 
N dlouhodobě převyšující určitou kritickou hodnotu 
však vede k takzvané saturaci ekosystémů dusíkem, tj. 
ke stavu, kdy přísun N překročí jeho celkovou potřebu 
na straně mikroorganismů nebo vyšší vegetace. 

Kritická zátěž je defi nována jako nejvyšší dávka zne-
čišťující látky, která ještě nezpůsobí chemické změny, 
jež by měly dlouhodobé škodlivé účinky na nejcitlivější 
složky ekosystému.

Koncept kritických zátěží je ofi ciální metodou výpo-
čtu imisních zátěží platných v rámci evropské konvence 
o dálkovém přenosu škodlivin (UN ECE Convention 
on Long-Range Transboundary Air Pollution) a slouží 
evropské komisi k posouzení vlivu emisí na ekosystémy 
a na další strategie snižování emisí.

Podle současných poznatků je pro středoevropské 
lesy touto kritickou zátěží zhruba 10 kg dusíku ha–1 rok–1. 
Jedná se o hodnotu orientační, pro jednotlivé citlivé dru-
hy je nižší. Například švédské zdroje nově udávají pro 
brusinku, jako typický indikátor eutrofi zace boreálních 
lesů, hodnotu kritické zátěže pouze 6 kg N ha–1 rok–1. 
Průměrná hodnota celkové depozice dusíku dnes v ČR 
činí zhruba 15–20 kg N ha–1 rok–1.

Hodnoty překročení kritické zátěže pro lesní ekosys-
témy, kde indikátorem je smrkový les jsou v ČR výrazně 
překračovány (Obr. 158). Nejvyšší překročení se táhne 
po severních horstvech od Krušných hor až po Jeseníky. 
Nadbytek dusíku má ještě jeden negativní aspekt. Zvy-
šuje rychlost růstu stromů. Stromy mají na jedné straně 
nadbytek dusíku, na druhé nedostatek bazických kati-
ontů vyplavených kyselým deštěm z půd. Při rychlejším 

růstu, který je v Evropě prokázán od 50. let 20. století, 
vznikají disproporce ve výživě. Takto rychle rostoucí 
smrkové dřevo špatně vyzrává, délkové přírůsty jsou 
enormně velké a stromy jsou velmi náchylné k mecha-
nickému poškození – velmi snadno se lámou při silných 
větrech, námraze či mokrém sněhu. Také bylo proká-
záno, že zvýšené množství dusíku v tkáních stromů je 
velmi atraktivní pro patogenní škůdce – dusíkem bohaté 
tkáně jsou pro ně energeticky velmi atraktivní.

Shrnutí terestrických ekosystémů
Vlivem kyselého deště a vysokých koncentrací SO2 
v ovzduší uhynulo, anebo bylo výrazně poškozeno, ně-
kolik desítek tisíc hektarů lesů. Přesný údaj nelze zjistit, 
protože kromě přímého poškození vysokými koncentra-
cemi SO2, kde je příčina zjevná, lze těžko odlišit, jakým 
stupněm přispěl dlouhodobý stres k úhynu či poškození, 
které jsou přičítány na vrub suchu, hmyzím škůdcům či 
větrným kalamitám. Je velmi pravděpodobné, že rozsah 
těchto poškození by bez spolupůsobení kyselého deště 
byl mnohem nižší. Bohužel bude k poškozování dochá-
zet i v budoucnu – okyselování je typický kumulativní 
jev, jehož účinky se projevují až po dekádách působení, 
stejně jako i regenerace se dekády opozdí za vrcholem 
emisí a depozice. Lze ho asi nejlépe přirovnat k účin-
kům kouření na lidský organizmus. K největšímu po-
škozování dochází v době, kdy kuřák žádné subjektivní 
potíže nepociťuje a má dojem, že mu kouření neškodí. 
Jakmile se ale účinky projeví, obvykle ani okamžité za-
stavení zlozvyku nevede k úplnému uzdravení. A emise 
kyselinotvorných látek zastaveny nebyly, byly „pouze“ 
radikálně sníženy. Problémy je možné očekávat i v blízké 
budoucnosti, protože holiny, znovu zalesněné nevhod-
nými smrkovými monokulturami, budou nadále půdy 
okyselovat a způsobí pravděpodobně nové kolo chřad-
nutí smrkových lesů.

Okyselení potoků a jezer

Stejně jako se účinkem kyselého deště okyselily půdy, 
došlo i k okyselení povrchových vod. Křišťálová prů-
hlednost například šumavských jezer a mnohých hor-
ských potoků často není pouze proto, že by voda byla 
čistá, ale tím, že je kyselá a proto v ní nemohou žít or-
ganismy, které by snižovaly její průhlednost. 

Dokud půdy byly schopny neutralizovat kyselý vstup 
snižováním zásob bazických kationtů v půdním iontově 
výměnném komplexu, podzemní a povrchové vody se 
neokyselovaly – kyseliny z atmosféry byly téměř kom-
pletně neutralizovány bazickými kationty z půd. Protože 
ve střední Evropě jsou půdy poměrně mocné, a jejich 
pufrační kapacita značná, nedošlo u nás k takovému 
okyselení povrchových vod jako ve Skandinávii, kde 
v důsledku okyselení jezer, potoků a řek došlo od 50. let 
minulého století k postupnému uhynutí ryb a dalších ži-
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vočichů a rostlin na rozsáhlém území jižního a středního 
Švédska a Norska. Vrchol postižení spadá do druhé po-
loviny 70. let 20. století, kdy bylo postižené území velké 
zhruba jako rozloha tří Českých republik. 

Jev je zdánlivě paradoxní, protože ve Skandinávii ni-
kdy nedošlo vlivem acidifi kace k masivnímu úhynu lesa 
jako ve střední Evropě, ale zato zde byly (skrze půdy) 
mnohem více okyseleny povrchové vody. Protože půdy 
ve Skandinávii jsou velmi chudé a málo mocné, došlo 
k okyselení povrchových vod již při relativně malé depo-
zici a za stavu půd, kdy ještě nebyly toxické pro stromy, 
ale voda odtékající do povrchových vod již byla poměr-
ně kyselá. Většina středoevropských půd byla extrémně 
acidifi kována ve svrchních vrstvách, kde se vytvořily 
toxické podmínky pro stromy. Protože ale pod kořeno-
vou zónou jsou zde, na rozdíl od Skandinávie, obvykle 
ještě další vrstvy půdy a zvětraliny, jsou nakonec vody 
v těchto horizontech neutralizovány a povrchové vody 
nejsou tak kyselé jako ve Skandinávii. Výjimkou potvr-
zující pravidlo jsou kary většiny šumavských jezer. 

Jak se vody okyselují?
Jak pravděpodobně probíhal acidifi kační proces zhruba 
od poloviny 19. století? Pokusme se tento mechanismus, 
který je jinak obecně platný pro každou okyselenou lo-
kalitu, popsat na příkladu povodí Lysina v západních 
Čechách. Pro tento cíl se používají modely simulující 
dlouhodobý průběh acidifi kace. Protože hlavní složkou 
ekosystému, která určuje odolnost vůči antropogennímu 
okyselování, jsou půdy (viz předchozí části), tyto modely 
zahrnují zejména půdní procesy vedoucí k acidifi kaci 
půd a vod. Opět jsme použili model MAGIC.

Jako vstupní parametry pro model jsou použity sou-
časné vlastnosti půd ve zkoumaném povodí (velikost 
sorpčního půdního komplexu, jeho nasycenost bazický-
mi kationty, množství a struktura půd, adsorpce síranů, 
disociační konstanty organických kyselin, rychlost zvě-
trávání matečné horniny a další experimentálně dosaži-
telné veličiny). Hlavní řídící proměnou celého modelu 
jsou údaje o časových proměnách atmosférické depozice 
a model je kalibrován pomocí současného chemismu 
potoka a bazické saturace půdy. 

Povodí Lysina (0,27 km2) se nachází ve vrcholové čás-
ti Slavkovského lesa v nadmořské výšce 829 až 946 met-
rů nad mořem a je monitorované od roku 1989. Pouhých 
10 km severně od povodí leží v sokolovské hnědouhelné 
pánvi elektrárna Tisová. Geologické podloží je tvořeno 
žulou s nízkým obsahem a nízkou zvětrávací rychlostí 
bazických kationtů. Půda je podzolovaná hnědá lesní 
půda, její mocnost je v průměru asi 1 metr. Povodí je ze 
100% pokryté smrkovou monokulturou. Atmosférická 
depozice síry do povodí je dnes okolo 10 kg/ha/ rok, ale 
počátkem 90 let. 20. století byla 35–40 kg/ha/rok. Dvě 
třetiny tvoří suchá depozice na jehlicích smrků. 

Povodí má všechny typické znaky dlouhodobé chro-
nické acidifi kace. Potok odvodňující povodí má průměr-
né roční pH v rozmezí 4,0–4,2 a sírany z atmosférické 
depozice tvoří většinu aniontů (Obr. 159). Průměrná 
koncentrace hliníku mobilizovaného z půd do potoka 
je mezi 40–60 mikromoly/litr. Nízké hodnoty pH a vy-
soké koncentrace hliníku (Obr. 160b, 160d) neumožňují 
život žádných vyšších obratlovců a značně zredukovaly 
i makrozoobentos. 

Chemismus vody v 19. století jsme odhadli z jedi-
nečné historické studie Josefa Hanamanna „Lučební po-
vaha tekoucích vod českých“ vydané v roce 1896. Podle 
koncentrace SO4

2– v tocích stékajících ze Slavkovského 
lesa jsme odhadli také depozici síry v této oblasti na cca 
2 kg S/ha/rok, tedy zhruba 4× nižší než v současnosti 
a cca 15× nižší než ve vrcholu acidifi kace v 80. letech 
minulého století. Tomu odpovídala i nízká koncentrace 
síranů v potoce, zhruba 50 mikroekvivalentů/litr v roce 
1892 (Obr. 160a). 

Naše rekonstrukce vývoje acidifi kace povodí Lysina 
vypadá následovně: V polovině 19. století bylo pH po-
toční vody zhruba 5,5, koncentrace síranů byly blízko 
přirozenému pozadí, pH deště bylo okolo hodnoty 5,0 
a déšť neobsahoval téměř žádné sírany, protože jejich 
zdroj, spalování hnědého uhlí, bylo teprve v počátcích. 
Mezi anionty v potoce dominovaly anionty huminových 
kyselin vznikajících při rozkladu organické hmoty v pů-
dách (Obr. 159). 

S přibývající důlní činností v nedaleké sokolovské 
pánvi a s rozvojem průmyslu začaly stoupat koncentrace 
SO2 v ovzduší. Déšť se stával zvolna kyselejším přítom-
ností H2SO4. Začaly stoupat koncentrace SO4 v potoce 
a snižovat se koncentrace již tak málo zastoupených hyd-
rogenuhličitanů HCO3

– (Obr. 160b, 159). Ty reagovaly 
s vodíkovými ionty (H+), které přinesla kyselina sírová, 
neutralizační reakcí na vodu a oxid uhličitý. Současně 
začalo mírně klesat pH (Obr. 160b). Po další době, podle 
výsledku modelování zhruba okolo roku 1920, kleslo pH 
na hodnotu okolo 5,0. V tu chvíli se začal uplatňovat 
další neutralizační mechanismus, který má příroda pro 
takový případ v záloze. Vodíkové ionty začaly v půdách 
vytěsňovat bazické kationty (Obr. 160c) a zaujímat jejich 
místo. Detailnější popis tohoto mechanismu je v druhé 
části seriálu. 

To se projevilo v potoční vodě tak, že pH se nejpr-
ve snižovalo jen mírně, ale množství bazických kati-
ontů se zvyšovalo úměrně zvyšování množství síranů 
(Obr. 160a, 160c). Teprve když už výměnný proces v pů-
dách nestačil na neutralizaci kyseliny sírové z atmosféry, 
pH půdní i potoční vody začalo strmě klesat. Tato situ-
ace nastala podle našeho modelování zhruba po druhé 
světové válce, kdy se v ČR začalo ve velkém těžit hnědé 
uhlí pro industrializaci průmyslu. V roce 1955 byla do-
budována a spuštěna elektrárna Tisová, první z velkých 
uhelných elektráren socialistické éry. Tato elektrárna leží 
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jen 10 km severně od sledovaného povodí. V té době 
došlo k výraznému zvýšení koncentrace SO2 v ovzduší 
v okolí elektrárny. pH potoční vody kleslo pod hodnotu 
4,5 (Obr. 160a) a kyselá půdní voda začíná výrazně uvol-
ňovat hliník (Obr. 160d) z jílových minerálů v půdách. 
Tento proces částečně neutralizuje a brzdí další pokles 
pH. Další zvyšování výroby elektrické energie a stavba 
tepelných elektráren v průběhu 60. a 70. let vedla k rych-
lému a strmému nárůstu koncentrací SO2 v ovzduší, 
SO4

2– ve srážkách a k výraznému nárůstu suché depozi-
ce síry v celé střední Evropě. Nejvyšší hodnoty depozic 
síry jsme v souhlase s mnoha jinými studiemi odhadli 
na konec sedmdesátých let. V té době byla dobudová-
na soustava uhelných elektráren v podkrušnohorských 
pánvích a současně se začala prudce zhoršovat kvalita 
těženého hnědého uhlí, v němž rostl výrazně obsah síry. 
Všechna tato síra byla emitována do ovzduší ve formě 
SO2. V této době také kulminují emise SO2 v celé Evropě.

V osmdesátých letech, zejména v jejich druhé polovi-
ně, kyselá depozice v Evropě začala klesat. Příčinou byla 
úspěšná snaha o snížení emisí SO2 v západní Evropě. Při 
převládajícím západním proudění k nám začalo proudit 
méně škodlivin, zatímco naše emise se udržovaly na stej-
né úrovni, protože těžba uhlí stagnovala. Místní zdroje 
emisí ale dokázaly efekt čistší západní Evropy, zvláště 
ve vnitrozemí a na severu republiky, téměř beze zbytku 
eliminovat. Projevy snížení znečištění tak můžeme ještě 
před rokem 1989 zaznamenat jen v západní a jihozápad-
ní části Čech (Český les, Šumava, částečně Slavkovský 
les a nejzápadnější Krušné hory). 

Na povodí Lysina zaznamenáváme výrazný pokles 
depozice síry a tím i síranů v potoce již od konce se-
dmdesátých let. Tento jev však není způsoben regio-
nálním poklesem atmosférické depozice, ale částečným 
odlesněním povodí. Zhruba 30 % povodí bylo vykáceno 
a povodí tak na části své plochy ztratilo významný zdroj 
suché depozice síry. Protože v půdách je část síry vratně 
adsorbována, vymývání těchto zásob pokračuje dodnes. 
Od roku 1989 současně dochází k tentokrát již skuteč-
nému poklesu atmosférické depozice. 

Všimněme si zajímavé věci. Z obr. 160 vyplývá, že 
koncentrace SO4 v potoce poklesla na povodí Lysina 
od hypotetického vrcholu koncem sedmdesátých let 
zhruba na dnešních 20 % této hodnoty. Hodnota pH 
(Obr. 160a) se ovšem změnila jen velmi málo, jinými 
slovy pokles síranů nebyl doprovázen stejným vzrůs-
tem pH. Stejné koncentraci SO4, jakou měříme dnes 
v období nástupu acidifi kace, odpovídá pH zhruba 4,5 
(Obr. 160a,160b), tedy mnohem vyšší než dnešních cca 
4,1. Proč se pH nevrátilo alespoň na tuto úroveň? Dů-
vodem tohoto zdánlivého paradoxu je, že půdy již dnes 
nemají neutralizační schopnost, jakou měly v počátcích 
acidifi kace. Jak klesaly koncentrace SO4 při poklesu de-
pozice, klesaly i koncentrace bazických kationtů v potoč-
ní vodě – ty dnes jsou dokonce nižší, než byly hodnoty 

modelované pro preindustriální období (Obr. 160c). 
Zásoba bazických kationtů v půdě vytvořená primár-
ním zvětráváním od konce poslední doby ledové, tedy 
během zhruba 10 000 let byla během posledního stole-
tí nevratně vyčerpána a odtekla povrchovým odtokem 
pryč z povodí. To se projevilo na poklesu bazické satu-
race půdy v povodí (Obr. 161), a proto jsou poměrně 
pesimistické i scénáře budoucího vývoje do roku 2030 
(Obr. 160, 161). I snížená depozice síry a dusíku totiž 
bude dostačující k tomu, aby se povodí Lysina udržo-
valo ve stavu chronické acidifi kace, protože zvětrává-
ní podloží nebude schopno nahradit kyselým deštěm 
a lesnickým hospodařením nevratně vymyté a odnesené 
bazické kationty z iontově-výměnného komplexu půd. 
Povodí tak zůstane kyselé, pH se do roku 2030 zvýší jen 
nepatrně a vysoké koncentrace Al se proto udrží na to-
xické úrovni.

Regionální přehled
Povodí Lysina leží v přirozeně velmi citlivé oblasti, kde 
se setkávají všechny podmínky pro účinnou acidifi kaci 
ekosystému. Většina území ČR má ale relativně dob-
ré podmínky pro neutralizaci kyselého deště, takže se 
zde neprojevil vliv kyselých dešťů tak silně jako třeba 
ve Skandinávii. Přesto i v ČR jsou oblasti, kde neutrali-
zační kapacita půd nestačila, a povrchové vody jsou oky-
seleny. Jedná se zejména o oblasti horské, kde je jednak 
vysoká kyselá zátěž a kde jsou půdy méně mocné a pod-
loží tvoří špatně zvětrávající kyselé horniny. Jmenovitě 
jde o oblasti Krušných hor, Jizerských hor, Krkonoš, Or-
lických hor, Jeseníků, vrcholové části Žďárských vrchů, 
Brd, Šumavy, Českého a Slavkovského lesa (Obr. 162). 
Zde bylo na přelomu 80. a 90. let 20. století pH nižší než 
6,5 za nízkých vodních stavů (kdy bylo mapování pro-
váděno), což znamená, že při vyšších stavech pH klesalo 
pod hodnotu 5,5. Při této hodnotě se již do vody dostává 
z půd významné množství toxického hliníku. Nízké pH 
bylo měřeno i v Třeboňské pánvi – zde jsou ale zdrojem 
kyselosti přírodní huminové kyseliny tvořící se v raše-
liništích (viz dále). Podobně i ve vrcholových částech 
Šumavy je kyselost kombinací vlivu přirozené kyselosti 
huminových kyselin a antropogeního okyselení. 

Mapování prováděné v současné době ukazuje vi-
ditelný posun k vyšším pH prakticky ve všech okyse-
lených oblastech (Obr. 162). Na histogramu hodnot je 
vidět obecný pokles kyselosti povrchových vod. Odsíření 
elektráren tedy má plošně pozitivní efekt. V současné 
době se na dosud zmapovaném území výrazněji oky-
selené oblasti vyskytují v Krkonoších, ve Ždárských vr-
ších (zde výskyt rašelinišť přispívá k přirozené kyselosti 
vod). Značně ustoupilo okyselení Jeseníků, Orlických 
hor a také Jizerských hor. U těchto horstev ale byl ústup 
okyselení podpořen úhynem či odtěžením lesa, což se 
blahodárně projevilo na velkém poklesu suché depozice 
síry a dusíku a tím pádem lepší regeneraci půd a vod. 
Tento jev může být jen dočasný (viz dále).
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Jako další příklad regenerace vod z okyselení může 
sloužit porovnání koncentrací berylia (Obr. 163). Bery-
lium (Be) je prvek, který se do povrchových vod mo-
bilizuje, podobně jako hliník, s rostoucí kyselostí půd 
a vod. Berylium nemá mnoho zdrojů antropogenní 
kontaminace, a jeho koncentrace tak velmi dobře vy-
povídají o acidifi kaci území. Berylium je potenciální 
mutagen, a je proto ze zdravotního hlediska poměrně 
zásadním prvkem, i když jeho toxicita je stále zkoumána. 
Za přijatelnou hranici se považuje koncentrace 0,2 µg/l. 
Pokles koncentrací na území ČR je značný, ale oblasti 
jeho nejvyšších koncentrací dosud nebyly znovu vzor-
kovány. Oblasti s nejvyššími hodnotami korespondují 
velmi dobře s oblastmi nízkých pH. 

Hliníková toxicita 
Stejně jako je hliník toxický pro kořenové systémy, je 
ještě spolehlivěji toxický pro ryby a jiné vodní živočichy 
a rostliny. Hliník ryby hubí především tím, že se na žá-
brech, kde je fyziologicky vyšší pH v porovnání s okolní 
kyselou vodou, sráží z rozpuštěné formy na nerozpustný 
hydroxid hlinitý. Ryby se v podstatě banálně udusí kvůli 
suspenzi nerozpustného hydroxidu hlinitého Al (OH)3, 
který jim zalepí žábry. Hliník jako buněčný jed také hubí 
jikry nakladené na dně jezer a potoků. Různé druhy ryb 
jsou k této toxicitě různě odolné. Velmi citlivou rybou 
je losos, stejně jako pstruh a kaprovité ryby. Poměrně 
odolný je okoun a nejodolnějším druhem je siven ame-
rický, který dokáže žít i v poměrně kyselých vodách (až 
pH = 4.8). V ČR okyselení vod vyhubilo ryby či značně 
redukovalo množství druhů a početnost dalších vodních 
organismů (bentosu, zooplanktonu) v šumavských je-
zerech a v horských potocích a nádržích Jizerských hor, 
Krkonoš, Jeseníků, Krušných hor a Orlických hor. Přes-
tože vrchol poškození, který byl v 80. letech, je za námi, 
některé tyto oblasti jsou stále okyselené, a u některých 
je dokonce před námi pravděpodobně další kolo okyse-
lování. Některé konkrétní případy uvedeme v následu-
jících odstavcích. 

Černé jezero
Nejznámější a nejdéle zkoumaná jsou šumavská jeze-
ra, kde jsou k dispozici údaje již z 19. století. Z roku 
1871 pocházejí údaje o 5 druzích zooplanktonu naleze-
ných v Černém jezeře a o výskytu pstruha potočního. 
Do 50. let 20. stol. kleslo množství druhů zooplanktonu 
na 3 druhy a pH vody se snížilo z hodnot okolo pH= 6–7 
v 30. letech na pH cca 6 v 50. a začátkem 60. let 20. století 
(Obr. 164). Z roku 1970 již je evidován jen jeden druh 
zooplanktonu a během 60. let zmizel z jezera pstruh po-
toční. Na přelomu 70. a 80. let mizí ze zooplanktonu je-
zera zcela korýši (přežívali jen ojedinělí acidotolerantní 
vířníci) a pH vody klesá na velmi nízkou hodnotu 4,4. 
Ve vodě se vyskytuje koncentrace hliníku toxická pro 
všechny ryby a zooplankton a jež blokuje rozmnožování 

šídlatky jezerní. Siven mizí v průběhu 70. let. 20. století. 
V jezeře je vysoká průhlednost vody (až 16 m), protože 
ve vodě je méně fytoplanktonu (řas). V této době vr-
cholí okyselení jezer, stejně jako depozice síry a dusíku. 
V jezerní vodě jsou měřeny sírany a dusičnany pochá-
zející z depozice kyseliny sírové a dusičné již od 30. let 
20. století a jejich koncentrace vrcholí v první polovině 
80. let. Od té doby poměrně strmě klesají, ale jen mírně 
roste pH (z hodnoty 4,4 na 4,8 během 20 let). Jak roste 
pH, klesají i koncentrace hliníku ve vodě (Obr. 164). 
Zatímco atmosférická depozice síry je dnes na úrovni 
40. let 20. století, pH jezerní vody zdaleka hodnot z těch-
to let nedosahuje. Voda je mnohem kyselejší a odpoví-
dá zhruba situaci poloviny 70. let. Až koncem 90. let 
se v zooplanktonu objevuje opět jeden druh perloočky 
a na počátku nového tisíciletí se zvyšuje množství druhů 
bentosu (v obr. 164 jsou vyneseny jen pošvatky a jepice, 
protože o dalších skupinách chybí starší údaje, ale hojné 
jsou dnes opět i vážky a chrostíci). Regenerace je, stejně 
jako v případě půd, velmi zpožděna vyčerpáním zásoby 
bazických kationtů v půdách a poklesem depozice ba-
zických kationtů. Pozvolná regenerace Černého i ostat-
ních šumavských jezer bude trvat ještě několik desetiletí, 
a je v tuto chvíli nezodpověditelnou otázkou, zda někdy 
vůbec dospějí do stavu, v jakém se nacházela do první 
poloviny 20. století. Modelové výpočty ukazují, že by 
pH Černého jezera mohlo vzrůst na zhruba 5,3 v roce 
2050, zatímco pH vody před acidifi kací byla vyšší než 6 
(Obr. 164 a 165). 

Jizerské hory
Poněkud jinak probíhalo okyselení a následná regenera-
ce potoků v Jizerských horách, které si ukážeme na pří-
kladu Černé Nisy. Zde také došlo v důsledku vysoké 
depozice síry a dusíku k okyselení půd a poté i povrcho-
vých vod, které vedlo k vyhubení ryb (Obr. 166). Došlo 
zde ale také k masivnímu odumření smrkového lesa 
v důsledku acidifi kace půd. Podobně jako v případě po-
vodí Lysina i Černého jezera se Černá Nisa ve vrcholové 
oblasti Jizerských hor pozvolna okyselovala od 19. století 
díky rostoucí depozici síry z blízkých zdrojů v českých 
a polských uhelných pánvích (Obr. 166). V 50. letech, 
kdy pH potoka kleslo na hodnoty mezi 5,5–5,0 je dolo-
ženo vymizení pstruhů z potoka a přehrady Bedřichov, 
která je Černou Nisou napájena. Několikeré pokusy 
o reintrodukci ryb během 60. a 70. let byly neúspěšné. 
Atmosférická depozice síry a dusíku roste, potoční pH se 
snižuje a koncentrace hliníku roste až do poloviny 80. let 
(Obr. 166), kdy dochází k rychlému úhynu či vytěžení 
smrkového lesa na většině povodí Černé Nisy. V tu chvíli 
se radikálně snižuje velikost atmosférické depozice, pro-
tože mizí složka suché depozice zprostředkovaná jehli-
cemi smrků (viz první díl seriálu). Od té chvíle v potoce 
klesají koncentrace síranů, roste pH a klesají koncentra-
ce toxické anorganické formy hliníku (Obr. 166). V roce 
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1992 jsou do potoka po 4 desetiletích úspěšně reintro-
dukováni siveni američtí. Od té doby se zde populace 
i úspěšně množí. Pokus o reintrodukci pstruha se ne-
zdařil, voda je stále příliš kyselá a obsahuje pro pstruha 
toxické množství hliníku. 

Zatímco regenerace šumavských jezer bude zřejmě 
postupně pokračovat, u Černé Nisy to zdaleka není jisté. 
Hlavní příčinou regenerace bylo rychlé snížení depozice 
po úhynu smrků v povodí. Pokud by tyto části zůstaly 
nezalesněné, mohla by regenerace úspěšně pokračovat 
(Obr. 166, scénář „Současný stav“). Pokud ale mla-
dé smrky na holinách úspěšně porostou, jednak opět 
vzroste suchá depozice síry a dusíku, a dále smrky budou 
spotřebovávat mnoho bazických kationtů z půd, které 
budou chybět pro neutralizaci kyselé depozice v půdě. 
Spotřeba bází je maximální zhruba ve 40 letech věku 
lesa. Dosavadní regenerace se tak může obrátit k nové 
acidifi kaci (Obr. 166, scénář „Znovu smrky“). Ta zřejmě 
nedosáhne hloubky problému z druhé poloviny 20. sto-
letí, ale pro rybí populaci to může mít v průběhu cca 
20 let fatální důsledky – voda se opět okyselí tak, že v ní 
ryby žít moci nebudou, protože spolu s depozicí pokles-
ne pH a stoupne koncentrace hliníku (Obr. 166). Podob-
nou regeneraci zaznamenaly potoky v celé odlesněné 
oblasti Jizerských hor a všechny budou čelit podobným 
problémům, protože holiny byly zalesněny prakticky 
pouze smrkem.

Makrozoobentos
Že okyselování způsobuje ztrátu biodiverzity potoků, 
potvrzuje i průzkum makrozoobentosu z malých povo-
dí GEOMON. Na devíti povodích, která pokrývají šká-
lu od silně acidifi kovaných s nízkým pH až po povodí 
s velmi odolným podložím, a tedy vysokým pH, bylo 
určeno celkem 30 čeledí makrozoobentosu. Byla zjištěna 
výrazná závislost na kyselosti vody v jednotlivých povo-
dích. Nejnižší biodiverzita byla podle očekávání v nejky-
selejších vodách (Obr. 167), kdy na povodí Lysina bylo 
zjištěno jen 9 taxonů. Nejvíce taxonů (22) se vyskytovalo 
v neutrálním pH okolo hodnoty 7 (povodí Salačova Lho-
ta na Českomoravské vysočině). V nejkyselejších vodách 
nebyli zaznamenáni zástupci jepic (Ephemeroptera), kte-
ré kyselé vody nesnášejí. Kyselé potoky se vyznačovaly 
nejvyšším zastoupením pošvatek (Plecoptera). Naopak 
druhové složení v neutrálních vodách se vyznačovalo 
přítomností citlivých taxonů. Například značná hustota 
populací brouků (Coleoptera) byla pozorována jen v po-
tocích s neutrálním pH. 

Proč kyselé vody hnědnou?
Již v předchozím textu bylo zmíněno, že v některých ob-
lastech ČR je kyselost vody způsobena kombinací antro-
pogenního okyselení a přirozené kyselosti vod. Takové 
vody jsou kyselé a hnědé, protože obsahují huminové 
kyseliny a fulvokyseliny. Ty se tvoří v rašeliništích anebo 

v organických horizontech lesních půd, a to převážně 
v horských oblastech, nebo naopak v plochých pánvích 
(typickým příkladem je Třeboňsko), kde jsou vhodné 
podmínky pro tvorbu rašelinišť. Tyto kyseliny vznikají 
při nedokonalém rozkladu odumřelé organické hmo-
ty (rašeliníku či jehličí) tam, kde jsou půdy zamokřené 
a studené. Mikroorganismy je nedokáží za těchto pod-
mínek úplně rozložit až na oxid uhličitý (CO2), jako to 
dokáží v suchých a teplých oblastech. Proces se zastaví 
někde v půli cesty a rozpustné huminové kyseliny a ful-
vokyseliny vytečou do potoků a řek. Vrstvy a chomáče 
pěny, které se na hnědých tocích vyskytují pod peřejemi 
a v zátočinách jsou také přirozené – huminové kyseliny 
totiž snižují povrchové napětí vody a fungují tak trochu 
jako prací prášky. Ty totiž „perou“ tak, že sníží povrcho-
vé napětí vody, ta lépe proniká k malým částečkám špíny 
a tuků a lépe je rozpouští. 

Huminové kyseliny a fulvokyseliny, obsahující znač-
ně kyselé karboxylové skupiny (-COOH), ale také oky-
selují vodu a snižují její pH. Obvykle to příliš nevadí, 
protože se jedná o přirozený proces, na který jsou vodní 
organismy v těchto vodách adaptovány. Často dokonce 
tato hnědá voda chrání ryby před toxickými prvky jako 
je hliník, protože je váže do neškodných sloučenin. 

Když hnědé bystřiny pokračují z náhorních částí hor 
dolu do údolí, hnědá barva mizí. Huminové kyseliny 
nemají rády světlo, a poměrně rychle se jeho působením 
jeho ultrafi alové složky rozkládají. Také vodní mikroor-
ganismy v úživnějších částech řek humáty rády zkonzu-
mují jako zdroj uhlíku, nezbytný pro jejich život. Proto 
se hnědé vody u nás vyskytují jen na horních tocích po-
toků, hlavně na horách.

V posledních zhruba 15 letech je v povrchových vo-
dách severní polokoule pozorováno zvyšování koncen-
trací těchto kyselin – potoky a jezera zde více hnědnou 
a dlouhou dobu nebylo jasné, proč tomu tak je. Nejprve 
byla příčina hledána v populární klimatické změně – 
zvýšená teplota totiž mohla způsobit zvýšení aktivity 
mikrobiálních společenstev, která rozkládají organickou 
hmotu v půdách. Tato hypotéza se ale nepotvrdila, pro-
tože pozorované zvýšení organiky bylo vyšší, než kolik 
by odpovídalo pozorovanému zvýšení teploty odvozené 
z laboratorních experimentů. 

Poslední výsledky ukazují, že příčinou vzrůstu je, 
možná poněkud překvapivě, regenerace ekosystémů 
z účinků kyselé depozice. Koncentrace organiky roste 
nejvíce tam, kde nejvíce poklesla kyselá depozice, a kde 
se tedy snížilo množství síranů a všech ostatních iontů 
v půdách a vodách (MONTEITH et al. 2007). Tato hypo-
téza byla v ČR potvrzena a rozšířena i na alkalické vody 
(HRUŠKA et al. 2009). V ČR bylo snížení kyselé depo-
zice jedno z nejstrmějších na světě a povrchové vody 
na tento pokles zareagovaly značným vzrůstem humátů 
a fulvátů. Na již výše zmiňovaném kyselém povodí Ly-
sina se koncentrace rozpuštěného organického uhlíku 
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(DOC – dissolved organic carbon), který reprezentuje 
všechen uhlík huminových kyselin a fulvokyselin, zvý-
šila mezi roky 1993 a 2007 o 65 %. Prakticky stejně se 
zvýšila i na sousedním alkalickém povodí Pluhův Bor. 
Jak klesá kyselá depozice, snižuje se celkové množství 
anorganických iontů v půdácha vodách – snižuje se je-
jich iontová síla. Toto snížení má za následek vyšší roz-
pustnost humátů a fulvátů a ty se z půd lépe vyplavují 
do povrchových vod. To má několik důležitých aspektů: 
zdá se zřejmé, že před působením kyselých dešťů byly 
vody více hnědé, a více přirozeně kyselé (i když v porov-
nání s antropogenní acidifi kací mnohem méně), a dále 
také, že dnešní pozorované zvýšení se zřejmě stabilizuje 
až tehdy, kdy přestanou klesat koncentrace iontů z depo-
zice v půdách a vodách. A to se zřejmě stane poměrně 
brzy, protože modelové scénáře (např. obr. 18) už velký 
pokles, díky stabilizované depozici, nepředpokládají. 
Humáty a fulváty tedy ve vodách vzrostly, ale dále již 
zřejmě neporostou. Přestože se nám tyto přirozeně ky-
selejší a hnědé vody mohou zdát „špinavé“, jsou zcela 
přirozené a jejich jedinou nevýhodou je špatná upra-
vitelnost pro pitné účely – ve vodárnách totiž vznikají 
chlorací těchto látek obávané polychlorované organické 
sloučeniny – jenže to už je poněkud jiný příběh… 

Závěr

Kyselá depozice způsobila v druhé polovině 20. sto-
letí velké problémy zejména horským ekosystémům. 
Ve střední Evropě byly postiženy zejména lesy, ale i po-
vrchové vody byly fatálně poškozeny zhruba na 10 % 
území ČR. Po odsíření velkých zdrojů v 90. letech 
20. století se poškození ekosystémů plošně snížilo, ovšem 
na mnoha místech problémy přetrvávají a zřejmě zůsta-
nou i v budoucnu. Kyselý déšť ztratil na intenzitě, ale 
i dnešní úroveň udrží některé oblasti ve stadiu chronické 
kyselosti po mnoho dalších desetiletí. Vliv depozice du-
síku ale bude velkým problémem i v budoucnu, protože 
omezení emisí ze zemědělství a dopravy je technicky 
obtížné a navíc společensky problematické. Velkou roli 
hraje v budoucím okyselování také způsob lesnického 
hospodaření. Tam, kde se pěstují smrkové monokultury 
na citlivých stanovištích (byť často původně pro smrky 
vhodných) můžeme problémy očekávat i v budoucnu, 
a to jak s chemismem půd, tak i povrchových vod.
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Obr. 142:  Historický vývoj hlavních emisních zdrojů SO2 (v mi-
liónech tun síry za rok) na území bývalého Československa. Graf 
je ukončen obdobím rozvoje odsiřování hlavních zdrojů znečis-
tění.

Obr. 143:  Emise SO2, NOX a HN4 v Evropě v letech 1880–2030 
(miliony tun za rok). Převzato z SCHOPP et al. (2003). Hydrol. 
Earth. Syst. Sci. 7.
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Obr. 144:  Historický vývoj hlavních emisních zdrojů amoniaku 
(v tisících tun dusíku za rok) na území bývalého Českosloven-
ska. Nejvýznačnějším zdrojem NH3 je produkce skotu. Od 60. let 
20. století se významně uplatňuje výroba a aplikace průmyslových 
dusíkatých hnojiv a produkce prasat. Emise z chovu ostatních 
hospodářských zvířat zůstávají stabilní, protože jejich pokles v dů-
sledku klesajících stavů ovcí, koz a koní byl vyrovnán nárůstem 
emisí ze zvyšující se produkce drůbeže.
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Obr. 145: Historický vývoj měrných emisí SO2, NOx a NH3 v bý-
valém Československu. Údaje jsou vyjádřeny v kilogramech S či 
N za rok na hektar území. Pozor: Pravá osa pro N má pětkrát nižší 
hodnoty než levá osa pro S. Údaje představují průměrné hodnoty 
emisí pro celé území Československa. V blízkosti emisních center 
jsou jejich hodnoty až několikanásobně vyšší. Např. roční měrné 
emise SO2 v oblasti Černého trojúhelníku dosahovaly v 80. letech 
20. století přibližně 250 kg S na každý hektar této oblasti.
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Obr. 146:  Historický vývoj produkce energie (v 1015 J za rok) 
na území bývalého Československa ze spalovacích procesů. 
Na nárůstu emisí NOx od 50. let 20. století se významně podílí 
spalování benzínu a naft y v mobilních zdrojích (kapalná paliva) 
zejména díky řádově větší produkci NOx na 1 kg paliva spáleného 
v zážehových motorech v porovnání s jeho spálením v klasických 
stacionárních zdrojích – tepelných elektrárnách.

Obr. 147:  Porovnání měrných emisí SO2 a NOX na 1 obyvatele 
za rok v Evropské unii a České republice (rok 2001).
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Obr. 148:  Průměrná roční depozice síry a celkového dusíku na povodích GEOMON.

Obr. 149:  Schematické vyjádření rozdílu celkové depozice síry ve smrkovém a bukovém lese. Obdobné poměry platí i pro depozici 
dusíku. Data z povodí Jezeří, Krušné hory, polovina 90. let 20. stol.

1977   1980   1983   1986   1989   1992   1995   1998   2001   2004   2007  

de
po

zi
ce

 k
g/

ha
/r

ok

0

5

10

15

20

25

30

µg
 m

–3

0

20

40

60

80

100
depozice síry
koncentrace SO2

Obr. 150:  Roční depozice síry na volné ploše (kg ha–1 rok–1) měřená v malém povodí Jezeří v Krušných horách a průměrné roční kon-
centrace SO2 (g m–3 vzduchu) v letech 1978–2006 (převzato z OULEHLE & HRUŠKA 2009).
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BOX 24:   Síť GEOMON

Síť čtrnácti malých lesních povodí GEOMON byla založena začátkem 90. let 20. století, pracovníky České geo-
logické služby pod vedením Daniely Fottové. Malé lesní povodí je geologicky a vegetačně homogenní modelové 
území o velikosti desítek až stovek hektarů, kde veškeré vstupy sledovaných látek do ekosystému představuje 
atmosférická depozice, a veškeré výstupy odtok závěrným přelivem. Síť byla založena v lesních oblastech porost-
lých smrkovými lesy (viz mapa) a jednotlivá povodí reprezentují typické podmínky oblasti. Primárním účelem 
je sledování biogeochemických cyklů ekologicky významných prvků a účinků kyselé depozice na půdy, vegetaci 
a vody. V posledních letech se zde také sleduje vliv klimatické změny na hydrologický režim a biogeochemické 
cykly prvků.

Obr. 151:  Síť GEOMON v ČR.

Obr. 152:  Průměrná defoliace smrku ztepilého a buku lesního na území České republiky v letech 1986–2003. Vyšší defoliace znamená 
vyšší ztrátu jehlic či listů (Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR).
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Obr. 153:  Vymezení oblastí s půdami různě narušenými acidifi kací a nutriční degradací.
© Filip Oulehle, Jakub Hruška, Česká geologická služba 2009.

0

10

20

30

40

50

60

70

1850     1870     1890     1910     1930     1950     1970     1990     2010     2030

%
 B

S

95 %
75 %
50 %
25 %
5 %

Obr. 154:  Pokles bazické saturace lesních půd ČR mezi lety 1850–2030 simulovaný modelem MAGIC na základě sledování v letech 
1994–2004 v síti GEOMON. 50% percentil je medián (nejčetnější hodnota) všech hodnot, 5% kvantil reprezentuje podíl půd, jejichž 
zastoupení v souboru je 5% nejnižších hodnot. Naopak 95% percentil reprezentuje nejvyšší hodnoty v celém souboru.
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Obr. 155:  Depozice síry a dusíku v Krkonoších v letech 1994–2007. Data Jan Hošek, Hořovice a Správa KRNAP.

Obr. 156:  Lesní výzkumná plocha Načetín, Krušné hory. Vývoj molárního poměru Bc/Al v půdní vodě v letech 1992–2004 (a.). Dlouho-
dobý vývoj ročních průměrů poměru Bc/Al simulovaný modelem MAGIC pro roky 1850–2050 (b.), pH půdní vody (c.) a koncentrace 
síranů (mikroekvivalenty l–1) v půdní vodě (d.).
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Obr. 157:  Vývoj bazické saturace půdy simulovaný biogeochemickým modelem MAGIC pro granitové povodí Lysina ve vrcholové 
části Slavkovského lesa.
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Obr. 158:  Překročení kritické zátěže nutričního dusíku pro lesy v ČR. © Irena Skořepová, Česká Geologická služba 2009.
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Obr. 159:  Koncentrace aniontů v potoce povodí Lysina v letech 1860–2030 modelovaný biogeochemickým modelem MAGIC (originál 
J. Hruška a P. Krám).

Obr. 160:  Chemismus povrchové vody na povodí Lysina ve Slavkovském lese modelovaný biogeochemickým modelem MAGIC pro 
roky 1860–2030 a průměrné roční koncentrace prvků a sloučenin v období 1990–2006 (© J. Hruška a P. Krám).
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Obr. 161:  Bazická saturace půdy povodí Lysina ve Slavkovském lese simulovaná modelem MAGIC pro období 1860–2030. Měřené 
údaje jsou z let 1993 a 2004 (© J. Hruška a P. Krám).
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Obr. 162:  pH povrchových vod v ČR měřené v letech 1984–1996 a znovu v letech 2007–2008
(© V. Majer).
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Obr. 163:  Koncentrace berylia v povrchových vodách ČR měřené v letech 1984–1996 a znovu v letech 2007–2008
(© V. Majer).
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Obr. 164:  Vývoj chemismu a oživení Černého jezera pro období 1871–2007. Siven americký vysazen v 90. letech 19. stol. (podrobnosti 
Živa 2003, 1: 25–29), zooplankton zahrnuje jen korýše žijící ve volné vodě, zoobentos pouze jepice a pošvatky, dlouhodobě sledované 
V. Landou a T. Soldánem (© J. Vrba a J. Kopáček).

Obr. 165:   pH Černého jezera simulované modelem MAGIC pro období 1860–2050, měřená data z let 1984–2007 (© V. Majer).
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Obr. 166:  pH a koncentrace Al z povodí Černé Nisy v Jizerských horách modelované biogeochemickým modelem MAGIC. Scénář 
„Současný stav“ představuje ponechání povodí nezalesněného, scénář „Znovu smrky“ uvažuje růst nové smrkové monokultury. Měřená 
data z let 1983–2007 (pH) a 1994–2007 (Al). (© J. Hruška).

Obr. 167:  Vztah mezi množstvím taxonů makrozoobentosu a pH vody na 9 povodích sítě GEOMON (© E. Traister, K. Kolaříková 
a P. Krám).
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5.8.2.11   Zvěř v lesních ekosystémech 
a její diferencovaný 
management

Petr Čermák

Lovení a myslivecky obhospodařovaní živočichové, re-
spektive živočichové považováni ze zákona o myslivos-
ti (č. 449/2001 Sb.) za zvěř, mají specifi cké postavení 
při managementu lesních ekosystémů. Ačkoliv se jed-
ná o volně žijící populace, jsou ze zákona předmětem 
zušlechťování a chovu a i když je mezi deklarovanými 
zásadami chovu také požadavek na zachování rovnová-
hy mezi stavy zvěře a prostředím, dochází opakovaně 
ke konfl iktům mezi cíly myslivosti a ochrany přírody 
a krajiny.

Les je v realitě mysliveckého hospodaření v honit-
bách stále chápán především jako životní prostředí zvěře 
a zdroj její potravy, nikoliv jako ekosystém. Hlavním 
sledovaným cílem je tedy často pouze maximalizace 
užitné hodnoty zvěře a nikoliv již kvalita populací (vě-
ková a sexuální struktura, původnost populací atd.). Sta-
novené minimální a normované stavy zvěře podléhají 
v chráněných územích stejným pravidlům a limitům 
jako v běžném hospodářském lese, nejsou v nich zo-
hledněny odlišné požadavky na akceptovatelnou míru 
vlivu na bylinnou a dřevinnou vegetaci. Stejně tak není 
brána v úvahu původnost chovaných druhů. Výsledkem 
je nepochopitelný paradox, kdy lesnický či ochranářský 
management směřuje k vyloučení nepůvodních invaz-
ních druhů rostlin (např. akát) z chráněných území, 
zatímco myslivecký management nepůvodní invazně 
se chovající druhy (např. mufl on, jelen sika) chová, tj. 
cíleně podporuje, nebo alespoň dlouhodobě toleruje bez 
ohledu na dopady na vegetaci.

Negativní vliv zvěře na lesní ekosystémy dnes, re-
spektive v posledních desetiletích spočívá především 
v konzumaci vegetace volně žijícími přežvýkavými su-
dokopytníky. Domácí jelen lesní Cervus elaphus a srnec 
obecný Capreolus capreolus, stejně jako introdukovaní 
jelen sika Cervus nippon, mufl on Ovis musimon a daněk 
evropský Dama dama mají v České republice početné 
dlouhodobě rostoucí populace (viz BOX). Vliv těchto 
pěti druhů na biodiverzitu fytocenóz i na dynamiku les-
ních ekosystémů je v řadě lokalit výrazný, zcela v rozpo-
ru s cíly ochrany přírody a krajiny.

Nepřímé vlivy

Negativní působení spárkaté zvěře na biodiverzitu 
a dynamiku lesa lze rozdělit na přímé a nepřímé. Z ne-
přímých vlivů jde zejména o zvýšení půdní eroze a ni-
trifi kaci půd. 

Větší tlupy zvěře, zejména pohybují-li se dlouhodobě 
po malém území, mohou vytvářet vyšlapané či „vyle-
hané“ plochy a linie, které jsou v členitém terénu vý-
chodiskem půdní eroze. Splachování svrchních vrstev 
půdy zhoršuje podmínky pro obnovu lesa, intenzivnější 
eroze potom může být iniciačním faktorem skupinové-
ho či plošného rozpadu porostu. Při vysokých stavech 
zvěře (například v oborách) není zanedbatelné ani utu-
žení půdního povrchu vlivem pohybu zvěře. Zatížení 
na 1 cm2 plochy kopyt činí u daňka cca 0,5–0,7 kg/cm2, 
u jelena je mírně vyšší, cca 0,6–1,3 kg/cm2, při chůzi 
je zátěž přibližně dvojnásobná, při klusu pětinásobná. 
Jeden kus zvěře přitom za den vytvoří desetitisíce stop. 
Zhutňování povrchu může vézt v dlouhodobém mě-
řítku ke snížení zasakovací schopnosti půdy (zvýšení 
stoku srážek), půdy mohou mít silnější sklon k sezón-
nímu prosychání, to vše může ovlivnit vznik, skladbu 
i odrůstání náletů dřevin stejně jako druhovou skladbu 
a pokryvnost bylinného patra. 

V dlouhodobém měřítku při velmi vysokých stavech 
zvěře může vlivem opakované defekace (a následného 
vstupu dusíku do půdy) docházet také k nitrifi kaci půd 
či přinejmenším k značnému dočasnému navýšení du-
síku v půdě. GRULICH (1978) uvádí, že v místech defe-
kace je koncentrace dusíku v půdě čtyřikrát až osmkrát 
vyšší. Nitrifi kační vliv výkalů potvrzuje v oborách zjiště-
ná vysoká pokryvnost ruderálních a nitrofi lních druhů 
na místech shromažďování zvěře – u krmelců, vodních 
zdrojů, v místech zálehů na kraji porostů (BUČEK et al. 
1993; DANIHELKA & CHYTRÝ 1993; ČERMÁK 1995; 
KOČÍ 2007). Nitrifi kace půd ovlivňuje dřeviny i rostli-
ny v bylinném patře – lze očekávat nástup nitrofi lních 
či ruderálních druhů a následně pravděpodobně také 
snížením počtu druhů (viz níže). 

Vliv zvěře na biodiverzitu a druhovou skladbu 
bylinného, keřového a stromového patra

V dlouhodobém měřítku lze čekat na územích s neú-
nosně vysokou početností zvěře a tím i s extrémním 
selekčním tlakem na fytocenózy změny v dominanci 
jednotlivých rostlinných druhů, v pokryvnosti keřové-
ho a bylinného patra či v druhové diverzitě. Tyto změny 
jsou potom více pravděpodobné na bohatých stanoviš-
tích s pestrou skladbou druhů či ve vyhraněných a při-
tom citlivých společenstvech. Ve vyhrocené podobě jsou 
důsledky vlivu zvěře patrné v některých oborách.

V bylinném patře prokázali vliv zvěře v Milovic-
kém lese, zejména v Klentnické oboře (CHKO Pála-
va), DANIHELKA & CHYTRÝ (1993), a to na základě 
srovnání vlastních fytocenologických snímků z roku 
1992 a snímků HORÁKA (1972; 1980) z let 1953 a1954 
(ještě před založením obory). Během necelých čtyřice-
ti let z fytocenóz vymizela řada dříve typických druhů 
jako Convallaria majalis, Pulmonaria offi  cinalis, Mi lium 
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 eff usum, Carex michelii, Polygonatum multifl orum, zvý-
šilo se naopak zastoupení druhů, kterým vyhovuje na-
rušení půdy či zvýšení obsahu dusíku jako jsou např. 
Urtica dioica, Fallopia dumetorum, Cardamine  impatiens, 
Lapsana communis. K podobným závěrům došel v oboře 
Radějov (CHKO Bílé Karpaty) KOČÍ (2007). Zde byly 
v bylinném patře potlačovány především dominanty 
dubohabřin jako jsou Carex pilosa, Galium odoratum 
či Polygonatum multifl orum. Negativní selekcí naopak 
narůstala pokryvnost málo konzumovaných či vůbec 
nekonzumovaných druhů jako jsou Euphorbia amygdo-
loides, šířily se druhy ruderální a nitrofi lní jako Alliaria 
petiolata, Cirsium vulgare, Cirsium arvense, Helianthus 
tuberosus, Moehringia trinervia, Rumex obtusifolium, Ta-
raxacum sect. Ruderalia, Urtica dioica. Obdobné trendy 
v bylinném patře byly doloženy i pro Děvínskou obo-
ru v CHKO Pálava (UNAR et al. 1991; KAILER 1993; 
HÉDL 2004). V obou výše uvedených oborách došlo 
ke změnám i v keřovém patře. Především byly snižo-
vány pokryvnosti keřů atraktivních pro okus, jako jsou 
 Ligustrum vulgare, Cornus mas či Daphne mezerum 
a omezována či zcela znemožněna přirozená obnova 
stromového patra – druhy tvořící stromové patro měli 
v keřovém patře výrazně snížené pokryvnosti nebo zcela 
chyběly. 

Snížení pokryvnosti a druhové diverzity v Klentnic-
ké oboře (DANIHELKA & CHYTRÝ 1993) bylo více 
než znatelné, celková průměrná pokryvnost v bylinném 
patře klesla za zmíněných necelých čtyřicet let ze 79 % 
na 26 %, v keřovém patře z 28 % na 2 %, index druhové 
diverzity H’ se snížil z 2,29 na 1,58. Při srovnání iden-
tických bezprostředně souvisejících ploch za oborním 
plotem a uvnitř obory Klentnice v letech 1996–1999 
(ČERMÁK 2000) keřové patro v oboře prakticky chybělo 
(přítomny jen jednotlivé dřeviny do výšky 50 cm), mimo 
oboru dosahovalo pokryvnosti od 10 % do 50 %. Mimo 
oboru bylo v keřovém patře 10 druhů dřevin, v obo-
ře 6 druhů, chyběli Cornus mas, Lonicera capri folium, 
Carpinus betulus a Corylus avellana. Příklady vyloučení 
některé z málo zastoupených potravně atraktivních dře-
vin z keřového patra a celkového snížení pokryvnosti 
či denzity keřového patra lze najít i mimo obory. Při 
srovnání oplocených a neoplocených ploch v rezerva-
cích CHKO Moravský kras v letech 1996–1999 (ČER-
MÁK 2000) často chyběli na plochách mimo oplocení 
například Daphne mezereum, Acer platanoides či Cornus 
mas. V NPR Vrapač (CHKO Litovelské Pomoraví) do-
šlo mezi lety 2001 a 2005 k snížení početnosti dřevin 
do výšky 1,5 m z 1,42 ks/m2 na 0,61 ks/m2 (ČERMÁK 
& MRKVA 2006), v PR Litovelské luhy mezi lety 2003 
a 2010 z 1,61 ks/m2 na 0,32 ks/m2. V obou případech lze 
okus pokládat za hlavní faktor této redukce. 

V dlouhodobém měřítku může selekční tlak volně 
žijících přežvýkavých sudokopytníků vézt také ke změně 
dřevinné skladby a snížení diverzity stromového pat-
ra, a to i při početnostech nižších než tomu je ve výše 
zmíněných oborách. V Bavorských Alpách jsou takové 
změny doloženy ze smíšených porostů Picea abies,  Abies 
alba, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus s příměsí dal-
ších dřevin jako je například Sorbus aucuparia. Díky 
okusu došlo na řadě ploch k navýšení podílu smrku 
a buku na úkor jedle a klenu (AMMER 1996). Vylouče-
ní jedle, tisu a javorů z obnovy a úbytek buku dokládají 
BURSCHEL et al. (1990), posun od původní smíšené 
subalpínské smrčiny směrem k čisté smrčině vlivem 
dlouhodobého opakovaného okusu NASHER (1979). 
Stejný trend byl patrný v dřevinné skladbě v Slovinském 
pohoří Snežnik (PERKO 1979). Podíl Abies alba a Acer 
pseudoplatanus se na neoplocené části pokusných ploch 
v období 1969–1976 snížil asi o 60 %, znatelně se naopak 
zvyšoval podíl smrku; na oplocených plochách se za stej-
nou dobu podíl jedle zvýšil o 30 % a podíl klenu zů-
stal stejný. Opakovaně bylo ochuzení dřevinné skladby 
zjištěno v oblastech s losem evropským (THOMPSON 
& CURRAN 1993; CONNOR et al. 2000).

JORRITSMA et al. (1999) modelovali vývoj poros-
tu Pinus sylvestris, Betula pendula v keřovém patře se 
zmlazením Sorbus aucuparia, Quercus robur a Frangu-
la alnus ve východním Holandsku. Bez vlivu přežvý-
kavců by se tento porost vyvíjel ke smíšenému porostu 
břízy a dubu. Při přítomnosti srnce (v početnostech 
1, 7 a 15 ks/100 ha) by se porost vyvíjel k březovému po-
rostu s málo početnou druhou etáží dubu a borovice. Při 
přítomnosti jelena v početnosti 1 ks/100 ha a 3 ks/100 ha 
by porost zůstal převážně borový a objevila by se druhá 
etáž tvořená borovicí doplněnou dubem; při početnosti 
10 ks/100 by již nevznikla žádná druhá etáž a porost by 
se rozpadl bez obnovy.

Na základě dosavadních poznatků lze změny očeká-
vané ve fytocenózách při vysokých početnostech zvěře 
zobecnit:
– intenzivní tlak okusovačů a spásačů na vegetaci může 

vézt k snížení druhové diverzity bylinného, keřového 
i stromového patra, u keřového patra může v extrém-
ních případech dojít k jeho zániku;

– vyloučeny budou především druhy citlivě reagující 
na půdní změny (nitrifi kace, utužení půd), druhy vy-
soce potravně atraktivní, zvláště jsou-li tyto druhy 
minoritně zastoupeny;

– bude se zvyšovat dominance nitrofi lních a ruderál-
ních druhů (včetně synantropních druhů) a dru-
hů potravně neatraktivních (jako jsou Euphorbia 
amygdo loides či Sambucus ebulus);

– je možné širší uplatnění některých invazních rost-
lin jako jsou např. Impatiens glandulifera či Solidago 
canadensis.
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Vliv zvěře na dynamiku lesa

Zvěř ovlivňuje nejen druhovou skladbu v jednotlivých 
etážích, ale také dynamiku lesa. Opakovaným okusem 
jsou při obnově dřeviny dlouhodobě drženy ve výškách 
do cca 1 m. Postupně jsou vylučováni starší jedinci po té, 
co je vyčerpán jejich adaptační potenciál, respektive jsou 
vyčerpány růstové rezervy umožňující kompenzační 
růst, kterým se snaží ztráty okusem nahrazovat. Může 
se uplatnit také zvýšená citlivost poškozených dřevin 
na přísušek, mimo jiné v důsledku menšího kořenového 
systému ve srovnání se stejně starými nepoškozenými 
jedinci. Nárosty jsou tak buď zcela zničeny, nebo dlou-
hodobě udržovány v iniciálním stádiu, tj. jsou tvořeny 
převážně jen několikaletými stromky doplněnými zbyt-
kem starších okusem opakovaně poškozených dřevin. 

To vše vede přinejmenším ke znatelnému prodlou-
žení obnovní doby. NASCHER (1979) uvádí, že smrk 
ve vysokohorských podmínkách potřebuje při obnově 
pod porostem cca 26 let na to, aby překročil výšku 1,5 m. 
Při okusu terminálu zjištěném na 35 % stromů se tato 
doba prodloužila v průměru na 34 let, při okusu nad 
50 % už na 42 let. S využitím kmenových analýz bylo 
zjištěno, že jsou-li jehličnaté dřeviny v období prvních 
10–15 let více než dvakrát poškozeny okusem na termi-
nálním výhonu, lze očekávat zpomalení jejich výškového 
přírůstu či zvýšení mortality; u listnatých dřevin to je 
v případě, že dojde k více než ke čtyřem poškozením 
(FIŇDO 1992).

Okus může ovlivnit etážovitost porostu či zastou-
pení druhů v jednotlivých etážích. Tento vliv dokládá 
MOTTA (2003) pro Paneveggio Forest poblíže Trenta. 
Po reintrodukci jelena lesního tam v šedesátých letech 
minulého století došlo k výraznému zvýšení celkové po-
četnosti sudokopytníků. Tento nárůst vedl k radikálnímu 
zvýšení poškození Sorbus aucuparia. Populace dřeviny 
byla postupně rozdělena do dvou výrazných skupin: prv-
ní část zmlazení vzniklá při nižších početnostech zvěře 
úspěšně odrostla jejímu vlivu a nadále přirůstala, druhá 
část obnovy vznikající při vyšších početnostech zvěře 
byla početně redukována a držena ve výškách do 1 m. 
Z populace jeřábu, která původně měla zastoupení 
ve všech výškových třídách, tak vznikla populace, kde 
chyběli jedinci ve stále se zvětšujícím počtu výškových 
tříd nad 1 m výšky. Při dlouhodobém působení může 
takto dojít k absenci celé generace či generací dřeviny, 
ačkoliv její obnova je permanentní či opakovaná.

Diferencovaný management

Pro minimalizaci negativních vlivů populací volně ži-
jících přežvýkavých sudokopytníků na vegetaci jsou 
potřebné změny mysliveckého managementu. V našich 
podmínkách by měly směřovat především k optimali-
zaci početnosti zvěře v jednotlivých konkrétních honit-
bách – stavy zvěře by v nich neměly být posuzovány 

jen z pohledu jejich populací, ale také z pohledu míry 
vlivu na celý ekosystém (viz níže). K praktické realizaci 
podobných změn jsou ovšem nutné koncepční a legis-
lativní změny, který by podobným přístupům daly jasný 
a závazný rámec.

Důležitou roli by při optimalizaci mysliveckého 
hospodaření mohlo sehrát integrované plánování. To 
by mělo zahrnovat zodpovědnou rajonizaci chovu jed-
notlivých druhů zvěře na základě zohlednění všech as-
pektů mysliveckých, lesnických či environmentálních. 
Pozitivní dopady takového přístupu na stav lesa lze najít 
na území Lichtensteinského knížectví, Švýcarska a Ra-
kouska (VODŇANSKÝ 1995). Integrovaný management 
zvěře tam vychází z precizní analýzy výchozích podmí-
nek, je postavený na ekologických základech a přitom 
umožňuje zajištění existence životaschopné, myslivecky 
obhospodařovatelné populace. Souvislá území výskytu 
jednotlivých druhů zvěře jsou rozdělena na regiony se 
společným mysliveckým plánováním, v rámci regionu 
jsou potom dle typů biotopů vymezovány zóny s jednot-
ným (diferencovaným) přístupem k hospodaření. 

Systém diferencovaného mysliveckého hospodaření, 
který respektuje výše uvedená pravidla, byl opakovaně 
navrhován i pro ČR (MRKVA 1995; 2001; ČERMÁK 
& MRKVA 2003). Navrhovány byly tři základní katego-
rie mysliveckého hospodaření: 
1.  hospodaření přírodě blízké (na území lesů ochran-

ných, některých lesů zvláštního určení a lesů pod 
vlivem imisí) – směřuje nikoliv k běžné myslivecké 
produkci, ale k cílovému stavu lesa či lesního ekosys-
tému, mělo by pracovat s nižšími početnostmi zvěře 
(a to pouze původních druhů), prioritou by měly být 
populace s vhodnou sexuální i věkovou strukturou 
a minimálními negativními dopady na vegetaci či 
na populace dalších živočichů;

2.  hospodaření podle zásad trvalé udržitelnosti jako 
všeobecně používaný způsob hospodaření, odpo-
vídající v podstatě dnešnímu hospodaření, ovšem 
s optimalizovanými stavy zvěře;

3.  hospodaření v oborách s druhy zvířat, které by ne-
měly trvalý statut zvěře, takže ve volnosti by nebyly 
předmětem chovu a pouze po přechodnou dobu by 
zde, jako nežádoucí, byly intenzivně chytány a loveny.

Rajonizace managementu v rámci tzv. oblastí chovu, tak 
jak je v současné době realizována v České republice, 
není (ve srovnání s popsaným diferencovaným hospo-
dařením) mechanismem, který by výrazněji přispíval 
ke snížení negativního působení zvěře na les. Mimo 
stanovenou oblast chovu se zvěř často vyskytuje v po-
měrně velkých početnostech a možnosti její regulace 
jsou komplikované, vyžadující zvláštní povolení atd. 
Oblasti chovu se navíc v průběhu konce 20. století ně-
kolikrát upravovaly dle stavu šíření zvěře, bez ohledu 
na stav a cíle lesnického managementu či na cíle ochrany 
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přírody v daných územích (často ve zřejmém rozporu 
s nimi).

Monitoring obnovy lesa
a kritéria únosnosti stavů zvěře

Pro účel okamžitého zjištění stavu poškození dřevin 
v keřovém patře je nejvhodnější využít transektů či 
menších ploch kruhového, obdélníkového či čtverco-
vého tvaru o velikostech v rozmezí cca 30 m2 až 300 m2 
(dle hustoty náletu a dalších okolností). Hodnoceno 
by mělo být aktuální poškození dřevin do výšky 150 či 
200 cm (tam, kde je v zimě vyšší sněhová pokrývka), bez 
rozlišení jeho intenzity na jedinci, to znamená vlastní 
prostá přítomnost okusu. Je vhodné rozlišovat terminál-
ní a boční okus, pokud nejsou rozlišovány, zahrnujeme 
mezi poškozené všechny dřeviny s poškozením termi-
nálu nebo se silným bočním okusem (poškozeno více 
než 20 % celkového počtu bočních výhonů na stromku). 

Pro tento monitoring byly navrženy (ČERMÁK 
& MRKVA 2003) hodnoty únosné míry okusu dřevin 
v přirozené obnově (kritické hodnoty okusu). Měly by 
odpovídat přijatelné početnosti zvěře, tj. početnosti 
pro dané stanoviště maximálně únosné. Dřeviny byly 
rozděleny na dvě skupiny – potravně atraktivní a méně 
potravně atraktivní dřeviny. U potravně atraktivních 
bylo navrženo považovat za únosný pro další vývoj při-
rozené obnovy okus na maximálně 40 % jedinců, u po-
travně méně atraktivních (např. Picea abies) potom okus 
na maximálně 20 % jedinců. Za únosné je přitom po-
važováno menší zpoždění v růstu dřevin a jejich menší 
početní redukce bez ovlivnění dřevinné skladby. Málo 
zastoupené dřeviny mohou být z náletů snáze vylouče-
ny, navíc jsou zpravidla poškozovány ve větší míře než 
hlavní dřeviny (ČERMÁK et al. 2009), chceme-li tedy 
uvedená kritéria použít, lze tak učinit pouze pro eudo-
minantní a dominantní dřeviny.

Pro dlouhodobější sledování vlivu je nejvhodnější 
využít tzv. kontrolních a srovnávacích ploch. Paralelní 
oplocené a neoplocené plochy umožňují sledovat zvě-
ří vyvolané rozdíly v druhové skladbě, denzitě a růstu 
dřevin. Podmínkou pro srovnání je identická velikost 
ploch (cca 30–100 m2) a shodné stanovištní a porostní 
podmínky. Kritická hodnota ztrát na přírůstu dřevin se 
pohybuje kolem 30 %, kdy se kromě zpoždění odrůstání 
dřevin významně navyšuje jejich mortalita. Podle vý-
počtů založených na regresní analýze dat z oplocených 
a neoplocených ploch (EIBERLE & NIGG 1987) lze oče-
kávat významné zvýšení mortality při ztrátách na přírůs-
tu přesahujících 27 %, k podobným hodnotám v rozmezí 
25–35 % došli i další autoři (např. PERKO 1983).
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5.8.2.13   Péče o lesy v chráněných 
krajinných oblastech

Ivo Machar

Úvod

Zvláště chráněná území přírody zaujímají v současné 
době 15,58 % z celkové rozlohy České republiky (www.
drusop.nature.cz). Celková výměra lesů ve zvláště chrá-
něných územích v ČR činí přibližně 750 tisíc hektarů, 
což je 28,4 % celkové výměry všech lesů na území státu 
(www.uhul.cz). Lesní ekosystémy jsou plošně nejvý-
znamnějším typem využití krajiny v národních parcích, 
národních přírodních rezervacích a chráněných krajin-
ných oblastech (Tab. 42). Zajištění specifi cké péče o lesy 
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BOX 25:   Vysoké stavy zvěře – hlavní příčina problémů

Za hlavní příčinu nárůstu poškození dřevin zvěří v ČR v druhé polovině 20. století lze jednoznačně považovat 
disproporci mezi rostoucími stavy zvěře (společně s šířením introdukované zvěře do nových oblastí) a zároveň 
snižováním úživnosti prostředí (lesních porostů i zemědělské krajiny).

Obr. 168a, b:  Vývoj vykazovaných jarních stavů spárkaté zvěře 1970–2009 (Zdroj: Mze ČR)

V mysliveckých statistikách vykazované jarní kmenové stavy, tj. sčítané stavy k 31. 3. daného roku posledních 
40 let i přes některé výkyvy (zejména pokles stavů jelena lesního v devadesátých letech minulého století) stoupají. 
Od roku 1970 do roku 2009 stouply stavy jelena lesního a srnce obecného více než 1,5×, stavy mufl ona 3×, daňka 
evropského téměř 5× a jelena siky dokonce více než 11×. Řada autorů navíc upozorňuje, že skutečné stavy zvěře 
byly (určitě alespoň v některých obdobích a regionech) výrazně vyšší než stavy vykazované.

V mysliveckém hospodaření v posledních dvaceti letech se bohužel navíc na některých územích negativně 
uplatnil princip akce a reakce. Tlak na zvýšení odstřelů ze strany lesních hospodářů či státní správy vedl v ně-
kterých honitbách, společně s neodborně prováděným mysliveckým hospodařením, k nevhodným zásahům 
do věkové a sexuální struktury populací zvěře. Nízký reálný odstřel samičí zvěře ve srovnání se zvěří samčí (od-
střel samičí zvěře byl někdy realizován v plné výši pouze ve výkazech) a zároveň u samčí zvěře odstřel především 
starších kusů, které měly atraktivní trofej, to vše vedlo k vzniku mladých populací s velkou možností přírůstu. 
Následkem byl pokračující růst populací i přes relativně vysoký vykazovaný či skutečný odstřel. Příkladem může 
být situace s populací jelena siky v západních Čechách. Narušená věková struktura a poměr pohlaví navíc mohly 
vézt také ke stresům spojeným se změnami potravního chování a tím i k dalšímu navýšení poškození lesů.
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ve zvláště chráněných územích je považováno za jeden 
z klíčových úkolů státní ochrany přírody v ČR (MŽP 
2009). Nevhodná dřevinná skladba s významným po-
dílem smrkových monokultur, acidifikace a nutriční 
degradace půd horských oblastí, nadměrné stavy zvěře 
znemožňující přirozenou obnovu porostů geografi cky 
původních dřevin a nedostatečné uplatnění přírodě blíz-
kých metod lesnického hospodaření přetrvávají i v lesích 
chráněných krajinných oblastí (MOUCHA 1999). For-
mulace strategie péče o lesy v chráněných krajinných 
oblastech je důležitá zejména proto, že tato kategorie 
zvláště chráněných území by měla být modelovým pří-
kladem trvale udržitelného obhospodařování středoev-
ropské kulturní krajiny (PELC 2001). 

Chráněná krajinná oblast

Chráněné krajinné oblasti v České republice jsou v rámci 
mezinárodní kategorizace IUCN pro chráněná území 
zpravidla zařazována do kategorie V – chráněná kraji-
na (MŽP 2001). Z této mezinárodně uznávané defi nice 
chráněné krajiny vychází i česká legislativní defi nice 
chráněné krajinné oblasti: rozsáhlé území s harmonic-
ky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým re-
liéfem, významným podílem přirozených ekosystémů 
lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastou-
pením dřevin a případně i s dochovanými historickými 
památkami (ANONYMUS 1992). Pojem „rozsáhlá úze-
mí“ v této defi nici zdůrazňuje, že předmětem ochrany je 
v tomto typu chráněného území právě krajina (MIKO 
et al. 2005). Třetina českých CHKO je současně zařa-
zena do mezinárodní soustavy biosférických rezervací 
(UNESCO 2004) a do Seznamu mezinárodně význam-
ných mokřadů (CHYTIL et al. 1999). Chráněná krajinná 
oblast představuje pilotní území pro trvale udržitelné 
využívání půdy a krajiny, protože cílem ochrany přírody 
v CHKO je především udržení a rozvoj citlivého a územ-
ně diferencovaného hospodářského využívání krajiny 
(ROTH & PLESNÍK 2004). Hlavní cíle managementu 
CHKO zahrnují: (1) uchování harmonické souhry mezi 
přírodou a kulturou prostřednictvím ochrany krajiny 
a pokračování v tradičních způsobech využívání úze-
mí; (2) zachování rozmanitosti krajiny a přírodních 
stanovišť; (3) podporu takových forem rekreace a tu-
ristiky, které nesnižují nejvýznamnější kvality oblasti; 
(4) podporu vědeckých a vzdělávacích aktivit zaměře-
ných na veřejnost s cílem ochrany přírody; (5) prospěch 
místním komunitám (MŽP 2004). CHKO je tedy oblastí, 
kde interakce člověka a přírody v průběhu dlouhé doby 
vytvořila území pozoruhodného charakteru s význačný-
mi estetickými, ekologickými a kulturními hodnotami 
a s vysokou biologickou rozmanitostí. 

Detailní definiční vymezení chráněné krajinné 
oblasti je postaveno na srovnání s národním parkem 
(PELC et al. 2000). V chráněných krajinných oblastech 

je podíl dřevin přirozené druhové skladby lesa (PLÍVA 
2000) vyšší než průměr ČR (Obr. 169), avšak podíl lesa 
na celkové výměře CHKO ve srovnání s výměrou lesů 
v ČR značně kolísá v rozmezí od 9 % (CHKO Poodří) 
až po 80 % (CHKO Jeseníky) – viz obr. 170. Celková 
průměrná lesnatost všech chráněných krajinných ob-
lastí v ČR je 51 %, což je přibližně jeden a půl násobek 
celostátního průměru. Zhruba 80 % celkové plochy lesa 
v chráněných krajinných oblastech ČR je v majetku 
 státu.

Ochranné podmínky a zonace CHKO

Hospodářské využívání chráněných krajinných oblastí je 
přípustné jen takovými způsoby, které udržují nebo zlep-
šují jejich přírodní stav a zachovávají optimální ekolo-
gické funkce těchto území (ANONYMUS 1992). Zonace 
chráněných krajinných oblastí v ČR vychází z obecného 
konceptu zónování biosférických rezervací (DASMANN 
1988), přičemž každá CHKO je územně diferencována 
do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. První, tzv. 
jádrová, zóna CHKO má nejpřísnější stupeň ochrany 
přírody (Tab. 43). Značným praktickým problémem je 
nejednotný způsob vymezení zonace v různých CHKO 
(PELC et al. 2000). Tento stav je částečně dán neopako-
vatelnou jedinečností přírodních hodnot té které oblasti, 
avšak částečně je podmíněn i určitou mírou subjektivity 
a lokálního patriotismu, který se při zpracování návrhu 
konkrétní zonace u konkrétní CHKO projevil. Zonace 
chráněných krajinných oblastí v ČR byla vymezována 
v různých časových obdobích (u některých CHKO při 
jejich vyhlášení, u jiných CHKO dodatečně). Ve většině 
případů se do vymezení zonace CHKO promítl výsledek 
nutného kompromisu, vzniklého při projednávání návr-
hů zonace s dotčenými obcemi a dominantními vlastní-
ky pozemků. Bez ohledu na tyto dílčí problémy převládá 
v ochranářské praxi názor, že zonace chráněných krajin-
ných oblastí je zásadní nástroj územně diferencované 
ochrany přírody a krajiny v CHKO.

Vymezování zonace v lesích vychází z ochranných 
podmínek jednotlivých zón a stavu konkrétních porostů. 
Zařazení konkrétního lesního porostu do určité zóny 
by mělo vycházet zejména z míry přirozenosti poros-
tu (MACKŮ & KALINOVÁ 2006; VRŠKA & HORT 
2003), z genetické hodnoty porostů (ŠINDELÁŘ 1992) 
a z dalších ochranářských hodnot porostu (např. výskyt 
vzácných a ohrožených druhů, geomorfologické jevy 
apod.). Obecné principy pro zařazování lesů do jednot-
livých zón v CHKO shrnuje tab. 44 (podle MOUCHA 
1999a). Při zařazování lesních porostů do zón musí být 
z důvodu jednoznačného defi nování hranice zóny do-
držovány zásady arondace, takže ve výjimečných přípa-
dech mohou být např. do první zóny zařazeny i porosty 
lesních monokultur apod.
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Minimální výměra každého jednotlivého segmen-
tu zóny by neměla být nižší, než jaké jsou minimální 
prostorové parametry regionálního biocentra územního 
systému ekologické stability pro relevantní typy spole-
čenstev (MACKŮ & MÍCHAL 1990, LÖW et al. 1995). 
Tato minimální výměra je nutná zejména u segmentů 
první zóny, u nichž se do budoucna předpokládá pone-
chání lesa samovolnému vývoji (VACEK 2003). V sou-
časné době jsou lesní porosty v chráněných krajinných 
oblastech převážně zařazeny ve druhé zóně (52 % plo-
chy všech lesů v CHKO, tj. celkem 290 000 ha) a ve třetí 
zóně (33 % plochy lesů v CHKO, tj. 184 000 ha). Do prv-
ní zóny je aktuálně zařazeno pouze 14 % plochy lesů 
v CHKO (celkem 77 000 ha). Ve čtvrté zóně CHKO 
nejsou zpravidla lesy začleněny (přehledně viz obr. 171).

Management lesních ekosystémů 
v chráněných krajinných oblastech

Lesní ekosystémy chráněných krajinných oblastí by 
měly být obhospodařovány podle principů trvale udr-
žitelného lesnického managementu (POLENO 1997), 
jehož základní principy byly upřesněny na ministerské 
konferenci evropských zemí v Lisabonu v r. 1998 (MZE 
1999). Trvale udržitelný management lesa vychází ze 
stanovištních podmínek konkrétních lesních porostů 
(PLÍVA 2000), z principu trvalosti lesa (MÍCHAL et 
al. 1992) a klade důraz na uplatnění ekosystémového 
přístupu v souladu s Konvencí o biologické diverzitě 
(BROŽOVÁ et al. 2004). Mezi dlouhodobé cíle v péči 
o lesní ekosystémy chráněných krajinných oblastí patří 
i záchrana a reprodukce geneticky cenných místních po-
pulací dřevin a jejich využití k obnově porostů. 

Základem strategie péče o lesní ekosystémy v chrá-
něných krajinných oblastech je diferencovaný přístup 
podle zón odstupňované ochrany přírody (MOUCHA 
2006), formulovaný v plánu péče o chráněnou krajinnou 
oblast (ANONYMUS 2004). 

Cílem ochrany lesních ekosystémů v první zóně 
CHKO je uchování přírodě blízkých společenstev a je-
jich druhové rozmanitosti. Ochranné podmínky této 
zóny vylučují intenzivní lesnické technologie, za něž je 
považováno např. vytváření holosečí apod. Lesní porosty 
v první zóně CHKO by měly být lesem zvláštního určení 
z důvodů ochrany přírody. U těchto porostů lze nejčastě-
ji uvažovat o ponechávání ekosystému samovolnému vý-
voji. U lesů, které nejsou v majetku státu, je ovšem nutné 
v případě samovolného vývoje zohlednit oprávněné po-
žadavky jejich vlastníků na úhradu újmy za produkci 
dřevní hmoty. Rozhodnutí o ponechání lesa v první 
zóně CHKO samovolnému vývoji musí být podloženo 
odborně fundovaným zdůvodněním a jako strategický 
cíl managementu musí být trvale fi xováno v plánu péče. 
Nezbytností je odborně organizovaný monitoring samo-
volného vývoje ekosystému. Zde je potřebné zdůraznit, 

že institut 1. zóny CHKO automaticky nepředurčuje 
k ponechávání lesních porostů samo volnému vývoji 
(na rozdí1 od národních parků).

Cílem ochrany lesa v druhé zóně chráněné krajinné 
oblasti je uchování a obnova prostorově i druhově struk-
turovaných a stanovištně odpovídajících lesních porostů 
s vyloučením zavádění geografi cky nepůvodních druhů. 
V druhé zóně CHKO se mají v souladu s jejími ochran-
nými podmínkami uplatňovat maloplošné formy lesního 
hospodaření, preferující přirozenou obnovu a ekologic-
ky šetrné formy lesnických zásahů.

Základní podmínkou pro přírodě blízké formy les-
nického hospodaření v první i druhé zóně CHKO je 
uplatnění strategie péče o přírodní stavy zvěře a příro-
dě blízké myslivecké hospodaření (kategorie spravování 
zvěře 1 a 2 podle MRKVA 1999). V lesích první i druhé 
zóny CHKO je také pro ochranu biodiverzity nezbytně 
potřeba aktuálně zvýšit a do budoucna udržovat vysoký 
podíl mrtvého stojícího i na zemi tlejícího dřeva (VRŠ-
KA 1999).

Třetí zóna CHKO zpravidla zahrnuje lesy hospodář-
ské, které mají značně pozměněnou dřevinnou skladbu. 
Při obhospodařování těchto lesů je nutno postupně smě-
řovat k trvale udržitelnému lesnickému managementu 
s cílem v budoucnu redukovat podíl umělých mono-
kultur na nulu. 

Obecně je možné shrnout, že pro 3. zónu CHKO by 
měl být dostačující rozvoj trvale udržitelného lesního 
hospo daření zajištěný v základu již dodržováním obsahu 
zákona o lesích a pro 2. a 1. zónu jsou adekvátní formy 
přírodě blízkého lesního hospodaření nad rámec základ-
ních povinností vlastníka lesa, vyplývajících ze zákona 
o lesích. Podrobněji viz přehled strategie managementu 
lesních ekosystémů v chráněných krajinných oblastech 
(Tab. 45) 

Tato výše naznačená obecná strategie péče o lesy 
v jednotlivých zónách CHKO dosud nepočítá v první 
a druhé zóně s uplatněním historicky zaniklých způsobů 
hospodaření v nížinných lesích, které směřují k tvorbě 
lesa nízkého a středního (KADAVÝ et al. 2007). Zejmé-
na hospodářský tvar lesa nízkého vyžadoval intenzívní 
lesnické hospodaření (opakované těžby pařeziny formou 
velkoplošných holosečí v krátkých časových intervalech 
sedmi až deseti let). Zákaz aplikace intenzivních hos-
podářských technologií v první a druhé zóně CHKO 
(Tab. 43) je ve zřejmém rozporu s požadavky na znovu-
zavedení tvaru nízkého a středního lesa i v chráněných 
územích (KONVIČKA et al. 2006). Řešení by bylo mož-
né hledat v odborném konsensu na redefi nování pojmu 
intenzívní technologie a v cíleném uplatnění tvaru lesa 
nízkého a středního zejména ve skladebných prvcích 
ÚSES. Je však třeba vzít do úvahy, že převod lesa vyso-
kého na les nízký nebo střední je velmi komplikovanou 
záležitostí jak organizačně, tak i fi nančně (podrobněji 
viz např. UTINEK 2006) a může nést s sebou určitá ri-
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zika nezdaru (viz např. změna lesního hospodáře a s tím 
spojený zánik obhospodařování středních lesů v doub-
ravách na Moravskokrumlovsku).

ÚSES v lesích CHKO

Ochranu a vytváření územního systému ekologické sta-
bility krajiny (ÚSES) uvádí český zákon o ochraně příro-
dy (ANONYMUS 1992) na prvním místě mezi jedenácti 
základními způsoby zajišťování ochrany přírody a kra-
jiny. Česká koncepce ÚSES (BUČEK et al. 2007) patří 
mezi uznávané metody tvorby ekologických sítí v Evropě 
(JONGMAN 1995). Řada kritických diskusí o ekologic-
kých sítích upozorňuje zejména na kontroverzní funkce 
biokoridorů (např. OPDAM et al. 2005).

Pro aplikaci přírodě blízkých metod lesního hospo-
daření v chráněných krajinných oblastech ČR má ÚSES 
zásadní pozitivní význam (FANTA 1999;  MACKÚ 
2006). Smysl ÚSES v CHKO je spatřován především 
v tom, že odborně správně realizované projekty ÚSES 
mohou zajistit východiska celého velmi dlouhodobého 
procesu přechodu k přírodě blízkému lesnímu hospo-
daření především v druhé a třetí zóně (MÍCHAL 1996). 
Biocentra ÚSES jako jádra přírodě blízkých forem lesní-
ho hospodaření (JELÍNEK 2007) se však v praxi dosud 
uplatňují nedostatečně (MŽP 2009). Odborné pochyb-
nosti existují také kolem smysluplnosti vymezování bi-
okoridorů v rozsáhlejších lesních celcích, které již jsou 
obhospodařovány v souladu s principy přírodě blízkého 
hospodaření, jako např. bučiny v oblasti Vlárského prů-
smyku v Bílých Karpatech (MÍCHAL in verb.). Ochra-
nářskou praxí akceptované hlavní principy pěstebního 
plánování pro biocentra ÚSES v lesích CHKO uvádí 
tab. 46. 

Strategie managementu lesa v CHKO

koncepčně vychází ze Státního programu ochrany pří-
rody a krajiny, který byl v první verzi schválen vládou 
ČR v r. 1998 (MLČOCH et al. 1989). Jeho zásadní ak-
tualizace v r. 2009 (PELC 2010) stanovuje pro období 
 2010–2020 v péči o lesní ekosystémy v chráněných kra-
jinných oblastech řadu opatření, z nichž mnohá jsou 
v oboru lesního hospodářství průlomová (Tab. 47). 

V současné době je významným ochranářským zá-
jmem soustava Natura 2000 (ROTH 2003). Rámcové 
zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stano-
višť v územích soustavy Natura 2000 (UNAR 2004) byly 
zpracovány pracovní skupinou MŽP a vydány jako sou-
bor doporučených modelů hospodaření (ANONYMUS 
2006). Obecná pravidla plánování managementu lesa 
v rámci typů přírodních biotopů (Tab. 48) jsou postupně 
zapracovávány do lesních hospodářských plánů (even-
tuálně lesních inventarizačních osnov). Doporučená 
ochranná opatření v lesních porostech pro ptačí oblasti 

jsou natolik specifi cká, že se vztahují vždy ke konkrétní-
mu předmětu ochrany v konkrétní ptačí oblasti (HORA 
et al. 2002). 

Zájmy ochrany přírody mohou být v konkrétní lo-
kalitě stanoveny komplikovaně a v několikanásobném 
územním překryvu (příklad pro konkrétní lokalitu lesa 
v první zóně CHKO viz tab. 49). Z důvodu několikaná-
sobných územních překryvů různých typů chráněných 
území je někdy obtížné v konkrétním případě defi novat 
cíle, předmět ochrany a strategii managementu.

Obecně lze pracovní postup ke stanovení zásad ma-
nagementu lesa v chráněných krajinných oblastech shr-
nout do těchto navazujících kroků: 
1.  Na  základě vyhodnocení funkčních potenciálů 

lesů (VYSKOT et al. 2003) kategorizovat porosty 
do souvislých zón s různým zájmem ochrany příro-
dy. Výměra každého konkrétního segmentu zóny by 
neměla být nižší, než doporučená minimální výměra 
lesního ekosystému schopného samovolného vývoje 
(VACEK 2003).

2.  Defi novat pro každý segment zóny předmět ochrany: 
ekosystém nebo deštníkové druhy (např. GROOM 
et al. 2006). Pokud je ovšem předmětem ochrany 
kombinace více typů ekosystémů a deštníkových 
druhů, nastává v praxi zmatek, s nímž si často neví 
(a nemůže vědět) rady ani zpracovatel plánu péče, 
natož lesník, který má plán péče realizovat. Je pro-
to nanejvýš vhodné, aby předmět ochrany určitého 
a konkrétně vymezeného segmentu zóny byl iden-
tifi kován vždy zcela jednoznačně a toto vymezení 
předmětu ochrany zde bylo dlouhodobě neměnné.

3.  Pro předmět ochrany stanovit konkrétní a jedno-
značně definované cíle ochrany: např. samovolný 
nebo usměrňovaný vývoj ekosystému nebo udržení 
populací deštníkových druhů ve stavu příznivém 
z hlediska ochrany (ROTH l. c.) za pomoci aktivního 
management apod.

4.  Podle vymezených cílů ochrany navrhnout lesnický 
management, a to formou rámcových směrnic hos-
podaření, což je v tomto případě „komunikační ja-
zyk“ mezi ochranářem a lesníkem. V maloplošných 
chráněných územích (přírodní rezervace a přírodní 
památky) a v prvních zónách CHKO je nutné návrh 
lesnického managementu zpracovat formou podrob-
ného předpisu hospodaření v jednotlivých porostních 
skupinách.

Zpracování návrhu managementu nutně vyžaduje dife-
rencovaný přístup, který má v zásadě tři možnosti: 
1.  Využití moderních lesnických metod pěstování lesa 

na typologických základech (POLENO & VACEK et 
al. 2007, POLENO & VACEK et al. 2009) směřujících 
k přírodě blízkému hospodářskému lesa (KOŠULIČ 
2010).
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2.  Účelové lesnické hospodaření, jehož příkladem může 
být tvorba příměstského (parkového) lesa s velkým 
množstvím ploch lesních světlin, palouků a starými 
solitérními stromy (např. JURČA 1990).

3.  Návrat k historicky zaniklým formám hospodaření, 
např. nízkému nebo střednímu lesu (BUCKELEY 
1992). Tento management vyžaduje zásadní změnu 
lesnického paradigmatu a jeho prosazení je závislé 
na velmi dobré kvalitě komunikace mezi ochranou 
přírody, lesními hospodáři a vlastníkem lesa (UTI-
NEK 2004). Kde tato komunikace nefunguje, je reál-
né prosazení tohoto typu managementu nemožné 
a to i bez ohledu na legislativní statut dotčeného 
území. Přitom je nutné vzít do úvahy, že hospodář-
ský tvar lesa nízkého a středního vyžaduje intenzívní 
lesnické hospodaření, které nemusí být vždy v chrá-
něném území přírody vítáno, protože v některých 
případech může omezovat citlivé interiérové druhy.

4.  Bezzásahový vývoj (samovolný vývoj lesního ekosys-
tému) – vyžaduje specifi cké podmínky, které nelze 
vždy zajistit (KREČMER 2003). Přesto je potřebné 
připomenout, že ponechání vhodných ploch eko-
systému lužního lesa trvale v bezzásahovém režimu 
(úplná geobiocenologická rezervace v pojetí ZLAT-
NÍKA 1968) je nezbytně nutné pro poznání podoby 
potenciální přirozené vegetace, kterou dosud ve stře-
doevropských podmínkách dost dobře neznáme.

Diskuse

Lesnický management a jeho metody zásadně ovlivňu-
jí všechny strukturální, kompoziční i funkční klíčové 
faktory biodiverzity evropských lesů (LARSSON 2001). 
Proto je v rámci aplikované ekologie lesa (PERRY 1994) 
věnována značná pozornost pokusům o formulaci zásad 
udržitelného lesnického managementu (LINDENMA-
YER & FRANKLIN 2003) se zvláštním důrazem na udr-
žení biodiverzity lesních ekosystémů (ANGELSTAM et 
al. 2004). 

Trvale udržitelný lesnický management může být 
založen na dvou základních přístupech: 
1. na přístupu využívajícím některou kategorii ochra-

nářských zájmových druhů (LAMBECK 1997; 
 ROBERGE & ANGELSTAM 2004; SIMBERLOFF 
1998), jako jsou např. druhy deštníkové, vlajkové, 
ohrožené apod., 

2. nebo na ekosystémovém přístupu, zacíleném spíše 
na společenstva a biotopy a vycházející z Konvence 
o biologické diverzitě (www.biodiv.org.).

Velkou roli pro hodnocení efektivnosti lesnického mana-
gementu má výzkum bioindikátorů lesních ekosystémů 
(DUELLI & OBRIST 2003) na základě hierarchické-
ho přístupu (NOSS 1990), který je cíleně směřován 
na uplatnění bioindikátorů v lesnickém provozním plá-
nování (KAENNEL-DOBBERTIN 1998). 

Převážná část lesů v ČR vznikla jako výsledek cíle-
vědomého pěstování lesa věkových tříd se záměrným 
protěžováním hospodářského tvaru lesa vysokého 
s preferencí hospodářského způsobu pasečného. Po r. 
1989 se v lesním hospodářství v ČR začíná postupně 
prosazovat tendence k obnově ekologické stability lesů 
založená na změně dřevinné skladby směrem k přiro-
zené (MÍCHAL et al. 1992). Kromě druhové skladby 
dřevinného patra je pro biodiverzitu lesů klíčová i pro-
storová struktura lesních porostů. Současné moderní 
tendence ekologicky podloženého pěstování lesů proto 
směřují k tvorbě lesů bohatě strukturovaných (VACEK 
et al. 2007) včetně renesance zájmu o historicky zaniklé 
způsoby hospodaření v lesích nížinných, které byly za-
loženy na hospodářském tvaru lesa středního a nízké-
ho (MACHAR 2009). V praxi lesního hospodářství se 
však snahy o návrat k přírodě blízkým způsobům hos-
podaření (TESAŘ 1999) prosazují velmi pomalu (KRI-
ŽOVÁ & UJHÁZY 2007, PRKNOVÁ 2009). Z hlediska 
ochrany biodiverzity lesní přírody je nezbytně nutný 
přechod k přírodě blízkému lesnickému hospodaření 
(KOŠULIČ 2010) zejména ve zvláště chráněných úze-
mích (MÍCHAL & PETŘÍČEK 1999), ve skladebných 
prvcích ÚSES (MACKŮ 1992) a v lokalitách soustavy 
Natura 2000 (ANONYMUS 2006). Diferencovaný ma-
nagement lesních ekosystémů v chráněných krajinných 
oblastech by měl být příkladem pro aplikaci přírodě blíz-
kých forem hospodaření v lesích ČR v rámci evropského 
kontextu (FANTA 1997). Ochrana přírody prosazuje své 
požadavky na lesní hospodaření prostřednictvím řady 
legislativních nástrojů, z nichž nejvýznamnější jsou 
ve zvláště chráněných územích plány péče, které jsou 
podkladem pro vypracování lesních hospodářských plá-
nů a lesních inventarizačních osnov (MOUCHA 1999b). 
V ČR je navrhováno (MŽP 2009) připravit program 
k postupné realizaci tzv. krajinných integrovaných plánů 
rozvoje, které by po vzoru např. z Francie umožnily lepší 
začlenění zvláště chráněných území do života regionů. 

V krajinně-ekologické a ochranářské literatuře probí-
hala velmi obsáhlá diskuse k optimální územní velikosti 
přírodních rezervací (např. DIAMOND 1985, SOULÉ 
& SIMBERLOFF 1986), v níž se řešilo především to, zda 
je druhová diverzita určitých ekosystémů maximálně 
chráněna v jedné plošně rozsáhlé rezervaci nebo nao-
pak ve více menších rezervacích o stejné celkové rozloze 
(diskuse známá pod zkratkou SLOSS – single large or 
severall small). Přestože význam plošně malých rezerva-
cí je nepochybný (např. SHAFFER 1995), ochranářské 
snahy jsou zpravidla směřovány k velkým rezervacím, 
které by zahrnovaly pokud možno celé krajinné eko-
systémy (PERES & TERBORGH 1995). To však zpra-
vidla v reálné situaci není možné a problém bývá proto 
kompromisně řešen vnitřní zonací velkých chráněných 
území (SUTHERLAND & HILL 1995), tak jako je tomu 
v České republice u národních parků a chráněných kra-
jinných oblastí 
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V ochranářské biologii je přitom kladen důraz 
na řízení chráněných populací vzácných biologických 
druhů v rezervacích tak, aby (1) byly zohledněny velké 
metapopulace (SOULÉ & TERBORGH 1999), (2) aby 
byl omezen nepříznivý vliv okrajového efektu na inte-
riérové druhy, pokud jsou předmětem ochrany (GIBBS 
&  FAABORG 1990) a aby (3) jednotlivé rezervace byly 
v krajině vzájemně propojeny (SIMBERLOFF 1992). 
Vzájemná konektivita mezi izolovanými rezervacemi 
může ovšem být pro některé vzácné druhy i riziková – 
viz kritické diskuse ke konceptům biokoridorů v rámci 
ekologických sítí v krajině (např. ROSENBERG et al. 
1997).
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Obr. 169:  Zastoupení dřevin přirozené druhové skladby podle 
souborů lesních typů v chráněných krajinných oblastech v ČR.

Obr. 170:  Lesnatost chráněných krajinných oblastí v ČR.

Obr. 171:  Zastoupení zón odstupňované ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech v ČR na pozemcích určených k plnění 
funkcí lesů.



3715.8  Biologická diverzita na úrovni biotopů

Tab. 42:
Lesnatost zvláště chráněných území v ČR.

Kategorie zvláště 
chráněného území

Počet zvláště chráněných 
území v ČR Lesnatost (%)

Plocha kategorie zvláště 
chráněného území 

z celkové rozlohy ČR (%)
Národní park 4 87 1,52
Chráněná krajinná oblast 25 54 13,78
Národní přírodní rezervace 112 82 0,36
Přírodní rezervace 778 44 0,46
Národní přírodní památka 104 57

0,38
Přírodní památka 1190 70

Tab. 43:
Ochranné podmínky zón odstupňované ochrany přírody v CHKO.

Základní
ochranné 
podmínky
(§ 26 ZOPK)

Zákazy v I. zóně Zákazy
v II. zóně

Zákazy
ve III. a IV. zóně

Umisťovat a povolovat stavby – –
Povolovat a měnit využití území – –
Měnit současnou skladbu a plochy kultur – –
Hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní te-
kuté odpady

– –

Těžit nerosty a humolity – –
Hospodařit způsobem, vyžadujícím intenzívní technologie, zejména prostředky 
a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, 
struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, pou-
žívat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu

–

Zavádět intenzívní chovy zvěře –
Pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa 
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody

–

Zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená
Tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem ochrany přírody
Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace
Rozšiřovat geografi cky nepůvodní druhy rostlin a živočichů
Používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti
Stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály
Pořádat automobilové a motocyklové soutěže
Provádět chemický posyp cest
Měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími ochrannými podmínkami CHKO

Bližší
ochranné 
podmínky

Stanoveny odlišně ve zřizovacím výnosu každé chráněné krajinné oblasti

ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
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Tab. 44:
Obecné zásady pro začleňování lesních porostů do zón odstupňované ochrany přírody v chráněných krajinných 
oblastech.

Zóna Charakter převládajících lesních porostů

I. zóna
(jádrová přírodní)

Přírodě blízká a přirozená lesní společenstva málo pozměněná člověkem. V současné druhové 
skladbě převažuje alespoň jeden druh dominantní dřeviny přirozené druhové skladby a alespoň 
v příměsi je přítomen jeden nebo více druhů dalších dominantních nebo příměsných dřevin 
přirozené druhové skladby. Míra shody přirozené a současné druhové skladby by měla být 
nejméně 60–70 %. Po rosty by měly úplně nebo v drtivé většině reprezentovat místní populace 
genofondu. Porosty by měly být alespoň pomístně víceetážové, nejméně však na 5–10 % plochy 
segmentu. V bylinném patře převažují přirozená bylinná společenstva. Charakteristický je zde 
výskyt kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů. Na většině plochy segmentu jsou 
přítomny unikátní a nadregionálně významné geomorfologické, pedologické či geologické 
fenomény.

II. zóna
(polopřirozená,

ochranná)

Lesní porosty s významně pozměněnou druhovou skladbou a zjednodušenou pro storovou 
výstavbou a s uchovanou mozaikou fragmentů přírodě blízkých lesních společenstev. V sou-
časné druhové skladbě má významné, nikoliv však převažující zastoupení, alespoň jeden druh 
dominantní dřeviny přirozené druhové skladby a alespoň v příměsi je přítomen jeden nebo 
více druhů dalších dominantních nebo příměsných dřevin přirozené druhové skladby. Míra 
shody přirozené a současné druhové skladby by měla být nejméně 30–60 %. Porosty by měly 
ve většině nebo alespoň ve významné míře reprezentovat místní populace genofondu. Porosty 
jsou většinou stejnověké nebo pouze na výjimečně víceetážové, zpravidla do 5 % plochy seg-
mentu. V bylinném jsou ve významné, ne však pře važující míře, přítomna přirozená bylinná 
společenstva. Charakter prostředí podmiňuje výskyt alespoň ohrožených nebo silně ohrožených 
druhů rostlin a živočichů. Na významné části plochy segmentu jsou přítomny nadregionálně 
hodnotné geomorfologické fenomény.

III. zóna

Převážně monokulturní lesy, převážně porosty stanovištně nepůvodních dřevin. V současné 
druhové skladbě převažuje smrk a borovice, případně jiné geografi cky nepůvodní druhy dře-
vin, ostatní přirozené dominantní a příměsné dřeviny se nevyskytuji nebo v mizivém podílu. 
Shoda přirozené a současné druhové skladby je zpravidla méně než 20–30 %, často blízká 0 %. 
Porosty bývají zpravidla geneticky ne jasného původu, na velkých plochách stejnověké a téměř 
bez etáží. Bylinné patro málo vyvinuto a zpravidla s velmi zjednodušeným druhovým složením, 
vzdáleným původním fytocenózám. Půdy často ochuzeny o humus nebo ve vyšších polohách 
acidifi kovány (proces borealizace). Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů žád-
ný nebo omezený, zpravidla pouze v kategorii ohrožený. Geomor fologicky zvlášť významné 
fenomény jsou přítomny pouze na plošně nevýznamné části segmentu.

IV. zóna Do čtvrté zóny se lesy v CHKO zpravidla nezařazují.
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Tab. 45:
Základní strategie managementu lesa v zónách odstupňované ochrany CHKO.

Zóna Strategický cíl ochrany Způsob řízení vývoje porostů

I.
Uchováni a obnova
přirozených lesních společenstev 
a jejich druhové rozmanitosti.

Účelové a nejjemnější formy lesního hospodaření (zpravidla maloplošné 
formy podrostní s přechody ke skupinově výběrnému hospodařeno a na vy-
braných částech v odůvodněných případech (zpravidla uvnitř národních 
přírodních rezervaci a přírodních rezervace ponechán samovolnému vývoji. 
Při obnově využívat výhradně geneticky původní materiál, udržovat, a nebo 
zvyšovat minu přirozené druhové skladby a rozšiřovat víceetážové porosty.

II.

Uchovat druhovou rozmanitost 
lesních společenstev a přiblížit 
se přirozené druhové skladbě 
obnovovaných porostů.
Vytvořit funkční ochranné pásmo 
kolem I. zóny.

V porostech s geneticky a druhově přírodě blízkou druhovou skladbou zpra-
vidla maloplošné formy podrostního hospodaření a na vybraných částech 
v odůvodněných případech s přechody ke skupinovému výběru. V ostatních 
porostech i maloplošné pasečné a násečné hospodařeni. Při obnově využí-
vat přednostně geneticky původní materiál, zejména v částech navazujících 
na zónu I. Udržovat a celkově zvyšovat míru přirozené druhové skladby 
alespoň na 50–60 % a zvýšit podíl víceetážových porostů.

III.

Trvale udržitelně 
obhospodařované a ekologicky 
stabilní porosty
s alespoň minimálním podílem 
přirozených melioračních dřevin.

Běžné lesní hospodaření dle zákona o lesích bez zvláštních omezeni, kte-
ré zlepši současný stav převážně monokulturních porostů obnovovaných 
s alespoň minimálním podílem přirozených melioračních dřevin. Odchylka 
od tohoto modelu platí pro vymezená biocentra systému ekologické stability 
lokalizovaná v segmentech této zóny, kde zásady hospodaření se stanovu-
jí obdobně jako pro porosty 1. zóny (zpravidla jádro biocentra) a 2. zóny 
(zpravidla ostatní porosty biocentra).

Tab. 46:
Základní principy pěstebního plánování v biocentrech ÚSES v lesích chráněných krajinných oblastí.

Předmět ochrany
Přírodě blízké lesní porosty jako součást biologické infrastruktury kulturní krajiny; 
centrum biologické diverzity, charakteristické pro příslušný bioregion (CULEK 
1996).

Cílová dřevinná skladba lesa Odpovídající vymezeným skupinám typů geobiocénů (BUČEK & LACINA 1999).

Základní strategie managementu
Podrostní nebo výběrné hospodářské způsoby (tvorba bohatě strukturovaných 
lesů), u nížinných lesů postupný převod vysokokmenných porostů na tvar lesa 
středního (popř. nízkého). 

Obnovní zásahy
Vyloučení schematických holosečí, maximální důraz na výběrné principy, těžební 
zásahy vyznačovat individuálním výběrem, vyloučit zavádění geografi cky nepů-
vodních druhů dřevin.

Cílový stav biocentra
Jádro biocentra možno ponechat samovolnému vývoji. Ostatní porosty biocentra: 
Rozvinuté podrostní nebo výběrné hospodaření, popřípadě tvar lesa středního 
nebo nízkého s intenzívním výmladkovým hospodařením.

Cílový stav spárkaté zvěře 

Početnost geografi cky původních druhů spárkaté zvěře udržovat trvale na úrov-
ni, která umožňuje plynulé odrůstání přirozeného zmlazení včetně vegetativních 
výmladků všech stanovišti odpovídající stromů a keřů bez oplocování obnovova-
ných ploch. Vyloučit geografi cky nepůvodní druhy zvěře a intenzívní chovy (např. 
bažantnice, obory).

Tlející dřevo
Ponechávat v maximálně možném rozsahu stojící souše i na zemi ležící dřevo dle 
konkrétní dohody orgánu ochrany přírody a lesního hospodáře v závislosti na stavu 
porostů biocentra a okolních lesních porostů.
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Tab. 47:
Návrhy opatření, relevantních k péči o lesy v CHKO, z aktualizované verze Státního programu ochrany přírody 
a krajiny ČR na období 2010–2020.

Opatření Termín realizace
Vymezit společenskou objednávku zahrnující funkce ochrany přírody ve vazbě na zvláště chráněná 
území a skladebné prvky ÚSES pro subjekty vykonávající právo hospodaření v lesích ve vlastnictví 
státu.

2011

Na území I. a II. zóny CHKO realizovat přírodě blízké formy obhospodařování lesů, založené 
na maximálním využívání přírodních procesů s převahou využívání přirozené obnovy. Prověřit 
ekonomické dopady plošného uplatnění přírodě blízkých nepasečných forem obhospodařování 
lesů na území CHKO formou studie. 

2010 a 2011

Založit síť demonstračních objektů za účelem analýzy ekonomické efektivity přírodě blízkých forem 
lesnického hospodaření. 2012

Pro zvýšení životaschopnosti lesních ekosystémů významně snížit nadměrné stavy spárkaté zvěře 
s cílem umožnit využívání přírodě blízkých forem hospodaření a významně omezit poškozování 
lesních porostů. Připravit a promítnout do obecně závazných právních předpisů nový systém od-
vozování výše odlovu důsledně a výlučně podle stavu ekosystému. 

2011

Vytvořit program postupné rekonstrukce porostů náhradních dřevin s cílem udržet a zlepšit kvalitu 
lesních půd, zejména na acidifi kovaných půdách v pásmech ohrožení lesů vlivem imisí A, B. 2010 až 2020

Zvýšit podíl geografi cky původních druhů melioračních a zpevňujících dřevin (listnáče a jedle) 
z 24 % v roce 2007 na 27 % v roce 2020. 2010 až 2020

Zvýšit podíl přestárlých stromů a tlejícího dřeva (ve státních lesích ponechat nejméně 2 stromy 
na 0,5 ha obnovované plochy, v nestátních lesích připravit dotační program a osvětu k realizaci 
tohoto opatření). 

2011

Rozšířit plochu lesů ponechaných samovolnému vývoji a vytvořit tak stanovištně reprezentativní 
soustavu monitorovaných objektů. 2010 až 2020

Zbytkovou dřevní biomasu jako obnovitelný zdroj energie využívat na pozemcích státních lesů 
v souladu s pravidly, které budou plně respektovat charakter stanoviště z hlediska ochrany půdy 
a biodiverzity.

2012

Pro rozšíření plochy lužních lesů v nivách zpracovat tři pilotní projekty s cílem vytvořit do r. 2020 
nejméně 100 km2 ploch nového lužního lesa. 2012 až 2020

Tab. 48:
Obecná pravidla lesního hospodaření v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 (upraveno podle 
UNARA 2004).

Nezvyšovat záměrně dnešní podíl geografi cky nepůvodních druhů v porostech (tj. nezhoršovat současný stav typu 
přírodního biotopu).
Při výchově a obnově porostů přednostně odstraňovat invazní geografi cky nepůvodní dřeviny.
Včasnou a pravidelnou výchovou porostů upravovat dřevinnou skladbu ve prospěch druhů přirozené dřevinné skladby 
příslušného typu biotopu. 
Do porostů postupně záměrně vnášet druhy dřevin, které patří do přirozené dřevinné skladby typu přírodního biotopu 
a v současnosti na lokalitě chybí. Dbát při tom na původ sadebního materiálu z odpovídající přírodní lesní oblasti. 
Maximálně preferovat přirozenou obnovu porostů včetně dostatečné ochrany přirozeného zmlazení proti zvěři. 
Preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, chránit přirozené lesní světliny a lesní mokřady. 
Při obnově porostů postupně zvyšovat podíl tzv. melioračních a zpevňujících dřevin až do stavu, odpovídajícímu jejich 
podílu v přirozené dřevinné skladbě.
V nížinných lesích ve stanovištně vhodných typech přírodních biotopů postupně realizovat převod tvaru lesa vysokého 
na les střední (eventuálně nízký).
Ponechávat v lesních porostech maximálně možné množství tlejícího dřeva a přestárlé stojící (doupné) stromy a souše.
Vyloučit aplikaci lesnických technologií, které snižují biodiverzitu biotopů (mechanická příprava půdy s frézováním 
pařezů, aplikace biocidů apod.).
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Tab. 49:
Příklad několikanásobného územního překryvu zájmů ochrany přírody – lokalita Bahna u Litovle.

Typ defi novaného zájmu ochrany přírody Poznámka
Lokalita chráněná v rámci Mezinárodně významného 
mokřadu Ramsarské konvence Sdělení č. 396/1990 Sb.

I. zóna chráněné krajinné oblasti Vyhláška MŽP ČR č.464/1990 Sb.
Přírodní rezervace Litovelské luhy Vyhláška Správy CHKO Lit. Pomoraví 
Územní systém ekologické stability:
nadregionální biocentrum 

Ochranný režim biocentra je zapracován
v lesním hospodářském plánu 

Územní systém ekologické stability:
osa nadregionálního biokoridoru

Osa nadregionáního biokoridoru je
v územním plánu vymezena o šířce několika kilometrů.

Evropská ekologická síť EECONET: jádrové území Právně nezávazné
Ptačí oblast v soustavě Natura 2000 Nařízení vlády č. 23/2005 Sb.
Evropsky významná lokalita v soustavě Natura 2000 Nařízení vlády č. 132/2005 Sb.
Významný krajinný prvek – údolní niva Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
Významný krajinný prvek – les Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Péče o lesy v CHKO Beskydy

Pavel Popelář

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Péče o lesy při horní hranici 
lesa v Jeseníkách

Jindřich Chlapek

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.8.2.14   Hodnocení stavu a péče 
v maloplošných zvláště 
chráněných územích

Martin Svátek

Hodnocení chráněných území 
v mezinárodním kontextu

Ve světě dnes existuje již více než 100 000 chráněných 
území zaujímajících celkem cca 20 milionů km2; většina 
z nich leží na souši, kde tvoří přibližně 12 % povrchu 

pevniny Země (CHAPE et al. 2003; CHAPE et al. 2005; 
CHAPE et al. 2008). Tyto údaje o počtu a rozloze chrá-
něných území však neprozrazují, v jakém stavu se chrá-
něná území v současnosti nacházejí; neumožňují zjistit, 
zda se stav jednotlivých území či jejich celků zlepšuje 
či zhoršuje; neinformují o kvalitě jejich managemen-
tu, ani neříkají, do jaké míry chráněná území plní svůj 
účel. Ani nejobsáhlejší celosvětová databáze chráněných 
území (WDPA – World Database on Protected Areas) 
neobsahuje žádné údaje o tom, zda jsou chráněná území 
skutečně efektivní v naplňování svých poslání (CHAPE 
et al. 2005). 

Přitom se zhruba od 90. let 20. století stále častěji 
objevují signály o špatném stavu mnoha chráněných 
území, o jejich degradaci, neodpovídající péči, či jejich 
vážném ohrožení (např. IUCN/WWF 1999; CAREY et 
al. 2000; PHILLIPS 2000; ERVIN 2001; DUDLEY et al. 
2003; WWF 2004). Seznamy ohrožených chráněných 
území jsou obsaženy již v registrech z let 1984 (43 ohro-
žených území) (CNPPA 1984) a 1990 (91 ohrožených 
území v 50 zemích) (THORSELL 1990). Špatný stav 
chráněných území byl zjištěn i v posledních 10–15 letech 
řadou průzkumů po celém světě (viz CULVERWELL 
1997; IUCN 1999; BRUNER et al. 2001; LIU et al. 2001; 
Dudley et al. 2003). Nejenom stav, ale i management 
chráněných území často neodpovídá zájmům ochra-
ny přírody (IUCN WCPA 2002; WWF 2004). Mnohá 
chráněná území byla sice ofi ciálně vyhlášena, ale jejich 
účinná ochrana nebyla nikdy neuvedena v praxi; pro 
tato území existující jen na papíře se vžil pojem „papí-
rové parky“ (např. GREEN & PAINE 1997; IUCN 1999; 
IUCN/WWF 1999; CAREY et al. 2000; WWF 2003). 

Tyto alarmující údaje přitom vypovídají jen o vel-
mi malém vzorku území; u většiny chráněných území 
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jednoduše neexistuje dostatek informací o jejich sku-
tečném stavu a managementu (STOLTON & DUDLEY 
1999; CAREY et al. 2000; HOCKINGS 2000; WWF 
2004). STOLTON & DUDLEY (1999) odhadli, že ze 
30 000 chráněných území (ze seznamu chráněných úze-
mí: 1997 United Nations List of Protected Areas) jich více 
než 90 % dosud nebylo podrobeno jakékoliv analýze hro-
zeb (možného ohrožení území), a v drtivé většině úze-
mí nebylo nikdy provedeno vůbec žádné jejich detailní 
hodnocení. 

Podobně v České republice nejsou v současnosti 
k dispozici žádné souhrnné údaje o kvalitě péče či o ak-
tuálním stavu zvláště chráněných území. Tato absence 
informací se týká zejména maloplošných zvláště chrá-
něných území, kterých bylo v ČR vyhlášeno již více než 
2200, s celkovou výměrou téměř 100 000 ha (AOPK ČR 
2010). Pochopitelně existují dílčí, a mnohdy velmi cen-
né, informace o jednotlivých rezervacích či památkách 
v jejich příslušných plánech péče či hlavách jejich správ-
ců, ale tyto informace nejsou shromažďovány v žádném 
souhrnném registru, pravidelně vyhodnocovány či ak-
tualizovány a existuje bohužel i řada chráněných území, 
k nimž chybí téměř zcela jakékoliv informace.

Všeobecný nedostatek informací o stavu a manage-
mentu většiny chráněných území, a také silně znepoko-
jivé zprávy z těch, v nichž byla kontrola provedena, vedl 
v posledním desetiletí na celém světě ke snahám o nale-
zení účinného způsobu hodnocení chráněných území, 
umožňujícího zlepšení efektivnosti jak samotných úze-
mí, tak jejich managementu. Od 90. let 20. století na ce-
lém světě vznikly nejrůznějších metodiky hodnocení 
chráněných území, byly provedeny desítky případových 
studií. Návrhy různých přístupů k hodnocení se obje-
vily v Severní Americe (např. WWF CANADA 1998; 
SILSBEE & PETERSON 1991), Jižní i Střední Americe 
(COURRAU 1999; FERREIRA et al. 1999; IZURIETA 
& CIFUENTES 1999 aj.), Evropě (např. ALEXANDER 
& ROWELL 1999; JOHANSSON 2000), Asii (SINGH 
1999; LÜ et al. 2003 aj.), Africe (např.  HAKIZUMWAMI 
et al. 2000) i Austrálii (HOCKINGS 1998; JONES 2000 
aj.). Vypracování vhodných metodik hodnocení chráně-
ných území se celosvětově stalo jednou z priorit součas-
né ochrany přírody (IUCN/WWF 1999; DAY et al. 2002; 
CHAPE et al. 2005). Pozornost většiny autorů a organi-
zací (např. IUCN/WWF 1999; IZURIETA & CIFUEN-
TES 1999; SINGH 1999; HAKIZUMWAMI et al. 2000; 
HOCKINGS et al. 2000a; PHILLIPS 2000; WWF 2004) 
při hodnocení chráněných území se zaměřila především 
na hodnocení efektivnosti managementu (management 
eff ectiveness), která vyjadřuje, do jaké míry chráněné 
území naplňuje svoje poslání (DAY et al. 2002).

Přesto je hledání příhodného způsobu hodnocení 
chráněných území stále na začátku. Dosud nebyla nale-
zena jedna univerzální metoda, která by byla globálně 
použitelná (CHAPE et al. 2005; Stem et al. 2005) a  podle 

názorů některých autorů pravděpodobně ani nebude 
(HOCKINGS et al. 2002), vzhledem k odlišným pod-
mínkám a požadavkům v různých chráněných územích 
různých států. Značnou aktivitu v oblasti hodnocení 
managementu chráněných území vyvíjí Světová komise 
chráněných území (WCPA) při Světovém svazu ochra-
ny přírody (IUCN) a její pracovní skupina zabývající se 
efektivností managementu (Management Eff ectiveness 
Task Force). Mezi úkoly této skupiny patřilo zhodnocení 
dosavadních snah a navržení vhodných způsobů hod-
nocení managementu chráněných území (HARRISON 
& HOCKINGS 2000; HOCKINGS et al. 2000b). Tyto 
snahy vyvrcholily návrhem rámce hodnocení efektivnos-
ti managementu (HOCKINGS et al. 2000a), jenž vyšel 
ze zkušeností mnoha hodnocení na celém světě, práce 
WCMC a výstupů konferencí zaměřených na hodnocení 
chráněných území. Autoři tohoto rámce (HOCKINGS 
et al. 2000a) předpokládají nutnost rozdílnosti přístupů 
k hodnocení v různých koutech světa, proto se tento 
rámec nesnaží představovat jediný správný způsob hod-
nocení, ale je spíše vodítkem, na jehož základě mohou 
vzniknout různé metody hodnocení; a udává přehled 
otázek, jež by měly být během hodnocení zodpovězeny. 
Na základě tohoto rámce byla vytvořena např. metoda 
rychlého hodnocení RAPPAM (ERVIN 2003). Hledání 
nejvhodnějšího způsobu hodnocení chráněných území 
tím nicméně není u konce. Ve strategickém plánu WCPA 
(IUCN WCPA 2002) pro období 2002–2012 je jedním 
z cílů pro klíčové partnery do roku 2012 přijmout a apli-
kovat svou metodiku pro hodnocení efektivnosti ma-
nagementu chráněných území. Zasedání Konference 
smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (jejíž 
smluvní stranou je i Česká republika) v roce 2004 schvá-
lilo v programu pro chráněná území závěry týkající se 
i hodnocení chráněných území. Pod cílem 4.2 byly pro 
všechny smluvní státy (tedy i pro ČR) navrženy tyto cíle:
4.2.1  Do roku 2006 vytvořit a přijmout vhodné meto-

dy, standardy, kritéria a indikátory pro hodnoce-
ní efektivnosti managementu chráněných území 
a vytvořit s ním spojenou databázi;

4.2.2  Provést hodnocení efektivnosti managementu 
nejméně ve 30 % chráněných území každé smluv-
ní strany (tedy i ČR) do roku 2010, provádět tato 
hodnocení v národních souborech chráněných 
území a příslušných ekologických sítích (Secre-
tariat of the Convention on Biological Diversity/
UNEP 2004).

Ačkoliv se hodnocení efektivnosti managementu chrá-
něných území stalo od počátku 21. století celosvětově 
jednou z priorit ochrany přírody, v České republice se 
podobné snahy téměř neobjevily. Mezi výjimky patří 
např. hodnocení území soustavy NATURA 2000 (GUTH 
2002; ROTH 2003), založené na jednoduché trojstupňo-
vé klasifi kaci podle různých kritérií; ani v tomto přípa-
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dě však nejde o metodu speciálně určenou pro zvláště 
chráněná území ČR, ale spíše o převzaté předpisy Ev-
ropských společenství. Za metodu komplexního hod-
nocení stavu a péče o chráněná území nelze považovat 
ani např. princip posuzování vlivů na životní prostředí 
(zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.), ani různé 
metody oceňování životního prostředí (SEJÁK 2002) 
nebo hodnocení funkčních možností a významu, či in-
tenzity antropického ovlivnění a stupně ekologické sta-
bility v rámci diferenciace krajiny v geobiocenologickém 
pojetí (BUČEK & LACINA 1994).

Metodika hodnocení maloplošných
zvláště chráněných území v ČR

Snaha o získání aktuálních informací o stavu maloploš-
ných zvláště chráněných území (mZCHÚ) v ČR vedla 
v roce 2005 ke zpracování Metodiky hodnocení stavu 
a péče v maloplošných zvláště chráněných územích 
(SVÁTEK & BUČEK 2005) pro Ministerstvo životní-
ho prostředí ČR. Cílem hodnocení podle metodiky je 
rychlé získání aktuálních informací o stavu mZCHÚ 
a o adekvátnosti a efektivnosti péče o tato území. Vý-
sledky hodnocení stavu a managementu jednotlivých 
chráněných území mají upozornit nejen na klíčové pro-
blémy jednotlivých území, ale především umožnit získat 
přehledné aktuální informace o stavu a péči v lokálních 
a regionálních souborech chráněných území. Metodi-
ka je koncipována tak, aby ji bylo možné aplikovat i při 
hodnocení všech maloplošných území se zvláštním sta-
tutem ochrany, například biocenter, biokoridorů a inter-
akčních prvků, tvořících skladebné součásti územních 
systémů ekologické stability krajiny i registrovaných 
a evidovaných významných krajinných prvků.

Metodika hodnocení stavu a péče o mZCHÚ je za-
ložena na následujících principech:
– jednoduchost – stav i péče jsou hodnoceny na zá-

kladě jednoznačných a snadno hodnotitelných kri-
térií pomocí verbálně numerické stupnice. Zavedení 
kvantitativních multiplikátorů pro stanovení váhy 
kritérií umožňuje výsledné celkové zhodnocení 
úrovně stavu a péče o území.

– univerzálnost – kritéria a ukazatele byly vybrány 
tak, aby je bylo možno využít ve všech kategoriích 
zvláště chráněných území s rozmanitými předměty 
ochrany a také v dalších územích se zvláštním sta-
tutem ochrany. Pro všechny typy území je použit 
stejný postup hodnocení. Díky tomu je možné srov-
nání výsledků hodnocení v rozmanitých souborech 
chráněných území.

– rychlost – hodnocení je založeno především na te-
rénní rekognoskaci, částečně také na využití a se-
kundární analýze disponibilních materiálů o území. 
Metodika je koncipována tak, že terénní průzkum 

území menšího než 100 ha lze zvládnout za jeden 
den (více jak 90 % maloplošných zvláště chráněných 
území v ČR nepřekračuje výměru 100 ha /AOPK ČR 
2010/). V případě rozsáhlých území tvořených vý-
razně odlišnými částmi je možno hodnotit odděleně 
jednotlivé části chráněného území a na základě jejich 
hodnocení následně získat hodnocení celého území.

– komplexnost – přestože jde o jednoduchou a rych-
lou metodu, hodnoceny jsou všechny důležité as-
pekty péče i stavu území. K hodnocení je využíván 
„nejlepší expertní úsudek“, umožňující nalezení sla-
bých (záporných) i silných (kladných) stránek stavu 
i péče. Závěrečné výsledné hodnocení pak odráží 
celkovou úroveň péče a stavu území.

Základem hodnocení je rychlý terénní průzkum, sou-
středěný na získání aktuálních informací o reálném 
stavu území a výsledcích péče. Před samotným hodno-
cením stavu a péče je vhodné a žádoucí získání před-
běžných informací z plánu péče či jiného informačního 
zdroje o území (předpis o vyhlášení ZCHÚ, inventari-
zační průzkumy, atd.). Tyto prameny slouží především 
k těmto účelům:
1.  získání základních informací o chráněném úze-

mí (identifi kační údaje, lokalizace, charakteristika 
ekotopu a bioty, předmět a cíl ochrany) 

2.  seznámení s návrhy zásahů a opatření
3.  předběžné upozornění na hodnoty či problémy úze-

mí
4.  hodnocení stavu dokumentace a přítomnosti vý-

znamných druhů.

Současný stav chráněného území je hodnocen podle 
osmi kritérií uvedených v tab. 50. 

Péče o chráněné území je hodnocena podle osmi 
kritérií uvedených v tab. 51.

Při hodnocení je třeba posuzovat všechna kritéria 
stavu i péče; pouze výjimečně, není-li hodnocení dané-
ho kritéria možné či smysluplné, je přípustné kritérium 
vypustit. V žádném případě nelze vypustit kritérium 
zachovalost a dosahování cílů ochrany. U každého kri-
téria je základním principem hodnocení vždy srovnání 
aktuál ního skutečného stavu (či péče) s optimálním sta-
vem (či péčí) daného území. Optimální stav (péče) je ta-
kový stav (péče) území, při kterém jsou nejlépe naplněny 
cíle jeho ochrany a chráněné území tak nejlépe plní svůj 
účel. Optimální stav (péče) se u různých chráněných 
území pochopitelně liší, tak jako se liší předměty a cíle 
jejich ochrany. Ze shora uvedených principů vyplývá, že 
při hodnocení současného stavu území není posuzová-
na významnost (hodnota) území, ale míra souladu jeho 
současného stavu s optimálním stavem. Vysoké výsledné 
hodnocení současného stavu území tedy neznamená, 
že jde o území vysoce významné, ale že současný stav 
území vysoce odpovídá představě o optimálním stavu 
daného území. 
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Každé z 16 kritérií uvedených v tab. 50 a 51 je ohod-
noceno stupněm dle verbálně numerické stupnice 
v tab. 52. U každého kritéria znamená udělení stupně 0 

nejhorší (nejnižší) ohodnocení; stupeň 5 značí nejlepší 
(nejvyšší) hodnocení. Stupně jsou v metodice dále po-
drobně specifi kovány pro jednotlivá kritéria.

Tab. 50:
Kritéria hodnocení současného stavu.

Kritéria hodnocení současného stavu území
název kritéria stručná charakteristika hodnocení kritéria
zachovalost posouzení zachovalosti území z hlediska předmětu ochrany
struktura hodnocení prostorové, věkové a druhové struktury biocenóz
významné druhy hodnocení stavu a vývoje populací zvláště chráněných a sozologicky významných druhů 
reprodukce hodnocení schopnosti reprodukce populací
narušení obnovy posouzení závažnosti a rozsahu narušení obnovy
invazní a expanzivní druhy s důrazem na výskyt invazních neofytů a neozoí
skládky a odpad s ohledem na jejich rozsah a dopad na současný stav území
jiné negativní vlivy hodnocení dalších případných negativních faktorů ovlivňujících stav území

Tab. 51:
Kritéria hodnocení péče.

Kritéria hodnocení péče o území
název kritéria stručná charakteristika hodnocení kritéria
dokumentace posouzení kvality existující dokumentace o území
značení hranic hodnocení kvality značení hranic území
cesty posouzení péče o síť cest (regulace návštěvnosti, eroze, fragmentace)
ochranné pásmo hodnocení funkčnosti ochranného pásma i všech jevů v něm se vyskytujících
omezování vnějších negativních vlivů posouzení eliminace všech významných a zřetelných negativních vlivů z okolí
péče o obnovu hodnocení opatření, která obnovu ochraňují, umožňují či podporují
zásahy hodnocení veškerých zásahů a opatření, ovlivňujících stav území
dosahování cílů ochrany celkové posouzení péče vzhledem k dosahování cílů ochrany

Tab. 52:
Stupnice k hodnocení jednotlivých kritérií stavu a péče.

číslo
stupně označení stupně

0 extrémně nízký
1 velmi špatný
2 špatný
3 průměrný
4 dobrý
5 vynikající

Pro odlišení důležitosti jednotlivých kritérií má každé 
z nich přidělen násobný koeficient (multiplikátor) 
(viz SVÁTEK & BUČEK 2005). Násobný koefi cient je 
pevně stanoven, hodnotitel jej nemění. Násobným koe-
fi cientem se vynásobí udělený stupeň a získá se tak pří-
slušný počet bodů pro dané kritérium. Takto získané 
body se sečtou pro všechna hodnocená kritéria součas-
ného stavu; obdobně se sečtou i body pro všechna hod-
nocená kritéria péče. Výsledné hodnocení současného 
stavu mZCHÚ (Hstav) je pak vypočítáno jako procentu-
ální podíl získaného celkového počtu bodů z maximálně 
možného počtu bodů, jež lze pro hodnocená kritéria sta-
vu získat; obdobně výsledné hodnocení péče o mZCHÚ 
(Hpéče) je vypočítáno jako procentuální podíl získaného 
celkového počtu bodů z maximálně možného počtu 
bodů, jež lze pro hodnocená kritéria péče získat. Podle 
výše Hstav a Hpéče je současný stav a management území 
hodnocen dle tab. 53 a 54.
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Tab. 53:
Stupnice k výslednému hodnocení stavu.

Hstav

výsledné hodnocení 
současného stavu 

mZCHÚ
0–30 velmi špatný (VŠ)

31–50 špatný (Š)
51–70 průměrný (P)
71–90 dobrý (D)

91–100 vynikající (VY)

Tab. 54:
Stupnice k výslednému hodnocení péče.

Hpéče
výsledné hodnocení 

péče o mZCHÚ
0–30 velmi špatná (VŠ)

31–50 nedostatečná (N)
51–70 průměrná (P)
71–90 dobrá (D)

91–100 vynikající (VY)

Předběžné dosavadní výsledky
hodnocení mZCHÚ v ČR

Z celkového počtu 2228 maloplošných zvláště chráně-
ných území v ČR (AOPK ČR 2010) bylo do současnosti 
dle metodiky (SVÁTEK & BUČEK 2005) zhodnoceno 
430 území (19 %). Obr. 172 ukazuje podíly doposud 
zhodnocených území v rámci jednotlivých krajů České 
republiky. Těžiště zhodnocených území doposud logicky 
spadá do moravských krajů vzhledem k místu vzniku 
metodiky. V letech 2005–2010 byla metodika úspěšně 
použita při hodnocení zejména moravských zvláště 
chráněných území. Ještě před vznikem fi nální verze me-
todiky byla zhodnocena např. mZCHÚ Školního lesního 
podniku Křtiny v Jihomoravském kraji (SVÁTEK 2003); 
po dokončení metodiky pak mZCHÚ města Brna (ŘI-
HÁČEK 2006), okresu Uherské Hradiště (REBROŠO-
VÁ 2007), Hostýnských vrchů (ŠVARC 2006; JUROVÁ 
2008), Beskydského bioregionu (KOHUT 2008), území 
v kompetenci Správy CHKO Pálava (REJŽEK 2009) 
a další regionální soubory chráněných území. 

Obr. 172:  Zhodnocená mZCHÚ v krajích ČR.

Obr. 179 znázorňuje rozložení zhodnocených území 
mezi jednotlivými kategoriemi mZCHÚ (národní pří-
rodní rezervace /NPR/, přírodní rezervace /PR/, národní 
přírodní památky /NPP/, přírodní památky /PP/). Nej-
větší podíl zhodnocených území v rámci kategorie spadá 
do kategorie PR (zhodnocena byla více než pětina všech 
přírodních rezervací v ČR), početně nejvíce zhodnoce-
nou kategorií je však přírodní památka (231 zhodnoce-
ných území).

Obr. 173:  Rozložení počtu zhodnocených území mezi jednotli-
vými kategoriemi mZCHÚ.

Dosavadní výsledky ukazují, že více než polovina zhod-
nocených maloplošných zvláště chráněných území ČR 
byla nalezena v dobrém stavu a také úroveň péče byla 
v přibližně polovině území hodnocena jako dobrá 
(Obr. 174). Nicméně, velmi nízký počet území ve vy-
nikajícím stavu či s vynikající péčí ukazuje na fakt, že 
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jen velmi malá část chráněných území dosáhla cílového 
stavu. Na tomto faktu se může mj. podílet i velmi malá 
rozloha naprosté většiny mZCHÚ v ČR (více jak 90 % 
mZCHÚ nedosahuje rozlohy 100 ha a dokonce více jak 
50 % všech mZCHÚ je menších než 10 ha /AOPK ČR 
2010/) a s tím související neschopnost dokonale čelit 
tlakům z okolí. Není-li řádně pečováno o krajinu jako 
celek, jen těžko může drobná přírodní památka zůstat 
ušetřena negativních vlivů a dosáhnout optimálního 
stavu. Kromě současných negativních vlivů se mohou 
do ne zcela ideálního stavu chráněných území promítat 
i vlivy z minulosti – např. většina lesních mZCHÚ byla 
dříve obhospodařována běžným hospodářským způso-
bem, což se doposud projevuje v jejich dřevinné skladbě 
i tloušťkové, výškové a prostorové struktuře a území jen 
pozvolna přecházejí do pralesovitého stavu, jenž je cílem 
ochrany u mnoha z posuzovaných lesních mZCHÚ. 

Jedním z nejcennějších, byť nepříliš potěšujících 
výsledků hodnocení je nalezení území se špatnou či 
dokonce velmi špatnou úrovní managementu a sta-
vu (celkem 4–5 % z celkového počtu hodnocených 
mZCHÚ). Velmi špatný stav a velmi špatná úroveň péče 
byla zjištěna u 2 mZCHÚ; u 18, respektive 14 mZCHÚ, 
pak byl stav území, resp. péče o něj, klasifi kován jako 
špatný. Zajímavé je, že u řady z těchto území neexis-
tovala před samotným hodnocením žádná dostupná 
informace o aktuálních nedostatcích ať už ve stavu či 
péči. Hodnocení tak umožnilo v regionálních souborech 
mZCHÚ identifi kovat problematická území, na něž by 
měla být upřena pozornost orgánů ochrany přírody.

Obr. 174:  Výsledné hodnocení stavu a péče o 430 mZCHÚ.

Co se týká jednotlivých kategorií maloplošných zvláš-
tě chráněných území, nejlépe byl hodnocen stav i péče 
u národních přírodních rezervací (Obr. 175 a 176), které 
jsou ze zákona nejpřísněji chráněnou kategorií. Naopak 
špatný stav a péče byly zaznamenány nejčastěji u přírod-
ních památek, což lze vysvětlit jejich často menší roz-
lohou oproti NPR a také blízkou polohou u městských 

aglomerací, kde přírodní rezervace a zejména malé pří-
rodní památky čelí poměrně vysokému tlaku z okolí.

Obr. 175:  Výsledné hodnocení stavu
jednotlivých kategorií mZCHÚ.

Obr. 182:  Výsledné hodnocení péče
jednotlivých kategorií mZCHÚ.

Detailnější pohled na  výsledky hodnocení stavu 
mZCHÚ prozrazuje, že mezi nejlépe hodnocená krité-
ria patřila zachovalost předmětu ochrany (Obr. 177) – 
v 68 % území byla posouzena jako bezproblémová 
(na škále 0–5 obdržela stupeň vyšší než 3). V 7 % (tj. 
30 mZCHÚ) území byla zachovalost hodnocena nega-
tivně (udělen stupeň nižší než 3), tj. na většině plochy 
těchto chráněných území byl zaznamenán stav nevyho-
vující předmětu ochrany. Pozitivně byla ve většině přípa-
dů hodnocena také čistota chráněných území (kritérium 
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skládky a odpad). Tři čtvrtiny hodnocených území byly 
bez skládek a většího množství odpadků (stupně 4 a 5), 
výrazněji znečištěno bylo jen 8 % mZCHÚ. 

Naopak nejhůře hodnoceným se ukázalo být krité-
rium invazní a expanzivní druhy, které představovaly 
problém v 21 % hodnocených území (Obr. 177). Z ex-
panzivních druhů byla nejčastěji zjištěna třtina křovišt-
ní (Calamagrostis epigejos), která se vyskytovala ve 28 % 
hodnocených mZCHÚ, přičemž v 9 % byl její výskyt vý-
razný (udělen nižší stupeň než 3). Z invazních druhů 
převládal mezi dřevinami trnovník akát (Robinia pseu-
dacacia) (výskyt ve 23 % hodnocených mZCHÚ, v 8 % 
významně zastoupen), mezi bylinami šlo o netýkavku 
malokvětou (Impatiens parviflora), (nalezena v 19 % 
hodnocených mZCHÚ, v 5 % výrazně zastoupena). Dru-
hým nejhůře hodnoceným kritériem bylo narušení obno-
vy, na čemž se podílela zejména lesní mZCHÚ a v nich 
zjištěné vysoké škody na přirozeném zmlazení dřevin 
způsobované okusem spárkaté zvěře. Právě vysoká míra 
škod okusem společně s okusem selektivním bývá častou 

překážkou dosažení přirozené druhové skladby i struk-
tury lesních chráněných území.

Při hodnocení péče o chráněná území byly nedo-
statky nejčastěji nalezeny ve značení hranic mZCHÚ 
(nekvalitní v 23 % území) a ve funkčnosti ochranného 
pásma (problematické ve 13 % mZCHÚ) (Obr. 178). 
Ochranné pásmo má, dle zákona České národní rady 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, sloužit k za-
bezpečení zvláště chráněného území před rušivými vlivy 
z okolí a pokud není vyhlášeno, je jím u mZCHÚ vždy 
území do vzdálenosti 50 m od hranic mZCHÚ. V 57 ze 
430 hodnocených mZCHÚ nebylo ochranné pásmo re-
spektováno a docházelo v něm k výrazně negativním 
vlivům na chráněná území. Mnohdy šlo o holoseče těsně 
u hranic chráněného území, chemizaci zemědělského 
hospodaření, výskyt zdrojů znečištění či nepůvodních 
druhů v ochranném pásmu. S nízkým hodnocením 
ochranného pásma souviselo obvykle i horší hodno-
cení kritéria omezování vnějších negativních vlivů (pro-
blematické v 10 % území). Nejméně často byly nalezeny 
nedostatky u kritérií zásahy a péče o obnovu (pouze v 7 % 
území), a také u kritéria dokumentace, jež bylo kladně 
hodnoceno u 90 % posuzovaných mZCHÚ.

Obr. 177:  Silné a slabé stránky stavu mZCHÚ.

Obr. 178:  Silné a slabé stránky péče o mZCHÚ.
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Ačkoliv je hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláš-
tě chráněných územích teprve v počáteční fázi a zhod-
nocena byla zatím přibližně pětina mZCHÚ v ČR, 
dosavadní výsledky již přinesly řadu zajímavých zjiště-
ní. V celém souboru hodnocených území byly jako nej-
častější slabá stránka jejich stavu identifi kovány invazní 
a expanzivní druhy, následovány narušením obnovy. 
Nejčastějšími prohřešky péče o chráněná území se pak 
ukázalo neodpovídající značení hranic a nerespektová-
ní ochranného pásma. Hodnocení může obecně sloužit 
ke dvěma základním účelům. Tím prvním je individuál-
ní hodnocení území – u každého jednotlivého mZCHÚ 
jsou pojmenována problematická místa stavu i péče, což 
umožňuje i navrhnout optimalizační opatření pro dané 
chráněné území. Navíc je u každého území srovnána cel-
ková úroveň péče s úrovní jeho stavu a může být případ-
ně vyslovena prognóza do budoucna – např. v případě, 
kdy je péče hodnocena výrazně níže než stav území, hro-
zí zhoršení stavu, pokud v blízké budoucnosti nedojde 
ke zlepšení péče. Pravidelně opakovaným hodnocením 
lze sledovat i trendy ve vývoji daného chráněného území 
a opakovaným srovnáváním stavu a péče je možné také 
průběžně posuzovat dopady prováděného managementu 
na stav chráněného území. Druhým základním účelem 
hodnocení je posouzení celého souboru maloplošných 
zvláště chráněných území. Hodnocením jsou za velmi 
krátký časový okamžik získány aktuální informace o sta-
vu a péči v celých regionálních souborech chráněných 
území. Mohou tak být poměrně jednoduchým a rych-
lým způsobem nalezena území, jejichž stav neodpovídá 
cílům ochrany a jimž by měla být akutně věnována zvý-
šená pozornost orgánů ochrany přírody. Kromě proble-
matických území jsou v hodnocených souborech území 
identifi kována i nejproblematičtější kritéria stavu i péče, 
což přináší základní podklady pro stanovení optimální 
strategie péče o mZCHÚ v daném regionu.
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na svědomitém sběru výsledků.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
NPR Jizerskohorské bučiny

Jiří Hušek

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
NPR Kralický Sněžník

Stanislav Vacek

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
K historii Žofínského pralesa

Jan Andreska

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Management v NPR Křivé jezero

Vladan Riedl

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Plán péče PR Břidličná

Jindřich Chlapek

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.8.2.15   Rizika uplatnění 
produkční funkce lesů 
na území se zájmy 
ochrany přírody

Jaroslav Simon

Uplatňování produkční funkce v lesích ZCHÚ

Naplňování produkční funkce lesů lze chápat jako ode-
bírání dřevní hmoty (těžbu) z lesního porostu, obvykle 
za účelem jejího komerčního využití. Uvedenou činnost 
lze realizovat ve všech růstových a vývojových stádiích 
lesa.
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Intenzita využití produkční funkce se může pohy-
bovat v krajních polohách od individuálního výběru 
s minimem vytěženého objemu z jednotky plochy až 
k uplatnění holosečí. Zcela krajní pozici je ponechání 
lesa jeho samovolnému vývoji (tj. bez zásahu). Zde však 
nelze hovořit o využití produkční funkce lesů, ať již z dů-
vodu ochrany přírody nebo ekonomické neefektivnosti.

Ve ZCHÚ při péči o lesní porosty, tedy i při napl-
ňování produkční funkce lesa, je nutné upřednostňovat 
cíle zajištění a stabilizace ekologických funkcí lesních 
ekosystémů v souladu s diferencovaně stanovenými 
předměty jejich ochrany. Při naplňování těchto cílů či 
hlavních motivů ochrany přírody je často využívání pro-
dukční funkce chápáno jako antagonistický jev.

Tento postoj však není korektní, neboť je nutné 
připustit, že speciální management ve ZCHÚ v na-
šich podmínkách pro zajištění cílů ochrany musí po-
čítat i s pěstebními a obnovními zásahy, při kterých se 
produkční funkce uplatňuje. Uvedený aspekt je zřejmý 
z celé řady publikací (např. MÍCHAL 1992; POLENO 
1997; MÍCHAL, PETŘÍČEK et al. 1999; PRŮŠA 2001; 
VACEK 2000), počítá s ním i metodika přípravy plánů 
péče o ZCHÚ (AOPK 1999), nachází odraz i v legislati-
vě. Využitelnost jednotlivých technologií a rizika jejich 
aplikace z hlediska dosažení cílů ochrany dosud kom-
plexněji zhodnoceny nejsou a vesměs se při volbě jejich 
aplikace využívá jen hrubé empirie. Z tohoto důvodu 
byl v letech 2000–2001 zadáním MŽP ČR řešen projekt 
„VAV/610/2/00 – Stanovení limitů a posouzení rizik vy-
užívání produkční funkce lesů ve zvláště chráněných úze-
mích podle kategorií ochrany“, jehož cílem bylo vytvoření 
základní metodiky pro posuzování rizika uplatňování 
produkční funkce lesů ve ZCHÚ. Prezentovaná meto-
dika se tedy vztahuje k územím se zvláštním statutem 
ochrany, i když je obecně použitelná pro hodnocení rizik 
a obhospodařování ve všech lesích ČR.

Využití metodiky hodnocení rizik 
a uplatňování produkční funkce lesů

Předkládanou metodiku je možné aplikovat v zásadě 
ve dvou směrech:
– k podpoře správnosti rozhodnutí při managementu 

území, který počítá s uplatňováním produkční funk-
ce lesů, a to zejména při těžební činnosti, v souladu 
se stanoveným cílem ochrany,

– k podpoře argumentů vedoucích k odmítnutí uplat-
nění produkční funkce lesa v managementu území, 
pokud není v souladu s cílem jeho ochrany, respekti-
ve pokud by při jejím využití došlo k porušení zásad 
ochrany přírody.

Významným aspektem využití metodiky je i oblast 
zpřesnění a konkretizace cílů ochrany ve formě srozu-

mitelné pro provozní realizaci a možnost kontroly jejich 
uplatňování v dlouhodobém časovém horizontu.

Výpočet rizika
při uplatnění produkční funkce lesů

Řešení tohoto stanovení je vhodné, vzhledem ke speci-
fi kům území a cíli ochrany přírody, realizovat v násle-
dujících postupných krocích:
– stanovení cíle ochrany, diferenciace ploch v území 

podle skupin strategie managementu, 
– formulace a specifi kace navrženého managementu, 
– simulace vývoje lesních porostů analyzovaného 

území založená na vybrané strategii a specifi kách 
managementu (jedná se o nadstandardní doplněk, 
který slouží především pro vytvoření lepší představy 
o navrženém managementu a směru dalšího vývoje 
posuzovaného porostu

– návrh a specifi kace technologického řešení,
– vlastní výpočet rizika.

Rozhodnutí o akceptování případně neakceptování re-
alizace managementu, případně výběr varianty při vý-
počtu pro více alternativ je pak záležitostí rozhodování 
při zvážení širšího spektra okolností. Vlastní kalkulace 
rizik je pro uvedené rozhodování základním nástrojem.

Cíle ochrany, jejich specifi kace
a klasifi kace území

Stanovení cíle ochrany je zcela zásadní nejen pro roz-
hodnutí o uplatnění produkční funkce lesů, ale logicky 
i pro celý uplatňovaný management. Je zřejmé, že for-
mulace cíle ochrany musí být konkrétní, vědecky zdů-
vodnitelná a musí dávat jasné vodítko pro uplatňování 
praktického managementu. Cíl ochrany tedy nemůže být 
jen obecně ochranářsky proklamativní. 

Ve vztahu k řešené problematice v zásadě můžeme 
hovořit o následujících cílech ochrany:
– samovolný vývoj společenstev a ekosystémů, ochrana 

přírodních procesů, tj. bezzásahový režim. Jde o cíl 
ochrany, který apriori vylučuje uplatnění manage-
mentových zásahů, včetně uplatňování, respektive 
ekonomického využívání produkční funkce lesů,

– udržení společenstva v aktuálním stavu ve všech 
atributech (druhová, věková a prostorová struktura, 
textura porostů atd.), případně úprava stavu ve smě-
ru k cílové představě. Při zachování cíle ochrany se 
diferencovaně uplatňuje speciální management, při 
něm je často možné a někdy i vhodné uplatnění pro-
dukční funkce lesů, resp. odklízení dřeva.

– ochrana přírodního prvku (rostlinného, živočišného 
druhu, geomorfologického prvku atd.). Úzce speci-
fi kovaný cíl ochrany, nemusí být vždy v úzké vazbě 
na stav celého ekosystému. Management je zde zpra-
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vidla netradiční a uplatňování produkční funkce lesů 
je většinou možné.

Ve vztahu ke směrnicím Natura 2000 lze ve zjednodu-
šeném schématu dále hovořit o těchto cílech ochrany.
– zvýšení komfortu prostředí (na topické i trofické 

úrovni) pro konkrétní, specifi kovaný živočišný druh. 
Navržený management se často výrazně odlišuje 
od běžných strategií obhospodařování lesů. Využi-
tí produkční funkce lesů je převažující, ojediněle je 
nezbytná i existence dílčích bezzásahových zón. 

– uplatnění speciálního managementu vedoucího 
k vytvoření a zachování cílové představy biotopu – 
převážně přírodě blízkého lesa ve všech stádiích 
jeho vývoje. Zcela specifi cký cíl ochrany uplatňova-
ný v územích nyní řazených převážně do lesů, kde 
uplatňování produkční funkce lesů není omezováno.

Cíle ochrany, vyplývající ze směrnic Natura 2000, budou 
moci být naplňovány na základě změny legislativních 
limitů ve smyslu pojmu „území se zvláštním statutem 
ochrany“.

Na základě uvedeného zjednodušeného schématu 
cílů ochrany lze území se zvláštním statutem ochrany 
podle strategií managementu rozdělit do následujících 
skupin (viz tab. 55).

Formulace a specifi kace managementu

Obecná východiska
V lesích se zvýšeným zájmem ochrany přírody v ČR, pře-
devším pak v mZCHÚ, v I. zónách CHKO a v I. i II. zó-
nách národních parků, uplatňování systémů trvale 
udržitelného obhospodařování lesů nestačí. Posláním 
těchto území je totiž uchování přírodních hodnot nebo 
zlepšování současného stavu jejich antropogenně ovliv-
něného prostředí pomocí diferencované přírodě blízké 
péče či přírodě blízkého managementu lesních ekosysté-
mů (cf. MOUCHA 1999). Ten maximálně využívá spon-
tánních procesů a podle jejich stavu postupně omezuje 
cílevědomé vklady přídatných energií do biologických 
procesů. Na rozdíl od trvale udržitelného obhospoda-
řování lesů, přírodě blízké způsoby péče kladou značný 
důraz na autochtonnost porostů, tj. nejen na druhovou, 
ale i ekotypovou skladbu, dále i na přirozenou věkovou 
a prostorovou strukturu při plnění celého spektra mi-
moprodukčních funkcí (VACEK 1999a). 

Diferenciace přírodě blízké péče o lesní ekosystémy 
vychází ze stanovištních podmínek, skladby porostů 
(druhové, ekotypové, věkové a prostorové), jejich odol-
nostního potenciálu a provozních možností s ohledem 
na plnění mimoprodukčních funkcí (VACEK et al. 
1998). Určitým modelem proto jsou zbytky přírodních 
a přirozených lesů, které jsou posledními homeostatic-
kými články středoevropské krajiny, se značnou biodi-
verzitou a ekologickou stabilitou. Přírodě blízký les se 
tak stal nenahraditelnou složkou ekologické infrastruk-
tury naší krajiny a tomu by měla odpovídat především 
jeho struktura, zdravotní stav a systémy víceúčelového 
obhospodařování či péče (VACEK 1999b).

Tab. 55:
Rozdělení území se zvláštním statutem ochrany dle cílů ochrany.

I. Porosty schopné samovolného vývoje 
Požadovaný stav společenstva je udržitelný i při bezzásahovém režimu, jde o ochranu přírodních procesů.

II. a

Porosty blízké přirozenému složení 
požadovaný stav společenstva je udržitelný při uplatnění speciálního managementu, po nastartování autore-
gulačních procesů je v dané generaci lesa reálné dosažení cílového přírodě blízkého stavu společenstev. Ma-
nagementové zásahy jsou minimální (např. výsadba chybějících přimíšených dřevin, úprava druhové skladby 
pěstební péčí).

II. b

Porosty přírodě blízké i kulturní jen částečně se lišící od modelu přirozené druhové skladby
Stav společenstev v různém stupni přiblížení k požadovanému optimu, dominance ochrany přírodních prvků 
formou speciálního managementu směřujícího k nastartování procesů autoregulace ještě v dané generaci lesa 
s jejich plným funkčním uplatněním v generaci následující.

II. c
Porosty kulturní částečně se lišící od modelů přirozené skladby 
Stav společenstev v různém stupni přiblížení k požadovanému optimu (území klasicky hospodářsky využíva-
ná), cílový stav je dosažitelný uplatněním defi novaného managementu v průběhu přibližně dvou generací lesa.

III.

Porosty výrazně se lišící od modelu přirozené skladby 
Převážně sekundární monokultury i s výskytem geografi cky nepůvodních druhů dřevin, společenstva ve stavu 
zcela neodpovídajícím podmínkám přírodního prostředí, nereálnost dosažení požadovaného stavu ekosystému 
uplatňováním jemnějšího managementu v průběhu méně než dvou až tří generací lesa. Je nezbytná radikální 
přestavba porostní struktury a biologická úprava půdního prostředí.
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Přírodě blízký les a kritéria jeho hodnocení
Přírodě blízký les je les:
– s více méně přirozenou druhovou skladbou, tzn., že 

jsou v něm zastoupeny alespoň hlavní dřeviny z při-
rozené druhové skladby, tj. základní edifi kátory,

– se značnou biologickou rozmanitostí celého eko-
systému, tzn. nejen dřevinné složky, ale i bylinného 
a mechového patra, hub, půdních mikroorganismů, 
fauny atd.,

– vitální úměrně růstové či vývojové fázi, tj. les zdravý,
– dobře plnící produkční funkce, tj. produkci dřeva, 

lesních plodů, zvěřiny atd.,
– dobře plnící ekologické a environmentální (mimo-

produkční) funkce, zejména pak funkci půdoochran-
nou, vodoochrannou, vzduchoochrannou, rekreační, 
zdravotně-sanitární, osvětovou a obecné ochrany 
přírody,

– přiměřeně plnící funkce socioekonomické (poskyto-
vání pracovních příležitostí atd.).

Kritéria hodnocení přírodě blízkého lesa jsou výchozí 
charakteristiky, které je nutné zvažovat především při 
stanovování cílů víceúčelového využívání lesů v daných 
porostních a stanovištních podmínkách.

Obecná kritéria
K návrhu obecných kritérií je třeba poznamenat že:
– musí zahrnovat princip autentičnosti a prvek dyna-

miky,
– les je nutné posuzovat jako ekosystém,
– základním modelem pro posouzení variability pří-

rodě blízkého lesa, a to jak v prostoru, tak i v čase je 
původní, respektive přirozený či přírodní lesní eko-
systém.

Teoretická kritéria
Z teoretických kritérií jsou nejdůležitější:
– ekologická stabilita, kterou se rozumí schopnost les-

ního ekosystému uchovávat se v podmínkách půso-
bení vnějších faktorů,

– biodiverzita, kterou se rozumí druhová pestrost, va-
riabilita druhů i celková rozmanitost ekosystému,

– produktivita ekosystému, která je výsledkem toku 
a dynamiky faktorů jako je tepelná energie, světlo, 
voda a živiny v lesních ekosystémech. Poměr těchto 
faktorů určuje, zda se produktivita ekosystému bude 
zvyšovat, zachovávat nebo snižovat. Těmto tenden-
cím do určité míry odpovídá i plnění funkcí mimo-
produkčních.

Praktická kritéria
Z praktických kritérií jsou pro hodnocení přírodě blíz-
kého lesa podstatné:
– druhová skladba dřevinné složky ekosystému ve vzta-

hu k přirozené druhové skladbě, která je základním 

předpokladem pro deklaraci přírodě blízkého lesa. 
(Z hlediska druhové diverzity lesa lze uvažovat o spl-
nění kritérií druhového složení v případě, kdy jsou 
hlavní dřeviny přítomny v množství, zdravotním 
stavu a stádiu schopném zajistit jejich zdárný vývoj, 
tj. produkci a reprodukci včetně plnění mimopro-
dukčních funkcí lesa.),

– věková struktura lesních porostů, kterou je nutno po-
suzovat na větších lesních celcích, a to minimálně 
na úrovní oddělení. (Hospodářskými opatřeními je 
třeba směřovat minimálně k normalitě lesa a postup-
ně až k přirozené věkové struktuře.),

– prostorová struktura lesních porostů, kterou lze po-
suzovat podobně jako věkovou strukturu a v rámci 
možností je nutno ji postupně směřovat k přirozené 
textuře lesa,

– zdravotní stav a vitalita lesních porostů – obecně lze 
posuzovat z hlediska potenciálních možností plnění 
produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů.

Směry přiblížení k přírodě blízkému lesu
Základem lesnických rozhodování v tomto směru zů-
stává diferenciace podle konkrétních stanovištních 
a porostních poměrů. Z nich lze odhadnout, jaká bu-
dou stanoviště v měnících se globálních ekologických 
poměrech. Vychází se přitom zejména ze SLT, stupňů 
přirozenosti lesních porostů, popř. i stupňů poškoze-
ní porostů. Přitom obecnou lesnickou i ochranářskou 
strategií je polyfunkční management. Obecně se nyní 
shodujeme, že přírodě blízkými postupy lze pěstovat lesy 
v územích se zvýšeným zájmem ochrany přírody dlou-
hodobě nejefektivněji (VACEK & PODRÁZSKÝ 2000). 

Směry přiblížení k přírodě blízkému lesu nejsou 
vázány na žádné hospodářské schéma, na žádný úzce 
vymezený postup. V zásadě je možný clonný, skupi-
novitý, do určité míry i násečný a výběrný postup. Jde 
tedy o pružný způsob hospodaření na ekologických 
základech, vyhovujících daným růstovým podmínkám 
a sledující dodržování základních principů, zajišťujících 
ekologickou stabilitu a biodiverzitu, tj. ekologickou tr-
valost lesních ekosystémů.

Z obecného hlediska se jedná zejména o:
– přechod od výlučné péče o lesní dřeviny a jejich po-

rosty na péči o celé lesní ekosystémy,
– postupnou přestavbu (přeměna, převod, rekon-

strukce) chřadnoucích lesů. (U většiny našich lesů 
je k tomuto účelu nejen vhodný, ale i provozně reál-
ný přechod od holosečně obhospodařovaného lesa 
na les obhospodařovaný podrostním způsobem s vy-
užitím výběrných principů.),

– vytvoření optimální struktury lesních ekosystémů 
(druhové, ekotypové, prostorové, věkové) diferenco-
vaně podle stanovištních poměrů a cílů hospodaření,

– přechod od plošného ke skupinovitému až indivi-
duálnímu způsobu hospodaření,
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– postupné upouštění od věku jako základního krité-
ria obnovní těžby a diferencované funkční zavedení 
dalších kritérií jako např. cílová tloušťka, hodnotový 
přírůst, kvalita koruny a ovlivnění růstového prostře-
dí porostu,

– uplatňování relativně dlouhé obnovní doby v závis-
losti na ekologické valenci dřevin, porostních i sta-
novištních podmínkách a cílech hospodaření,

– snaha o postupnou minimalizaci přídatné energie 
v procesu růstu lesa,

– využívání a podpora spontánních procesů, zejména 
pak přirozené obnovy (spontánní i řízené), kompe-
tice (přirozené redukce náletů a nárostů, vyvětvová-
ní atd.) i dalších principů autoregulace jako je např. 
směna druhů, 

– vymezení nejnižší hospodářské jednotky podle pří-
rodně prostorových jednotek,

– podpora a tvorba pružných víceúčelových způsobů 
managementu, a to diferencovaně podle funkčního 
poslání a možností lesních ekosystémů s cílem dosa-
žení jejich funkční vyrovnanosti.

K hlavním principům managementu přírodě blízké-
ho lesa tedy náleží především:
– způsoby respektující zákonitosti přirozeného vývoje,
– tvorba druhově, prostorově a věkově skupinovitě 

smíšeného lesa,
– udržování či zvyšování biodiverzity podporou dru-

hové rozmanitosti (ponechávání neškodících dřevin 
v lesních porostech, odumřelého dřeva a doupných 
stromů atd.), a to včetně celého spektra genových 
zdrojů dřevin původních porostů,

– snižování stavů zvěře na úroveň umožňující přiroze-
nou obnovu všech dřevin bez nutnosti jejich ochrany 
proti škodám zvěří,

– aplikace hospodářského způsobu podrostního, ná-
sečného a výběrného, které jsou obecně považovány 
za přírodě blízké modely managementu,

– používání šetrných technologií a přípravků nepo-
škozujících nebo minimálně poškozujících přírodní 
prostředí.

Plánování a realizace pěstebních opatření
Při plánování pěstebních opatření v lesích se zvýšeným 
zájmem ochrany přírody, kde není dosud zpracován 
plán péče, bychom měli uplatňovat následující základní 
principy přírodě blízkého lesního managementu či péče:
1. Revidujeme předepsané obnovní těžby tak, aby re-

spektovaly specifi cké cíle managementu a biologické 
potřeby přeměny k lesu přírodě blízkému. Dopro-
vodným opatřením je zastavení schematických ob-
novních sečí s geometrickým půdorysem a snaha 
o tvorbu přírodě blízké prostorové i časové úpravy 
lesa.

2. Bez ohledu na stanovený hospodářský způsob začne-
me uplatňovat výběrné principy:

 – důslednou péči o porostní zásobu s využitím pří-
růstových schopností jednotlivých stromů (mýtní 
věk stanovený individuálně),

 – mobilizaci přírodních procesů, zejména pak au-
toregulace, kontinuálním využíváním přirozené 
obnovy a samovolnou redukcí hustoty přiroze-
ných nárostů v zástinu,

 – nepřetržitou produkci hroubí (vyrovnanost 
porostní zásoby – uplatňování teorie nulového 
přírůstu) na plochách, které lze rámcově defi-
novat pomocí minimálního areálu. Ten se podle 
jednotlivých typů lesních ekosystémů a podle 
konkrétních stanovištních a porostních poměrů 
pohybuje v rozmezí cca 20–150 ha,

 – úsilí o přírodě blízké a trvale odolné porostní 
útvary diferencovaně podle stanovištních a po-
rostních podmínek. 

Rozvinuté podrostní hospodaření v mZCHÚ lze jen 
dočasně chápat jako cílový stav, výhledově se má stát 
nástrojem převodu. Postupně se hranice podrostního 
a výběrového způsobu v průběhu extrémně dlouhé ob-
novní doby stane nezřetelnou a rozlišování výchovných 
a mýtních těžeb při vyznačování zásahů postupně  od-
padne.

Uplatnění podrostního nebo výběrového způsobu 
není pro pěstební plánování podstatné tím spíše, že pů-
jde vesměs o převody, a příslušnost k tomu či onomu 
hospodářskému způsobu konkrétní zásahy v prostoru 
nijak neomezuje. Odlišení obou způsobů hospodaření 
je dáno především dopravně technickými možnostmi 
vyklízení vytěžené hmoty. Obtížné terénní poměry 
ve většině mZCHÚ a jejich nedokonalé zpřístupnění si 
vynucují přísné ohledy na vnitřní prostorovou úpravu 
porostů a tím i podrostní způsob. Zařizovatelsky se jed-
ná o uplatnění závazného předpisu výchovných zásahů 
do 40 let věku, rozdíly v metodice odvození těžeb, otázku 
„obmýtní či cílová dimenze“ apod. Tyto skutečnosti jsou 
však mnohdy v rozporu s potřebami vlastního pěstební-
ho zásahu v porostu.

3. Diferencovaně podle zonace stanovíme minimální 
počet stromů, které budou předrženy do věku do-
žití, a jejich dřevo ponecháme v porostu. Odumřelé 
dřevo, ať již stojící či ležící, je totiž významným kri-
tériem pro biologickou rozmanitost. Podle podmínek 
prostředí porostů je vhodné po hektaru ponechávat 
5–20 stromů silných dimenzí na dožití. Bereme při-
tom v úvahu veškerá sanitární hlediska. Tyto stromy 
je možné ponechávat buď jednotlivě, nebo v malých 
hloučcích.

4. Těžební zásahy vyznačujeme do výše biologických 
potřeb porostu převážně individuálním výběrem 
s cílem přibližovat ekosystém předpokládanému pří-
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rodnímu stavu co do druhové a ekotypové skladby, 
prostorové a věkové struktury.

Výběr stromů uskutečňujeme ve všech dimenzích tak, 
aby se přírůst soustřeďoval na nejkvalitnější jedince, 
podle tohoto pořadí kritérií:
– péče o individuální mechanickou stabilitu stromů 

hlavní úrovně – úprava rozestupů tak, aby se vytvá-
řely (zejména u mělkokořenných dřevin) hluboké sy-
metrické koruny (princip maximální péče o korunu),

– péče o biodiverzitu biocenózy a o půdu – úprava 
směsí s cílem přibližovat se přírodní skladbě dané-
ho souboru lesních typů včetně redukce případně se 
vyskytujících geografi cky nepůvodních dřevin,

– péče o kvalitu zásoby – kvalitativní selekce (pokud 
se nejedná o les ochranný): nejprve se těží jedin-
ci nejvíce škodící, pak jedinci s nejnižší vitalitou, 
a to i za cenu porušení dokonalého horizontálního 
 zápoje,

– zralostní výběr stromů cílových dimenzí pokud mož-
no nad existujícími podrosty (s ponecháním dohod-
nutého minima odumřelých stromů),

– takto uplatňovaný pěstební výběr ve všech dimenzích 
(výhledově bez rozlišení těžby mýtní a předmýtní) 
má vést k plynulé přirozené obnově dřevin příslušné-
ho souboru lesních typů a zajistit přirozenou redukci 
počtu jedinců v nárostech autoregulací porostní vý-
chovy v dolní porostní etáži.

5. Obnovní těžbu provádíme ve prospěch existující 
obnovy a neobnovujeme porosty až po těžbě, jak 
je obvyklé v pasečném hospodářství. Porosty podle 
dosavadního pojetí „mýtné“ záměrně prosvětlujeme 
pouze individuálním zralostním výběrem a ve pro-
spěch rozvíjení obnovy světlomilných dřevin (dubu, 
borovice, modřínu, eventuálně cílového zastoupení 
jasanů a javorů), nikoliv však ostatních dřevin méně 
náročných na světlo. Souvislejší plochy mlazin o vý-
měře nad 0,30 ha vznikají mimo porosty s cílovou 
převahou dubu nebo borovice jen jako následek 
nahodilých těžeb. Mezery způsobené abiotickými 
a biotickými škodlivými činiteli využíváme jako vý-
chodiska pro vnášení slabě zastoupených, eventuál-
ně chybějících, stanovišti odpovídajících dřevin, a to 
buď podporou přirozeného zmlazení, nebo obnovou 
umělou.

6. Podporu nárostů uskutečňujeme rovněž nepřímo, 
v co nejdéle trvajícím clonném rozmístění přiměře-
ném biologickým vlastnostem dřevin; chybějící dře-
viny přirozené skladby (stromy i keře) doplňujeme 
podsadbami nebo podsíjemi. Podle druhově speci-
fi cké schopnosti dřevin úspěšně odrůstat v zástinu 
tak vznikají velmi rozmanité porostní struktury. 
Podoba výběrného lesa je cílem pouze v porostech 
stinných dřevin. Cílové struktury porostů směsí 

slunných a stinných dřevin budou mnohem rozma-
nitější: různá stanoviště a dřeviny vyžadují rozma-
nité struktury. Odlišná vývojová stadia však nemají 
být při usměrňovaném přírodním vývoji lesa plošně 
oddělená, ale prolínat se v téže jednotce rozdělení 
lesa skupinovitě vedle sebe nebo nad sebou tak, aby 
se vyrovnané hodnoty dřevních zásob udržovaly už 
na plochách odpovídajících výměře minimálního 
areálu (20–150 ha, cf. VACEK 2001).

7. Stavy býložravé, zejména pak spárkaté zvěře, udržu-
jeme na úrovni, která umožňuje plynulé odrůstání 
všech stanovišti odpovídajících dřevin, keřů a bylin 
(tj. přírodě blízké myslivecké hospodaření v pojetí 
ekologicky únosných škod) nebo jsou jednotlivá 
mZCHÚ jako vysloveně dočasné a nouzové opatření 
účinně oplocena. Předpokladem úspěšného usměr-
ňování přírodního vývoje lesa je totiž spontánní 
obnova a odrůstání stanovišti odpovídajících dře-
vin, což je v současných podmínkách znemožněno 
především neúnosně vysokými stavy spárkaté zvěře. 
Proto v mZCHÚ a v I. a II. zóně vZCHÚ, kde se nám 
dočasně nepodaří tento požadavek prosadit, musí být 
ohrožené nárosty (u vzácných dřevin i plošně ne-
významné) oploceny, popř. individuálně ochráněny. 
Pro stanovení škod okusem používáme monitorovací 
kontrolní oplůtky. V tomto bodu se nemusíme opírat 
jen o lesnické a myslivecké předpisy, ale také o zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle 
§ 4 odst. 2 tohoto zákona se lesy „využívají pouze tak, 
aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohro-
žení nebo oslabení jejich stabilizační funkce“.

8. Na lesní dopravní síť pohlížíme jako na základní pr-
vek systému těžby a dopravy dříví maximálně šetr-
ného k lesním ekosystémům:

 – Při tvorbě generelů lesní dopravní sítě důsledně 
zohledňujeme technologickou typizaci a rozsah 
zpevněných lesních cest minimalizujeme na ra-
cionální úroveň.

 – Rozčleněním porostů na pracovní pole minima-
lizujeme délku transportu vytěženého dříví po-
rostem. 

 – Veškeré těžební práce co nejvíce časově koncen-
trujeme do zimního období, kdy jsou lesní eko-
systémy méně citlivé na poškození.

 – Traktorové technologie omezujeme jen na sklony 
terénu ca do 30 %, a to za podmínky trvalé únos-
nosti půdy.

 – Na méně únosných půdách uvažujeme s trakto-
rovými technologiemi jen jako s technologiemi 
sezónními, podmíněnými zvýšením únosnosti 
půdy suchem nebo mrazem.

 – S přibližováním dříví lanovými dopravními za-
řízeními uvažujeme nejen na prudkých svazích 
a v terénech s překážkami, ale i z důvodu ochrany 
méně únosných půd před erozí na mírných sva-
zích a rovinách.
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Simulace vývoje lesních porostů
pod vlivem cílových zásahů a necílových vlivů

Simulace vývoje lesního prostu a její vizualizace je účin-
ný nástroj, který umožňuje hodnotit, z pozice rozhodo-
vání o strategiích managementu, zejména tyto zásadní 
aspekty:
– vývoj lesního porostu při bezzásahovém režimu, 

pouze působením necílených vlivů,
– vývoj lesního porostu při uplatnění různých variant 

managementu. Při srovnání obou alternativ a při po-
rovnání s cílovou představou je možné management 
optimalizovat.

Doporučeným nástrojem pro realizaci uvedeného, simu-
laci a vizualizaci je růstový simulátor SIBYLA (SIMON 
et al. 2001; PRETZSCH 2001; 2002; FABRIKA & ĎUR-
SKÝ 2005), který umožňuje modelovat vliv cílených zá-
sahů do struktury porostu (čistky, probírky) a obnovní 
zásahy, ale i vliv nežádoucích faktorů (kalamity) a při-
rozené mortality stromů. Zpětná vazba mezi strukturou 
porostu, přírůstkem stromů a nově dosáhnutým stavem 
tvoří kostru modelu. Systém navzájem provázaných 
rovnic umožňuje prognózovat nejen vývoj jednotlivých 
stromů a z nich odvozených dendrometrických porost-
ních charakteristik (např. počet stromů, zásoba, střed-
ní tloušťka), ale i sortimentní strukturu a celou řadu 
ekonomických ukazatelů jako např. výnosy a náklady. 
Na celou řadu tabulkových a grafi ckých výstupů navazují 
vizualizační moduly, které ulehčují interpretaci výsled-

ků. S prognózami charakteristik přírodní a ekonomické 
povahy jsou dále spojené prognózy charakteristik struk-
tury porostu (různé indexy), stability porostu a diverzity. 
Prognózování výnosových, socio-ekonomických a eko-
logických charakteristik modely tohoto typu dává potom 
možnost, produkci stejnověkých a smíšených porostů 
posuzovat multikriteriálně na kvantitativním základě. 
Růstový model SIBYLA je orientovaný svými vstupními 
a výstupními charakteristikami na informační potenciál 
a informační potřebu lesnické praxe. Například model 
využívá jen ty stanovištní charakteristiky, které jsou běž-
ně zjišťované v rámci celoplošného stanovištního prů-
zkumu a na generování východiskového stavu porostů 
stačí informace z běžného popisu porostů, tak jak jsou 
např. u nás zachycené v hospodářské úpravě lesů.

Návrh a specifi kace technologického řešení

Technologické řešení konkrétního návrhu je závislé 
na celé řadě aspektů, z nichž jednoznačně hlavní je na-
plnění cíle ochrany v konkrétních stanovištních pod-
mínkách. Zásadním momentem je přitom volba těžební 
metody, pokud uvažujeme o využití dřevní hmoty, tj. 
o jejím vyklizení z porostu. Rozlišujeme tři základní 
metody:
– sortimentní – vyklízeny jsou vytříděné sortimenty 

nebo výřezy standardních délek,
– kmenová – vyklizeny jsou stromy zbavené větví a po-

nechané zpravidla v celých délkách,
– stromová – vyklizeny jsou celé stromy i s větvemi.

Tab. 56:
Výrobní fáze a operace těžební činnosti (SIMANOV 1999).

KÁCENÍ VYKLIZOVÁNÍ PŘIBLIŽOVÁNÍ ODVOZ
 1. Bez zásahu
 2. Kroužkováním
 (stromky ve výchovných
 zásazích ponechány
 dekompozici nastojato)
 3. Ručním nářadím
 4. Křovinořezem
 5. Ruční motorovou pilou
 6. Ruční motorovou pilou
 s rukojeťovým rámem
 7. Kácením strojem
 (kácečem –
 usměrňovačem)
 8. Kácecím strojem
 (kácečem –
 hromádkovačem)
 9. Kácecím strojem
 (kácečem – vytahovačem)
10. Kácecím strojem
 (kácečem –
 přibližovačem)
11. Harvestorem

 1. Ponechání dříví v porostu
 2. Ručním snášením
 3. Gravitačním spouštěním
 4. Koněm
 5. Vyvážecí minisoupravou
 (kolovou)
 6. Vyvážecí minisoupravou
 (pásovou)
 7. Lanem
 traktorového navijáku
 8. Lanem
 mobilního navijáku
 9. Adaptačním lanovým
 systémem traktoru
10. Lanovým dopravním
 zařízením
11. Vynášecím výložníkem
 a) kácecího stroje
 b) vyvážecí soupravy
 c) procesoru
 d) harvestoru
12. Vrtulníkem
13. Jinými prostředky

 1. Ponechání dříví v porostu
 2. Ručním snášením
 3. Gravitačním spouštěním
 4. Spouštěním
 ve smycích LOG-LINE
 5. Koněm
 6. Vyvážecí minisoupravou
 (kolovou)
 7. Vyvážecí minisoupravou
 (pásovou)
 8. Univerzálním
 kolovým traktorem
 9. Speciálním
 kolovým traktorem
10. Vyvážecí soupravou
11. Pásovým traktorem
12. Kácečem – přibližovačem
13. Adaptačním lanovým
 systémem na traktoru
14. Lanovým dopravním
 zařízením
15. Vrtulníkem
16. Jinými prostředky
 vzdušné dopravy dříví

 1. Ponechání dříví v porostu
 2. Koňským potahem
 3. Přívěsem za traktorem
 4. Vyvážecí soupravou
 5. Nákladním automobilem
 (sólo)
 6. Automobilní soupravou
 7.  Lesní železnicí
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Tab. 57:
Stupeň rizika.

Stupeň rizika
Popis rizikového faktoru Bodová

hodnotačíslo charakteristika
0 žádné rizikový faktor nemá vliv na dosažení cíle ochrany 1

1 malé při naplnění účinku rizikového faktoru není ohrožen cíl ochrany
ani ztíženo jeho dosažení 10

2 střední při naplnění účinku rizikového faktoru není ohrožen cíl ochrany,
je však ztíženo jeho dosažení 20

3 velké při naplnění účinku rizikového faktoru je ohrožen cíl ochrany,
jeho dosažení je náročné, ale reálné 50

4 mimořádně
velké

při naplnění účinku rizikového faktoru je ohrožen cíl ochrany,
jeho dosažení je často nereálné 80

5 extrémní naplnění účinku rizikového faktoru nelze zamezit,
dosažení cíle ochrany je nereálné 100

Na volbu těžební metody navazuje volba jednotlivých 
fází a operací (Tab. 56) v technologických řetězcích. 
Oproti klasickému lesnickému využití má aplikace tech-
nologií v územích se zvláštním statutem ochrany ještě 
celou řadu specifi k, které je nutné při výběru technolo-
gického řešení vzít v úvahu.

Systémová analýza hodnocení rizika 
uplatňování produkční funkce v lesích ZCHÚ

Kvalifi kace uplatňování produkční funkce lesů z pohledu 
dosažení cíle ochrany je řešena v následujícím schématu.

Stupeň rizika (SR) 
Je posuzován z hlediska omezení dosažení (resp. zacho-
vání) cíle ochrany. Dosahuje hodnot 1–100.

Předpoklad naplnění rizika (PNR)
Dosahuje hodnot 1–10.

Naplnění rizika Bodová 
hodnotačíslo charakteristika

1 minimální, nulové 1
2 reálné, nepředpokládané 3
3 reálné, pravděpodobné 7
4 jisté 10

Účinek naplnění rizika (UNR) 
Jedná se o časový aspekt vlivu účinku naplnění rizika 
z hlediska zachování (znovuobnovení) cíle ochrany. Do-
sahuje hodnot 1–10.

Účinek naplnění rizika Bodová 
hodnotačíslo charakteristika

1 krátkodobý (do 20 let) 1
2 dočasný (21–100 let) 5
3 trvalý (101 a více let) 10

Kvalifi kace rizika (KR)
Kvantifi kace jednotlivého rizika
KRi = (SR . PNR . UNR) + KNR,
KNR – koefi cient neprognózovatelného rizika – (0–100)

Kvantifi kace celkového rizika technologie:

KCR = a . b . c KNi

a – koefi cient možného nedodržení optimální těžebně – 
dopravní technologie
 (1–10); (netradiční, složitá technologie s maximální 

pravděpodobností nedodržení jednotlivých fází = 
koefi cient 10, bezproblémová jednoduchá techno-
logie = koefi cient 1)

b – koefi cient stupně režimu ochrany ve vazbě na zóny 
odstupňované ochrany přírody
 (1–4); ( I. zóna = koefi cient 4, IV. zóna – koefi cient 1)
c – koefi cient stupně přirozenosti lesních porostů
 (2–10); (např. stupeň přirozenosti 1 – koefi cient 10, 

stupeň přirozenosti 5 – koefi cient 2)

Využití technologií z hlediska naplnění cíle ochrany:
– přijatelné (využitelné),
– problematické,
– nepřijatelné (nedoporučitelné).

(Na základě kvantifi kace KR a KCR).

Ekonomické vyhodnocení je doplňkové kritérium 
pro rozhodování o způsobu managementu v lesním 
ekosystému.
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Výsledek hospodaření
– kladný (+),
– vyrovnaný (±),
– záporný (-).

Uvedené schéma řeší základní metodické východisko 
pro kvantifi kaci rizik a třídění a posuzování konkrétních 
technologií navrhovaných pro jednotlivá území. Souhrn 
možných rizik s limity využití udává následující tabulka.

Vlastní kvantifi kace rizik je řešena expertní metodou 
v následujících krocích:
– empirické stanovení hodnot a koefi cientů pro základ-

ní výpočtové schéma,
– provedení výpočtu hodnot jednotlivých rizik a celko-

vého rizika pro širší škálu území v rámci ČR (SIMON 
et al. 2001),

– posouzení využitelnosti technologií širší skupinou 
expertů se zatříděním do kategorií přijatelné, pro-
blematické, nepřijatelné,

– vymezení limitních hodnocení rizik, mezí.

Z aplikace metody lze zobecnit následující závěry:
– technologie je bezproblémově využitelná, pakliže 

1000
KCR  < 300 a u žádného rizika nenastane případ, 
kdy KR > 1400, 

– využitelná je jestliže u žádného rizika, při stejné hod-
notě 1000

KCR , není KR ≥ 5600. V tomto případě je nutné 
pro využití technologie ještě zvážit rizika z možného 
nedodržení těžební technologie,

Tab. 58:
Obecné schéma kvantifi kace rizik uplatňování produkční funkce ve ZCHÚ ve vztahu k naplňování cíle ochrany.

Riziko
Vazba ke skupinám

strategii managementu*
(I, II, III)

Vztah
k naplňování
cíle ochrany

Limity využití technologií
přijatelné problematické nepřijatelné

kvantifi kace rizik
komplexní riziko nevratné destrukce 
lesního ekosystému I, II vázaný

poškození půdy vznikem eroze, 
poškození orografi cky významných 
částí a prvků

I, II, III vázaný

narušení půdního vodního režimu 
s obtížně prognozovatelnými dopady I, II, III vázaný

vznik volných ploch se specifi ckým 
mikroklimatem holé plochy III (III) volný < 1 400 1 400–5 600 > 5 600

změna vnitřních vztahů
lesního společenstva
s obtížně stanovitelnou prognózou

I, II ovlivňující

zánik ekologických nik rostlin 
a živočichů, poškození resp. zničení 
chráněných druhů

I, II, III vázaný

poškození korun a kmenů stromů 
v různých porostních etážích,
zvýšení dispozice k napadání 
biotickými činiteli,
likvidace přirozeného zmlazení

I, II ovlivňující

otevření porostních stěn,
rozvolnění porostů,
zvýšení dispozice k poškození 
abiotickými a biotickými činiteli

III, II, (I) ovlivňující

komplex rizik z realizace 
hospodářské činnosti a nasazení 
mechanizačních prostředků

I, II, III ovlivňující

nespecifi kovaná společenská rizika 
vyplývající z uplatňování
produkční funkce
ve zvláště chráněných územích

I (II) volný

* uvedeny plochy se skupinami strategií managementu, kde hodnocení rizika je vzhledem k možným technologiím prioritní.
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– jako problematická, leč v odůvodněných případech 
využitelná je vyhodnocena taková technologie, kde 
300 < 1000

KCR  < 1300 a zároveň pro všechny z hodnot 
vymezeného rizika platí KR < 5600,

– jako technologii nedoporučitelnou je nutno posuzo-
vat technologii, u které 1000

KCR  > 1300.

Závěr

Při rozhodování o uplatnění produkční funkce lesů 
ve ZCHÚ je nutné vzít v potaz následující aspekty:

Území zařazená podle strategie managementu 
do skupiny I, tedy ta která nejvíce vyhovují, resp. spl-
ňují cílovou představu přírodních lesů, se po pone-
chání samovolnému vývoji zákonitě budou měnit, a to 
i na společenstva od cílového stavu značně odlišná. 
Nejhodnotnější plochy o dostatečné výměře (větší než 
je minimální areál) z těchto území budou v národních 
přírodních rezervacích, popř. přírodních rezervacích 
pravděpodobně zcela ponechány spontánním procesům. 
Uplatnění produkční funkce na ostatních plochách se 
jeví jako možné, musí však být podepřeno dlouhodobou 
simulací vývoje při různých strategiích managementu. 
Uplatňuje se na nich převážně jednotlivý až skupinovitý 
výběr. Riziko zásahu je však vysoké, ekonomické aspek-
ty zpravidla silně defi citní, je však možné trvale udržet 
cílovou představu (stav) lesního ekosystému.

V územích zařazených do skupiny II podle strate-
gie managementu (možný přechod k cílové představě 
společenstva v delším časovém horizontu vhodnou fyto-
technikou) je využití produkční funkce oprávněné. I zde 
je nutná dlouhodobá simulace vývoje opřená o různé 
pěstební strategie. Riziko uplatnění produkční funkce 
je obecně úměrné, ekonomika zásahu je zpravidla vy-
rovnaná, částečně se může jednat i o ziskovou činnost. 
Avšak dosažení cílové představy společenstva, vzhle-
dem k tomu, že časový horizont je dlouhodobý, může 
být komplikováno jak přírodními, tak i společenskými 
vlivy. Mezi uvedené patří mimo jiné i změna náhledu 
na cíl ochrany.

Na plochách skupiny III podle strategie manage-
mentu (zcela neodpovídající cílové představě) je vyu-
žití produkční funkce vesměs potřebné. Zde je možné 
uplatnit i intenzivnější přístup (násek, maloplošná holá 
seč, předčasná těžba, resp. přestavba porostu), rozho-
dování je v technologické oblasti ve vazbě na strategii 
obnovy nového porostu (zalesňování). V tomto směru 
lze defi novat i rizika, která jsou zpravidla úměrná, ri-
zika ve směru nesplnění cíle ochrany jsou minimální. 
Ekonomický efekt je zpravidla příznivý, resp. vyrovnaný, 
neuvažujeme-li možné produkční ztráty, které jsou ale 
vyváženy snahou urychleně dosáhnout cíle ochrany.

Obecně lze konstatovat, že struktura možných rizik, 
které připadají v úvahu je na většině území velmi po-

dobná, značná odlišnost je v jejich kvantifi kaci, která 
naznačuje možnost využití navržených technologií.

Kvantifi kace rizik a zatřídění využití produkční funk-
ce jsou možné na základě dříve navrženého schématu 
a metody, je však nutno si uvědomit, že vychází z ex-
pertní metody, a je tedy nutné se při kvantifi kaci opírat 
o srovnávací standardy (např. reálná rizika při hospoda-
ření mimo ZCHÚ ve srovnatelných podmínkách).

Uplatnění produkční funkce logicky velmi často na-
razí na legislativní limity, které bude nutno řešit.

Zcela specifi ckým rizikem je oblast společenských 
rizik uplatnění produkční funkce ve ZCHÚ, která nemá 
na cíl ochrany bezprostřední vliv, ale ve společenském 
kontextu může sehrát často významnou roli.

V podstatě jedinou možností omezení rizik, za před-
pokladu volby optimální technologie je její zcela precizní 
aplikace.

Doporučená literatura

FABRIKA M. & ĎURSKÝ J. (2005): Stromové rastové simuláto-
ra. – EFRA Zvolen, 111 s. ISBN 80-969437-7-2.

SIMON J. et al. (2010): Strategie managementu lesních území se 
zvláštním statutem ochrany. – Lesnická práce s. r. o.,

 ISBN 978-80-87154-50-2: 569 s

5.8.2.16   Náhrada újmy za ztížení 
lesního hospodaření
v zájmu ochrany přírody

Michal Servus

Obecná úvaha – úvod

Pokud se pokusíme popsat srozumitelně princip „náhra-
dy újmy“ jde o vynakládání veřejných prostředků jako 
kompenzace za ztížení hospodaření vyvolané veřejným 
zájmem a požadovaným prostřednictvím orgánu ochra-
ny přírody. Veřejným zájmem jsou takzvané mimopro-
dukční funkce lesa. Člověk jich v minulosti užíval, aniž 
by měl potřebu určovat přesně jejich hodnotu. V sou-
vislosti s defi nováním kvalitativních a kvantitativních 
hodnot požadovaných mimoprodukčních funkcí lesa 
vznikl u vlastníků, nájemců a správců lesa požadavek 
na kompenzaci za jejich poskytování. 

Zákon č. 218/2004 Sb., který novelizoval zákon 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zavedl do ná-
rodní legislativy nárok na náhradu újmy za ztížení ze-
mědělského nebo lesního hospodaření. Do doby nabytí 
účinnosti tohoto zákona byla náhrada újmy odborníky 
vnímána poněkud nejasně, nárokování náhrad bylo od-
mítáno s odůvodněním, že „každý je povinen při užívání 
přírody a krajiny strpět omezení vyplývající ze zákona“. 
(znění zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 
platné do 27. 4. 2004). 
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 Z tohoto pohledu vnesla právní úprava z roku 2004 
do nárokování újem vcelku jasno. Krom výše uvedené-
ho jsou újmy částečně zohledňovány v rámci různých 
dotací a daňových úlev.

Aktuální legislativní rámec

Nárok na náhradu újmy byl vymezen pouze za vyjmeno-
vaná omezení z důvodu ochrany přírody, což znamená, 
že omezení, které je příčinou vzniku újmy, musí vyplý-
vat ze zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny a to 
z části třetí (zvláště chráněná území), části čtvrté (Natura 
2000) nebo části páté (zvláštní druhová ochrana), včetně 
prováděcích právních předpisů nebo rozhodnutí, závaz-
ného stanoviska nebo souhlasu orgánu ochrany přírody 
vydaného na jejich základě (např. podle § 66) a nebo 
z omezení vyplývajícího z opatření v plánech systémů 
ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny.

Nárok na náhradu újmy dle § 58 zákona o ochraně 
přírody a krajiny je svou povahou soukromoprávního 
charakteru, neboť vztah mezi účastníky se vyznačuje 
rovným postavením (posuzování žádostí o náhradu 
újmy tedy neprobíhá v režimu správního řízení.

Výše náhrady pro lesní pozemky je stanovena vy-
hláškou č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky 
a způsob poskytování fi nanční náhrady za újmu vznik-
lou omezením lesního hospodaření. Pro případy, které 
tato vyhláška neřeší, se používá vyhláška č. 55/1999 Sb. 
o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích.

O náhradu může žádat pouze vlastník pozemku nebo 
nájemce pozemku, žádost vlastníka má přednost před 
žádostí nájemce.

Požadavek na náhradu újmy musí být uplatněn pí-
semně a doručen nejpozději do 31. 3. roku následujícího 
po roce, kdy újma vznikla. V případě trvající újmy musí 
být nárok uplatněn každoročně.

Nárok na náhradu újmy má (s účinností od 1. 12. 2009) 
vlastník pozemku i v případě převodu nebo přechodu 
vlastnického práva nebo práva nájmu. Nájemce pozem-
ku může nárok uplatnit v případě zachovaného nároku 
vlastníka pozemku.

Posuzováním žádostí o náhradu za ztížené hospo-
daření jsou na svém území příslušné ze zákona správy 
CHKO. Mimo území národních parků a správ CHKO 
pověřilo MŽP ČR posuzováním žádostí AOPK ČR, která 
tak činí prostřednictvím svých regionálních pracovišť – 
tedy správ CHKO a krajských středisek AOPK ČR.

Určení výše náhrady

Pro výpočet újmy se užívá pevně stanovených vzorců, 
v nichž je různým způsobem (dle příčiny újmy) korigo-
vána tabulková hodnota lesního porostu (Th lpa), která 

se zjistí z tabulek v přílohách vyhlášek č. 335/2006 Sb. 
a č. 55/1999 Sb. 

Vyhláška č. 335/2006 Sb. kterou se stanoví podmínky 
a způsob poskytování fi nanční náhrady za újmu vznik-
lou omezením lesního hospodaření, určuje způsob vý-
počtu výše náhrady v případech, kdy omezení lesního 
hospodaření vzniklo v důsledku:
•  ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji
•  změny skladby dřevin lesního porostu
•  prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodář-

ském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté 
protokolem o převzetí

•  udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého
•  snížení zakmenění lesního porostu
•  dočasné omezení mýtních těžeb
• ponechání jednotlivých stromů do fyzického rozpadu
•  ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu
• mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření
•  omezení výše povolených těžeb při tvorbě lesního 

hospodářského plánu

Vyhláška č. 55/1999 Sb., O způsobu výpočtu výše újmy 
nebo škody způsobené na lesích stanoví způsob výpočtu 
výše újmy nebo škody které vznikají:
a)  na lesním pozemku v důsledku
 • trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění 

dřevoprodukční funkce lesa 
 • dočasného odnětí nebo dočasného omezení pl-

nění produkční funkce
 • trvalého poškození plnění produkční funkce
 • dočasného poškození plnění produkční funkce
b)  na lesním porostu v důsledku
 • zničení lesního porostu
 • předčasného smýcení lesního porostu
 • snížení přírůstu lesního porostu
 • snížení produkce lesního porostu
 • snížení kvality lesního porostu
 • krádeže dřevní hmoty na pni
c)  z mimořádných a nákladově náročnějších opatření při 

hospodaření v lesích.

Nejčastější případy pro přiznání újmy jsou (zdroj: Me-
todické listy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, 
číslo 22.1):

Ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji
– v praxi relativně často,
– za les ponechaný samovolnému vývoji lze považovat 

buď les ponechaný samovolnému vývoji na základě 
písemné dohody mezi vlastníkem a orgánem OP 
nebo les v ZCHÚ, kde je ponechání samovolnému 
vývoji uvedeno v plánu péče o dané území a které 
vlastník respektoval a na základě toho v LHP neu-
místil žádný zásah (ani těžbu nebo zalesnění). Za les 
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ponechaný samovolnému vývoji lze ve výjimečných 
případech po individuálním posouzení považovat 
i porosty, ve kterých nebyl žádný zásah plánován, 
ale byla provedena asanace nahodilé těžby s pone-
cháním dřeva v porostu.

Změna skladby dřevin lesního porostu
– v praxi prakticky nevyužíváno,
– za nařízenou změnu skladby lze považovat situace, 

kde změna skladby dřevin vyplývá např. z plánu péče 
o ZCHÚ či z plánu ÚSES, které vlastník respektoval 
a na základě toho realizoval příslušné opatření.

Prodloužení obmýtí stanovené v LHP či LHO převzaté 
protokolem o převzetí
– V praxi občas využíváno,
– Prodloužení obmýtí vyplývá např. z plánu péče 

o ZCHÚ či z plánu ÚSES, vlastník ho respektoval, 
uvedl v rámcových směrnicích pro příslušný HS 
a použil při stanovení etátu.

Udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého
– v praxi prakticky nevyužíváno,
– požadavek na udržení nebo zavedení tvaru lesa níz-

kého vyplývá např. z plánu péče o ZCHÚ.

Dočasné omezení mýtních těžeb 
– v praxi prakticky nevyužíváno,
– nemožnost přesunout mýtní těžbu ve srovnatelných 

sortimentech do jiných porostů dokládá žadatel čest-
ným prohlášením.

Ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu
– v praxi příliš nevyužíván o.

Ponechání jednotlivých stromů do fyzického rozpadu
– náhrada podle tohoto vzorce je jednorázovou náhra-

dou a výpočet je omezen pro situace, kdy jednotlivé 
stromy ponechané do fyzického rozpadu tvoří část 
porostní skupiny o zakmenění maximálně 0,2.

Mimořádné nebo nákladově náročnější opatření
– v praxi běžně používáno nákladově náročnější opat-

ření,
– žadatel musí doložit nejen náklady provedeného 

(nákladově náročnějšího) opatření, ale i náklady 
na obvyklý způsob hospodaření. Za obvyklý způ-
sob hospodaření lze považovat způsob, který žada-
tel na svém majetku (v obdobných podmínkách) 
uplatňuje, když není ochranou přírody omezen. Lze 
připustit, aby za obvyklý způsob hospodaření byl po-
važován způsob, který je běžný v obdobných pod-
mínkách, ale který žadatel nemůže využít a tedy ani 
doložit, protože celý jeho majetek se nachází v území, 
kde je hospodaření omezeno. Mimořádné náklady 

žadatel doloží přímo účetními doklady, běžné ná-
klady lze doložit použitím ceníků žadatele (nebo po-
skytovatele služeb), případně průměrnými náklady 
na příslušná opatření v regionu. 

Omezení výše povolených těžeb při tvorbě LHP
– v praxi běžně používáno,
– uplatní se v I. zóně CHKO, v NPR a PR, kde se do zá-

vazného ustanovení LHP maximální celkové výše 
těžeb započítává konkrétně umístěná úmyslná těžba, 
pro jejíž výši je rozhodující plán péče.

Otázky, problémy, nejasnosti

V praktických diskuzích bývají předmětem sporu často 
následující otázky:
• Přiznat náhradu újmy i státním institucím spravu-

jícím státní pozemky?
Pokud je ztížené hospodaření vyvoláno zájmem 
státu, reprezentovaného orgánem ochrany přírody, 
je poměrně nelogické (z pohledu vynakládání ve-
řejných prostředků tedy prostředků státu), přiznat 
náhradu újmy i státním institucím spravujícím státní 
pozemky. V praxi je nejčastějším žadatelem o náhra-
du újmy státní podnik Lesy České republiky.

• Proč nelze přiznat zvýšené správní náklady?
Argumentem jsou zvýšené administrativní náklady 
v souvislosti s polohou pozemku ve zvláště chráně-
ném území nebo na území evropsky významných 
lokalit či ptačích oblastí. Například v sousedním 
Rakousku lze po prokázání tyto náklady refundovat 
(Matějíček 2010).

• Snížení tržní hodnoty lesa
Zde je úvaha vedena například sníženou možností 
poskytnutí úvěru proti zástavě pozemku.

Závěr

Kalkulace ekonomické újmy a  vyplacení náhrady 
za omezení hospodaření v lesích by mohlo a mělo být 
motivačním nástrojem, jenž zajistí rovné fungování sub-
jektů v rámci tržního hospodaření při udržení a rozvoji 
mimoprodukčních funkcí lesa.

5.8.2.17   Stanovisko orgánu ochrany 
přírody k OPRL, LHP a LHO

Michal Servus

Oblastní plány rozvoje lesů
(§ 23 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb.)

Oblastní plány rozvoje lesů /OPRL/ jsou metodickým 
nástrojem státní lesnické politiky, jejichž prostřednic-
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tvím stát doporučuje zásady hospodaření v lesích. Jed-
notlivé plány se zpracovávají pro přírodní lesní oblasti 
s platností na období 20 let. Zpracování OPRL zadává 
a návrhy OPRL schvaluje ministerstvo zemědělství. 

Podmínkou schválení OPRL je závazné stanovisko 
ústředního orgánu státní správy ochrany přírody (MŽP, 
odbor ochrany přírody) z hlediska zavádění geografi cky 
nepůvodních druhů lesních dřevin. 

Lesní hospodářské plány
(§ 24 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb.)

Lesní hospodářské plány /LHP/ jsou nástrojem vlastní-
ka lesa k optimalizaci jeho hospodaření v lesích. Doba, 
na kterou se vytvářejí, je zpravidla deset let. Obsahují 
ustanovení závazná a doporučující. Závaznými ustano-
veními jsou maximální celková výše těžeb a minimální 
podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při 
obnově porostu. Pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí 
je závazným ustanovením též minimální plošný rozsah 
výchovných zásahů v porostech do 40 let věku. Právnic-
ké osoby, kterým je svěřeno nakládání se státními lesy 
(Lesy české republiky, Vojenské lesy a statky), ostatní 

právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa 
v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní 
správy lesů jsou povinny zabezpečit zpracování plánu. 
Hospodařit podle plánu mohou též právnické a fyzické 
osoby, vlastnící méně než 50 ha lesa. Jeden plán může 
být zpracován pro lesy o výměře nejvýše 20 000 ha lesa. 

Podmínkou schválení LHP je závazné stanovisko 
orgánu státní správy ochrany přírody. Ochrana přírody 
a krajiny v procesu tvorby LHP je zakotvena již v § 2 
odst. 2 písm f) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně pří-
rody a krajiny „účastí na tvorbě a schvalování lesních 
hospodářských plánů s cílem zajistit ekologicky vhodné 
lesní hospodaření“. 

Podrobněji je aktivní účast rozvedena v § 3 a 4 zá-
kona č. 114/1992 Sb., kde je řečeno: „Závazné stanovis-
ko orgánu ochrany přírody z hlediska tohoto zákona je 
také nezbytné ke schválení lesních hospodářských plá-
nů a protokolárnímu předání lesních hospodářských 
osnov“. 

Závazné stanovisko ke schválení lesních hospodář-
ských plánů a protokolárnímu předání lesních hospo-
dářských osnov se vydává na žádost příslušného orgánu 
státní správy lesů.
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PŘÍLOHA Č. 1

Vzorová podoba závazného stanoviska vydaného Správou CHKO Litovelské Pomoraví v roce 2010 k LHP lesní 
hospodářský celek Pomoraví.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
LITOVELSKÉ POMORAVÍ

Husova ul. 906
784 01 Litovel
tel.: 585 344 156–7
fax: 585 344 158
litpom@nature.cz
www.nature.cz

NAŠE Č. J.:   xxxxxxxxxx

VAŠE Č. J.:   xxxxxxxxxx

VYŘIZUJE:  xxxxxxxxxxxxxx V LITOVLI DNE:  xxxxxxxxxxxx

Věc:
Závazné stanovisko

týká se:
• řízení orgánu státní správy lesů o schválení lesního hospodářského plánu (§ 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

ve znění pozdějších předpisů)
 – žadatel: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ŽPZ, Jeremenkova 40a, Olomouc 
 – LHP: pro LHC Pomoraví na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019
 – vlastník lesa: ČR-Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 
 – zpracovatel LHP: TAXONIA CZ, s. r. o.,Chválkovická 88A, Olomouc

I.  Výrok

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (dále „Správa CHKO“) jako věcně a místně příslušný orgán 
státní správy ochrany přírody podle § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění poz-
dějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody“) na základě žádosti podané příslušným orgánem státní správy 
lesů – Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc (dále „KÚOK“) vydává podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále „správní řád“) toto závazné 
stanovisko:
Správa CHKO podle § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody s přihlédnutím k § 4 odst. 4 téhož zákona souhlasí se 
schválením lesního hospodářského plánu (dále „LHP“) pro lesní hospodářský celek (dále „LHC“) Pomoraví s plat-
ností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019 pro území CHKO Litovelské Pomoraví podle předloženého návrhu (zpracovatel: 
TAXONIA CZ, s. r. o., Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc, datum zpracování: 2/2010, po úpravách podle pro-
tokolu ze závěrečného šetření LHP ze dne 5. 5. 2010).

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor živ. prostředí a zemědělství
Orgán státní správy lesů
Jeremenkova 40a
Olomouc
779 11
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II. Odůvodnění

Podklady:
 Žádost o vydání závazného stanoviska ke schválení LHP podaná orgánem státní správy lesů (Správě CHKO 

doručena dne 15. 3. 2010, evidována pod č. j. 00408/LM/2010).
 Návrh LHP pro LHC Pomoraví (zpracovatel: TAXONIA CZ, s. r. o., Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc, 

datum zpracování: 2/2010, po úpravách podle protokolu ze závěrečného šetření LHP ze dne 5. 5. 2010) – textová 
část, hospodářská kniha, lesnické mapy.
 Protokol ze závěrečného šetření ke schválení LHP (datován ke dni 5. 5. 2010, převzat osobně, evidován pod č. j. 

00632/LM/2010).
 Odborné stanovisko Správy CHKO ke zpracování LHP pro LHC Pomoraví a Šternberk (datováno ke dni 

14. 3. 2009, evidováno pod č. j. 00426/LM/2010) a navazující dodatky (č. j. 789/LM/2009, č. j. 1581/LM/2009).
 Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví na období 2010–2018.
 Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území na období 2010–2019: pro NPR Vrapač, PR Doubrava, 

PR Hejtmanka, PR Chomoutovské jezero, PR Kačení louka, PR Litovelské luhy, PR U spálené, PP Častava, PP Kur-
furstovo rameno, PP Pod Templem, PP U přejezdu, PP U Senné cesty, PP V Boukalovém.
 Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 

2000 (Věstník MŽP 10/2006).
 Vrstva s grafi ckým znázorněním hranic skladebných prvků ÚSES podle schválených územně plánovacích doku-

mentací.
 Související právní předpisy.

Základní údaje o obsahu podané žádosti:
 Předmětem podání je žádost orgánu státní správy lesů o vydání závazného stanoviska ke schválení LHP (podle § 4 

odst. 3 zákona o ochraně přírody) pro LHC Pomoraví s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019 podle předloženého 
návrhu (zpracovatel: TAXONIA CZ, s. r. o., Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc, datum zpracování: 2/2010). 
Předložený návrh LHP byl do konečné podoby upraven na základě připomínek vznesených pří závěrečném šetření 
ke schválení LHP, konaném ve Šternberku dne 5. 5. 2010.

Základní údaje o předloženém LHP:
– Předmětem zařízení byly pozemky určené k plnění funkcí lesa – dále „PUPFL“ (ve smyslu § 3 odst. 1 č. 289/1995 

Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů – dále „lesního zákona“) ve vlastnictví České republiky, ke kterým prá-
vo hospodaření vykonávají Lesy ČR, s. p. K zařízení byly zadány i pozemky neprohlášené za PUPFL, které jsou 
vedeny v evidenci Lesů ČR, s. p., Lesní správy Šternberk. Celková výměra pozemků zadaných k zařízení činí cca 
3832 ha.

– LHP bylo zpracováno postupem podle vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

Přehled dotčených částí přírody, chráněných zákonem o ochraně přírody:
 CHKO Litovelské Pomoraví s vymezenými zónami odstupňované ochrany (podle vyhlášky č. 464/1990 Sb., o zří-

zení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví). 
 Evropsky významná lokalita (dále „EVL“) CZ0714073 Litovelské Pomoraví (podle nařízení vlády č. 132/2005 Sb., 

kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ve znění pozdějších předpisů). Předměty ochrany 
EVL (typy přírodních stanovišť a druhy organizmů) jsou vyjmenovány v příloze citovaného nařízení vlády. 
 Ptačí oblast Litovelské Pomoraví (podle nařízení vlády č. 23/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské 

Pomoraví). Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace ledňáčka říčního, strakapouda prostředního a lejska 
bělokrkého.
 Maloplošná zvláště chráněná území (dále „MZCHÚ“), tzn. národní přírodní rezervace (dále „NPR“), přírodní 

rezervace (dále „PR“) a přírodní památky (dále „PP“):
 – NPR Vrapač (podle výnosu MK ČSR č. j. 3.500/89–SOP),
 – PR Doubrava (podle nařízení Správy CHKO č. 1/2010),
 – PR Hejtmanka (podle nařízení Správy CHKO č. 2/2010),
 – PR Chomoutovské jezero (podle vyhlášky Správy CHKO č. 5/93),
 – PR Kačení louka (podle vyhlášky Správy CHKO č. 8/92),
 – PR Litovelské luhy (podle vyhlášky Správy CHKO č. 2/94),
 – PR U spálené (podle vyhlášky Správy CHKO č. 4/94),
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 – PP Častava (podle vyhlášky Správy CHKO č. 13/92),
 – PP Kurfurstovo rameno (podle vyhlášky Správy CHKO č. 1/94),
 – PP Pod Templem (podle nařízení Správy CHKO č. 3/2010),
 – PP U přejezdu (podle nařízení Správy CHKO č. 4/2010),
 – PP U Senné cesty (podle nařízení Správy CHKO č. 1/04),
 – PP V Boukalovém (podle vyhlášky Správy CHKO č. 11/92).
 Ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území (podle zřizovacích předpisů nebo podle § 37 odst. 1 

zákona o ochraně přírody). 
 Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a jejich prostředí (podle § 48 zákona o ochraně přírody a přílohy II. 

a III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákon o ochraně přírody, ve znění pozděj-
ších předpisů). 
 Územní systém ekologické stability (dále „ÚSES“): skladebné prvky nadregionálního, regionálního a lokálního 

ÚSES. Předmětem ochrany je vzájemně propojený soubor přírodě blízkých ekosystémů (§ 3 odst. 1 písm. a/ 
zákona o ochraně přírody), vymezený v platných územně plánovacích dokumentacích.
 Památné stromy a jejich ochranná pásma (vyhlášené rozhodnutími příslušných orgánů ochrany přírody podle 

§ 46 zákona o ochraně přírody). 

Ustanovení zákona o ochraně přírody rozhodná pro vydání závazného stanoviska:
 Obecná ochrana přírody – Zejména ustanovení § 4 odst. 3 (závazné stanovisko ke schválení LHP), § 5 odst. 5 

(povolení k záměrnému rozšiřování kříženců rostlin).
 CHKO – Zejména ustanovení § 26 odst. 1 písm. d/ (zákaz záměrného rozšiřování geografi cky nepůvodních 

druhů rostlin), § 26 odst. 3 písm. a/ (zákaz hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie na území 
1. a 2. zóny CHKO), § 38 (plány péče), § 43 (výjimky ze zákazů). 
 EVL – Zejména ustanovení § 4 odst. 4 (hodnocení důsledků LHP na EVL), § 45b (předběžná ochrana EVL), 45g 

(podmínky pro vydávání povolení). 
 Ptačí oblast – Zejména ustanovení § 4 odst. 4 (hodnocení důsledků LHP na ptačí oblasti), § 45e odst. 2 (činnosti 

vázané na souhlas).
 NPR – Zejména ustanovení § 29 písm. a/ (zákaz hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie), § 29 

písm. e/ (zákaz záměrného rozšiřování geografi cky nepůvodních druhů rostlin), § 31 (lesy NPR), § 38 (plány 
péče), § 43 (výjimky ze zákazů).
 PR – Zejména ustanovení § 34 odst. 1 písm. a/ (zákaz hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie), 

§ 34 odst. 1 písm. d/ (zákaz záměrného rozšiřování geografi cky nepůvodních druhů rostlin), § 38 (plány péče), 
§ 43 (výjimky ze zákazů).
 PP – Zejména ustanovení § 35 odst. 2 (zákaz změn či poškozování), § 38 (plány péče), § 43 (výjimky ze zákazů).
 Ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území – Zejména ustanovení § 37 odst. 1 (poslání ochranných 

pásem zvláště chráněných území), § 37 odst. 2 (činnosti vázané na souhlas).
 Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů – Zejména § 49 (základní podmínky ochrany zvláště chráněných 

rostlin), § 50 (základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů), § 56 (výjimky ze zákazů).
 Památné stromy a jejich ochranná pásma – Zejména ustanovení § 46 odst. 2 (zákaz poškozování), § 46 odst. 3 

(zákaz škodlivých činností v ochranných pásmech).
 ÚSES – Zejména § 4 odst. 1 (povinnosti při ochraně ÚSES).

Současný stav částí přírody dotčených žádostí:
 Lesní porosty – popis dřevinné složky lesních porostů pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa je uveden 

v hospodářské knize předloženého návrhu LHP.
 Kategorie územní ochrany podle zákona o ochraně přírody (CHKO, maloplošná zvláště chráněná území, EVL, 

ptačí oblast, ÚSES) jsou uvedeny ve slovních popisech konkrétních jednotek prostorového rozdělení lesa v hos-
podářské knize předloženého návrhu LHP.

Možné negativní vlivy návrhu LHP na stav dotčených částí přírody:
 Za předpokladu, že při hospodaření v lesích budou dodržována veškerá související ustanovení zákona o ochraně 

přírody a ostatních právních předpisů na úseku ochrany přírody jdoucích nad rámec závazných ustanovení LHP, 
nedojde ke zhoršení stavu dotčených částí přírody na území CHKO Litovelské Pomoraví.
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Hodnocení důsledků LHP pro EVL a ptačí oblasti 
(ve smyslu § 4 odst. 4 zákona o ochraně přírody)
 Předložený LHP za předpokladu, že při hospodaření v lesích budou dodržována veškerá související ustanovení 

zákona o ochraně přírody a ostatních právních předpisů na úseku ochrany přírody jdoucí nad rámec závazných 
ustanovení LHP, nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý 
stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
 Závazná ustanovení LHP však v důsledku velmi malé provázanosti právních předpisů na úseku lesního hospo-

dářství a ochrany přírody sama o sobě nepokrývají v potřebném rozsahu požadavky na udržení příznivého stavu 
předmětů ochrany v EVL (tzn. typů evropských stanovišť a evropsky významných druhů) a ptačích oblastech 
(tzn. populací stanovených druhů ptáků) vyplývající zákona o ochraně přírody. K zajištění opatření ve prospěch 
zachování příznivého stavu předmětů ochrany EVL a ptačí oblasti bude proto Správa CHKO v případě potřeby 
nad rámec závazných ustanovení LHP v průběhu jeho platnosti uplatňovat existující legislativní nástroje ochrany 
přírody, a to ve spojení s nástroji ekonomickými (náhrady újem, fi nanční příspěvky).

Při formulaci závazného stanoviska vyšla Správa CHKO z těchto skutečností a úvah:
 Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody je nezbytné ke schválení LHP podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona 

o ochraně přírody. Na území CHKO Litovelské Pomoraví je příslušným orgánem ochrany přírody Správa CHKO 
(podle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody).
 Lesní hospodářské plány obsahují ustanovení závazná a doporučující. Závaznými ustanoveními LHP jsou ma-

ximální celková výše těžeb, minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a u lesů 
ve vlastnictví státu či obcí též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku (srv. § 24 
odst. 2 lesního zákona). Právnické a fyzické osoby, pro které byly LHP schváleny, jsou povinny dodržovat jejich 
závazná ustanovení (srv. § 24 odst. 5 lesního zákona).

 Správa CHKO na základě posouzení předloženého návrhu LHP jako celku (tzn. ustanovení závazných i doporu-
čujících) konstatuje, že: 

 – Předložený návrh jako celek není v rozporu s platnými právními předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny, 
s plánem péče o CHKO, s plány péče o MZCHÚ a s vymezením ÚSES v příslušných územně plánovacích 
dokumentacích.

 – Požadavky na zohlednění zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody byly do příslušných částí LHP (tzn. 
do textové části, hospodářské knihy a lesnických map) zapracovány vyhovujícím způsobem.

 Správa CHKO současně konstatuje, že závazná ustanovení LHP sama o sobě uspokojivě nepokrývají veškeré 
požadavky na lesní hospodaření vyplývající z právních předpisů o ochraně přírody. Vzhledem k této skutečnosti 
bude Správa CHKO během platnosti LHP v nezbytných případech za pomoci stávajících legislativních a ekono-
mických nástrojů ochrany přírody v součinnosti s vlastníkem lesa usměrňovat lesní hospodaření v řešeném území 
tak, aby byl udržen či zlepšován stav dotčených chráněných částí přírody v souladu se zněním zákona o ochraně 
přírody. Opatření navržená pro udržení příznivého stavu lesů v CHKO (z hlediska zájmů ochrany přírody) jsou 
uvedena ve schváleném Plánu péče o CHKO Litovelské Pomoraví na období 2010–2018.

Ostatní:
 Za omezení lesního hospodaření defi novaná v ustanovení § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody, zohledněná 

na základě požadavků Správy CHKO v předloženém LHP, vzniká vlastníku lesa nárok na náhradu újmy.
 Toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení výjimek či vydání souhlasů podle právních předpisů na úseku 

ochrany přírody a krajiny.

III.  Poučení

Podle § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho 
obsah je závazným podkladem pro schválení lesního hospodářského plánu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit 
nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné 
stanovisko vydal.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí Správy CHKO

Litovelské Pomoraví
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PŘÍLOHA Č. 2

Možná podoba předběžné informace k vydání závazného stanoviska ke schválení lesního hospodářského plánu vy-
daného Správou CHKO Litovelské Pomoraví v roce 2010 pro lesní hospodářský celek Lesy města Olomouce. (Obsah 
této předběžné informace byl přizpůsoben požadavkům Správy lesů města Olomouce nad rozsah stanovený v § 139 
správního řádu)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
LITOVELSKÉ POMORAVÍ

Husova ul. 906
784 01 Litovel
tel.: 585 344 156–7
fax: 585 344 158
litpom@nature.cz
www.nature.cz

NAŠE Č. J.:   xxxxxxxxxx

Č. SPISU:   xxxxxxxxxx

VAŠE ZN.:  –

VYŘIZUJE:  xxxxxxxxxxxxxx V LITOVLI DNE:  xxxxxxxxxxxx

Věc:
I. Poskytnutí předběžné informace k vydání závazného stanoviska ke schválení lesního hospodářského plánu
II. Sdělení požadavků a připomínek ke zpracování lesního hospodářského plánu

týká se:
• lesního lesního hospodářského plánu (dále „LHP“) pro lesní hospodářský celek (dále „LHC“) LHC Lesy města 

Olomouce na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2019
 – vlastník lesa: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
 – správce lesa: Správa lesů města Olomouce, Lomená 4, Olomouc
 – zpracovatel LHP: TAXONIA CZ, s. r. o., Chválkovická 88A, Olomouc
 – orgán státní správy lesů: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ŽPZ, Olomouc

I. Poskytnutí předběžné informace k vydání závazného stanoviska ke schválení lesního hospodářského plánu

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (dále „Správa CHKO“) jako věcně a místně příslušný orgán 
státní správy ochrany přírody podle § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění poz-
dějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody“) tímto poskytuje podle § 90 odst. 17 zákona o ochraně přírody 
a v souladu s § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 
předpisů (dále „správní řád“) Správě lesů města Olomouce, Lomená 4, 779 00 Olomouc – IČ: 47997044 (dále „SLMO“) 
na základě její žádosti uvedené v zápisu z jednání k základnímu šetření ke zpracování LHP pro LHC Lesy města 
Olomouce na období 2011–2020 (datovanému ke dni 3. 9. 2010, Správě CHKO doručenému dne 6. 9. 2010) tuto 
předběžnou informaci k vydání závazného stanoviska ke schválení uvedeného LHP:
 Ke schválení LHP (ve smyslu § 27 lesního zákona) je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

Orgánem ochrany přírody příslušným k vydání závazného stanoviska ke schválení LHP pro LHC Lesy města 
Olomouce na období 2011–2020 v části nacházející se na území CHKO Litovelské Pomoraví je Správa CHKO 

Správa lesů města Olomouce
Lomená 4
Olomouc
779 00
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Litovelské Pomoraví (srv. § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody). Závazné stanovisko je vydáváno na základě 
žádosti příslušného orgánu státní správy lesů (podle § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody). Příslušným orgánem 
státní správy lesů je zde Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc. 
Závazné stanovisko ke schválení LHP je z hlediska procesního závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního 
řádu (v souladu s § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody).
 Souhlasné závazné stanovisko ke schválení LHP pro LHC Lesy města Olomouce na období 2011–2020 vydá 

Správa CHKO za předpokladu, že do LHP budou zapracovány požadavky a připomínky vyplývající ze zákona 
o ochraně přírody a z jiných právních předpisů na úseku ochrany přírody, uplatněné ve sdělení uvedeném v části 
II. této písemnosti.
 V rámci řízení o vydání závazného stanoviska Správa CHKO provede také hodnocení důsledků LHP pro evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti. Pokud by měl LHP významný negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, nelze souhlasné závazné stanovisko ke schválení LHP vydat (podle 
§ 4 odst. 4 zákona o ochraně přírody).

II. Sdělení požadavků a připomínek ke zpracování lesního hospodářského plánu

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (dále „Správa CHKO“) jako věcně a místně příslušný orgán 
státní správy ochrany přírody podle § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění poz-
dějších předpisů (dále “zákon o ochraně přírody”) současně sděluje Správě lesů města Olomouce, Lomená 4, 779 00 
Olomouc – IČ: 47997044 (dále „SLMO“) v termínu stanoveném orgánem státní správy lesů v souladu s § 26 odst. 3 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále „lesní zákon“) 
následující požadavky a připomínky ke zpracování LHP pro LHC Lesy města Olomouce na období 2011–2020:

1 Přehled dotčených částí přírody, chráněných zákonem o ochraně přírody a přehled souvisejících podkladů 
ke zpracování LHP

  CHKO Litovelské Pomoraví s vymezenými zónami odstupňované ochrany (srv. vyhlášku č. 464/1990 Sb., 
o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví). 

 – Vrstva s grafi ckým znázorněním hranic CHKO a hranic jednotlivých zón odstupňované ochrany je přílohou 
tohoto sdělení (CD, formát shp). 

 – Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví na období 2009–2018 je přílohou tohoto sdělení (CD). 
 – Přehled návrhů těžebních a pěstebních opatření v lesích I. zóny CHKO mimo maloplošná zvláště chráněná 

území je přílohou tohoto sdělení (CD).
  Evropsky významná lokalita (dále „EVL“) CZ0714073 Litovelské Pomoraví (srv. nařízení vlády č. 132/2005 Sb., 

kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ve znění pozdějších předpisů). Předměty 
ochrany EVL (typy přírodních stanovišť a druhy organizmů) jsou vyjmenovány v příloze citovaného nařízení 
vlády. 

 – Vrstva s grafi ckým znázorněním hranic EVL Litovelské Pomoraví je přílohou tohoto sdělení (CD, formát 
shp). 

 – Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy 
NATURA 2000 (Věstník MŽP 10/2006).

  Ptačí oblast Litovelské Pomoraví (srv. nařízení vlády č. 23/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovel-
ské Pomoraví). Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace ledňáčka říčního, strakapouda prostředního 
a lejska bělokrkého.

 – Vrstva s grafi ckým znázorněním hranic Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví je přílohou tohoto sdělení (CD, 
formát shp).

  Maloplošná zvláště chráněná území („MZCHÚ“) – národní přírodní rezervace („NPR“), přírodní rezervace 
(„PR“), přírodní památky („PP“) a jejich ochranná pásma – (podle platných zřizovacích předpisů). 

 – Výčet dotčených maloplošných zvláště chráněných území:
  – NPR Ramena řeky Moravy – jen ochranné pásmo
  – PR Kenický 
  – PR Litovelské luhy
  – PR Panenský les
  – PP Častava
  – PP Kurfurstovo rameno
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 – Přehled zřizovacích předpisů dotčených MZCHÚ je přílohou tohoto sdělení (CD).
 – Vrstva s grafi ckým znázorněním hranic MZCHÚ je přílohou tohoto sdělení (CD, formát shp). 
 – Ochrannými pásmy jsou území do vzdálenosti 50 m od hranic výše uvedených NPR, PR a PP (podle § 37 

odst. 1 zákona o ochraně přírody). 
 – Plány péče o MZCHÚ a jejich ochranná pásma – Přehled návrhů těžebních a pěstebních opatření v lesích 

MZCHÚ a jejich ochranných pásem je přílohou tohoto sdělení (CD). Plány péče budou schváleny v prů-
běhu pořizování LHP tak, aby do nich mohly být zapracovány nově vylišené JPRL a nově zjištěné taxační 
údaje o stavu lesa.

  Záměr na nové vyhlášení NPR (příp. PR) Niva řeky Moravy (podle návrhu oznámeného MŽP v roce 2002, 
jehož projednávání bylo pozastaveno v roce 2004).

 – Vrstva s grafi ckým znázorněním hranic navržené NPR (PR) Niva řeky Moravy je přílohou tohoto sdělení 
(CD, formát shp). 

  Biotopy (místa výskytu) zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (srv. § 48 zákona o ochraně přírody 
a přílohy II. a III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákon o ochraně přírody, 
ve znění pozdějších předpisů).

  Územní systém ekologické stability (dále “ÚSES“): skladebné prvky nadregionálního, regionálního a lokálního 
ÚSES. 

 – Vrstva s grafi ckým znázorněním hranic skladebných prvků ÚSES podle schválených územně plánovacích 
dokumentací Správa CHKO je přílohou tohoto sdělení (CD, formát shp). Územní vymezení nadregionál-
ních a regionálních prvků ÚSES je schváleno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (2007). 
Územní vymezení lokálních prvků ÚSES je schváleno v územních plánech konkrétních obcí.

  Památné stromy
 – Přehled památných stromů je uveden v rozborové části Plánu péče o CHKO, Plán péče o CHKO je přílohou 

tohoto sdělení (CD).

2 Limity pro posouzení souladu LHP se zákonem o ochraně přírody
  Obecná ochrana přírody – Zejména ustanovení § 4 odst. 3 (závazné stanovisko ke schválení LHP), § 5 odst. 5 

(povolení k záměrnému rozšiřování kříženců rostlin).
  CHKO – Zejména ustanovení § 26 odst. 1 písm. d/ (zákaz záměrného rozšiřování geografi cky nepůvodních 

druhů rostlin), § 26 odst. 3 písm. a/ (zákaz hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie na území 
1. a 2. zóny CHKO), § 38 (plány péče), § 43 (výjimky ze zákazů). 

  EVL – Zejména ustanovení § 4 odst. 4 (hodnocení důsledků LHP na EVL).
  Ptačí oblast – Zejména ustanovení § 45e odst. 2 (činnosti vázané na souhlas), § 4 odst. 4 (hodnocení důsledků 

LHP na ptačí oblasti). 
  PR – Zejména ustanovení § 34 odst. 1 písm. a/ (zákaz hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technolo-

gie), § 34 odst. 1 písm. d/ (zákaz záměrného rozšiřování geografi cky nepůvodních druhů rostlin), § 38 (plány 
péče), § 43 (výjimky ze zákazů).

  PP – Zejména ustanovení § 35 odst. 2 (zákaz změn či poškozování), § 38 (plány péče), § 43 (výjimky ze zákazů).
  Ochranná pásma ZCHÚ – Zejména ustanovení § 37 odst. 1 (poslání ochranných pásem zvláště chráněných 

území), § 37 odst. 2 (činnosti vázané na souhlas).
  Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů – Zejména § 49 (základní podmínky ochrany zvláště chráněných 

rostlin), § 50 (základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů), § 56 (výjimky ze zákazů).
  Památné stromy a jejich ochranná pásma – Zejména ustanovení § 46 odst. 2 (zákaz poškozování), § 46 odst. 3 

(zákaz škodlivých činností v ochranných pásmech).
  ÚSES – Zejména § 4 odst. 1 (povinnosti při ochraně ÚSES).

3 Požadavky Správy CHKO na zpracování LHP z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody

3.1  Požadavky na kategorizaci lesa

– Požadavek: Zařadit lesy I. zóny CHKO, PR a PP do kategorie lesů zvláštního určení (ve smyslu § 8 odst. 2 
písm. a/ lesního zákona, resp. v případě PP ve smyslu § 8 odst. 2 písm. h/ lesního zákona).

 – Poznámka: Správa CHKO podpoří případnou žádost SLMO o zařazení lesů nacházejících se na území II. zóny 
CHKO do kategorie lesů zvláštního určení ve smyslu § 8 odst. 2 písm. h/ lesního zákona.
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 Zdůvodnění: 
 – Do kategorie lesů zvláštního určení lze zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního 

prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkčním pro-
dukčním (§ 8 odst. 2 lesního zákona). Tato legislativní defi nice je naplňována v lesích I. zóny CHKO, PR a PP 
(na základně omezení hospodaření vyplývajících ze zákona o ochraně přírody plánů péče o tato území pro-
mítnutých prostřednictvím plánů péče o tato území do LHP), případně i v lesích II. zóny CHKO. Ve prospěch 
účelového hospodaření v lesích zvláštního určení lze přijmout opatření odchylná od některých ustanovení 
lesního zákona (srv. § 36 odst. 1 lesního zákona).

 – Cíl: Deklarovat pomocí kategorizace lesů odlišný způsob hospodaření v lesích I. zóny CHKO, PR a PP oproti 
lesům hospodářským.

3.2  Požadavky na vymezování jiných pozemků a bezlesí na pozemcích určených k plnění funkcí lesů (PUPFL)

– Požadavek: Plochy přirozených náplavů vodních toků, plochy lesních mokřadů nebo jiné dlouhodobě odles-
něné plochy s výskytem biologicky hodnotné nelesní vegetace, nacházející se na PUPFL, zařazovat (v rozsahu 
dohodnutém se Správou CHKO) do jiných pozemků (§ 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona) nebo do bezlesí (§ 1 
písm. b/ vyhlášky č. 84/1996 Sb.).

Zdůvodnění:
 – Požadavek vychází zejména z ustanovení § 26 odst. 3 písm. a/ zákona o ochraně přírody (zákaz hospodařit 

na území I. a II. zóny CHKO způsoby vyžadujícími intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, 
které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů). Požadavek je dále 
v souladu se schváleným Plánem péče o CHKO a s doporučenými pravidly hospodaření v lesích EVL (Věstník 
MŽP 10/2006). 

 – Cíl: Zachovat na PUPFL samovolně vznikající i člověkem vytvořené nelesní ekosystémy, významné pro udr-
žování přirozené biologické rozmanitosti přírody CHKO LP.

 Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření:
 – Na základě tohoto požadavku se nepředpokládá vznik újmy za ztížené lesní hospodaření ve smyslu § 58 zákona 

o ochraně přírody.

3.3  Požadavky a doporučení k rámcovému a podrobnému plánování v lesích CHKO Litovelské Pomoraví

a) Požadavek: Uvést do LHP údaje o zařazení jednotek prostorového rozdělení lesa do CHKO (včetně příslušné 
zóny odstupňované ochrany), Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví, Ptačí oblasti Litovelské 
Pomoraví a biocenter územního systému ekologické stability (příp. i do ochranných pásem NPR, PR a PP).

b) Doporučení: Uvést do LHP údaje o zařazení jednotek prostorového rozdělení lesa do návrhu na nové vyhlášení 
NPR (PR) Niva řeky Moravy a přizpůsobit hranice dílců tomuto návrhu.

Zdůvodnění:
 – Cíl: Zajistit dostatečnou informovanost vlastníka a nájemce lesa o zájmech chráněných právními předpisy 

na úseku ochrany přírody, s nimiž jsou spojena omezení lesního hospodaření, v konkrétních jednotkách 
rozdělení lesa (odděleních, dílcích porostních skupinách).

 Návrh způsobu zapracování požadavku do LHP: 
 – Hospodářská kniha: Požadavek zapracovat do slovních popisů dílců, příp. porostních skupin. 

c) Požadavek: Dřevinnou složku lesů s dostatečným zastoupením vitálních dřevin přirozené druhové skladby 
(PDS) přednostně obnovovat postupy, založenými na využívání přirozené obnovy dřevin PDS, s výjimkou 
porostních skupin s převažujícím zastoupením dubu letního. 

Zdůvodnění:
 – Požadavek vychází zejména z ustanovení § 26 odst. 3 písm. a/ zákona o ochraně přírody (zákaz hospodařit 

na území I. a II. zóny CHKO způsoby vyžadujícími intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, 
které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů). Požadavek je dále 
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v souladu se schváleným Plánem péče o CHKO a s doporučenými pravidly hospodaření v lesích EVL (Věstník 
MŽP 10/2006). 

 – Cíl: Zachovat v lesních ekosystémech CHKO druhovou a genetickou rozmanitost místních a místně adap-
tovaných populací dřevin PDS. Přirozená obnova dubu letního je z hlediska ochrany přírody žádoucí, avšak 
provozně obtížně využitelná.

 Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření:
 – Na základě tohoto požadavku se nepředpokládá vznik újmy za ztížené lesní hospodaření ve smyslu § 58 zákona 

o ochraně přírody.
 Návrh způsobu zapracování požadavku do LHP: 
 – Rámcové směrnice: Do RS pro HS vymezené v lesích CHKO zapracovat návrhy na uplatňování hospodář-

ského způsobu podrostního (příp. násečného), a na uplatňování clonných sečí (příp. okrajových sečí-náseků) 
v souladu s návrhy směrnic péče o lesy v příloze Plánu péče o CHKO.

 – Hospodářská kniha: Zapracovat požadavek do návrhů hospodářských opatření, příp. do těžební mapy (bude-li 
výstupem LHP).

d) Požadavek: Nezakládat holosečné obnovní prvky na plochách větších než 1 ha, nebude-li mezi vlastníkem 
lesa a orgánem ochrany přírody v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zdůvodnění:
 – Požadavek vychází zejména z ustanovení § 26 odst. 3 písm. a/ zákona o ochraně přírody (zákaz hospodařit 

na území I. a II. zóny CHKO způsoby vyžadujícími intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, 
které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů). Požadavek je dále 
v souladu se schváleným Plánem péče o CHKO a s doporučenými pravidly hospodaření v lesích EVL (Věstník 
MŽP 10/2006). 

 – Cíl: Zachovat (ve spojení s ponecháváním nedomýcených dřevin PDS a jejich skupin) v převážně pasečně 
obhospodařovaných lesích CHKO alespoň minimální věkovou (tloušťkouvou) a prostorovou rozrůzněnost 
dřevinné složky, podmiňující přirozenou biologickou rozmanitost lesů CHKO.

Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření:
 – Na základě uvedeného požadavku může dojít ke vzniku újmy za ztížené lesní hospodaření ve smyslu § 58 

zákona o ochraně přírody. Možný způsob výpočtu újmy: viz vyhlášku č. 335/2006 Sb., přílohu č. 3, bod 9 – 
nákladově náročnější opatření. 

Návrh způsobu zapracování požadavku do LHP: 
 – Rámcové směrnice: Zapracovat požadavek do RS pro HS (CHS 19) vymezené v lesích CHKO.
 – Hospodářská kniha: Zapracovat požadavek do návrhů hospodářských opatření, příp. do těžební mapy (bude-li 

výstupem LHP).

e) Doporučení: Přednostně podle možností odstraňovat invazní geografi cky nepůvodní druhy dřevin (na území 
CHKO zejména dub červený, jasan pensylvánský, javor jasanolistý, pajasan žláznatý, trnovník akát). 

Zdůvodnění:
 – Doporučení vychází zejména z ustanovení § 68 odst. 1 zákona o ochraně přírody (opatření ke zlepšování 

přírodního prostředí). Doporučení je dále v souladu se schváleným Plánem péče o CHKO a s doporučenými 
pravidly hospodaření v lesích EVL (Věstník MŽP 10/2006). 

 – Cíl: Předcházet šíření invazních geografi cky nepůvodních druhů dřevin na úkor druhů dřevin PDS (uchovat 
přirozenou biologickou rozmanitost lesů CHKO LP).

 Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření:
 – Ze zákona o ochraně přírody povinnost naplňování výše uvedeného doporučení nevyplývá. Provádění konkrét-

ních opatření může být ze strany Správy CHKO podporováno poskytováním fi nančních příspěvků ve smyslu 
§ 69 zákona o ochraně přírody.

Návrh způsobu zapracování požadavku do LHP: 
 – Rámcové směrnice: Zapracovat doporučení do RS pro HS vymezené v lesích CHKO.
 – Hospodářská kniha: Zapracovat doporučení (podle možností daných podrobností zpracování LHP) do návrhů 

hospodářských opatření.
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f) Požadavek: Při výchovných zásazích do dřevinné složky lesů nesnižovat na úrovni porostních skupin celkové 
zastoupení listnatých dřevin přirozené dřevinné skladby pod součet hodnot současného zastoupení těchto 
druhů dřevin v konkrétních porostních skupinách. 

 Zdůvodnění:
 – Požadavek vychází zejména z ustanovení § 26 odst. 3 písm. a/ zákona o ochraně přírody (zákaz hospodařit 

na území I. a II. zóny CHKO způsoby vyžadujícími intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, 
které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů). Požadavek je dále 
v souladu se schváleným Plánem péče o CHKO a s doporučenými pravidly hospodaření v lesích EVL (Věstník 
MŽP 10/2006). 

 – Cíl: Předcházet zvyšování zastoupení geografi cky a stanovištně nepůvodních druhů dřevin na úkor dřevin 
PDS při výchově porostů (uchovat přirozenou biologickou rozmanitost lesů CHKO LP).

 Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření:
 – Na základě tohoto požadavku se nepředpokládá vznik újmy za ztížené lesní hospodaření ve smyslu § 58 zákona 

o ochraně přírody.
 Návrh způsobu zapracování požadavku do LHP: 
 – Rámcové směrnice: Zapracovat požadavek do RS pro HS vymezené v lesích CHKO.
 – Hospodářská kniha: Zapracovat požadavek (podle možností daných podrobností zpracování LHP) do návrhů 

hospodářských opatření.

g) Požadavek: V lesích II. zóny CHKO v každém dílci, ve kterém to současná věková skladba a zdravotní stav 
lesů umožní, zajišťovat stálou přítomnost dospělých porostních skupin, etáží nebo jejich částí, tvořených 
převážně dřevinami PDS:

 – o zásobě, která odpovídá min. 5 % ze součinu plochy konkrétního dílce a hodnoty průměrné zásoby 
mýtních porostů (ve smyslu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 84/1996 Sb.), 

 – na ploše, která odpovídá min. 10 % z plochy konkrétního dílce,
 – v rozmístění podle zásad uvedených v Plánu péče o CHKO (pro úplnost uvedených níže).

Zásady ponechávání nedomýcených dřevin a jejich skupin:
 – Za dospělé považovat porostní skupiny nebo etáže, jejichž věk podle LHP přesahuje věk počátku obnovy podle 

příslušného hospodářského souboru. 
 – V pasečně obnovovaných porostních skupinách a etážích ponechávat nedomýcené dospělé dřeviny PDS a jejich 

skupiny rozmístěné tak, aby:
 – na každých 0,5 ha obnovního prvku byla zachována alespoň jedna dospělá dřevina PDS s výčetní tloušťkou 

min. 30+ cm,
 – na každé cca 2,00 ha souvisle obnovené plochy lesa byla zachována jedna nebo více nedomýcených skupin 

dospělých dřevin PDS o ploše cca 0,20 ha s hodnotou zakmenění 5 a vyšší, nebude-li mezi vlastníkem 
(nájemcem) lesa a orgánem OP dohodnuto jinak.

 – Přednostně ponechávat nedomýcené:
 – veškeré vitální jedince vzácných druhů PDS,
 – břehové porosty vodních toků (1–2 řady stromů od břehové hrany),
 – lesní pláště (1–2 řady stromů od lesních okrajů).
 – Jednotlivě ponechávané dospělé dřeviny („výstavky“) uvolňovat podle provozních možností v předstihu před 

smýcením okolního porostu. 
 – Ponechané skupiny lze obnovit, dosáhnou–li ve stejném dílci stanoveného minimálního věku a zásoby jiné 

porostní skupiny nebo etáže. Část dospělých dřevin (cílově cca do 10 m3/ha) ponechat do fyzického dožití 
a rozpadu.

Zdůvodnění:
 – Požadavek vychází zejména z ustanovení § 26 odst. 3 písm. a/ zákona o ochraně přírody (zákaz hospodařit 

na území I. a II. zóny CHKO způsoby vyžadujícími intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, 
které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů) a z poslání Ptačí 
oblasti Litovelské Pomoraví (zachování příznivého stavu populací ptáků, tvořících předměty ochrany ptačí 
oblasti, zde dutinových hnízdičů – lejska bělokrkého a strakapouda prostředního). Požadavek je dále v souladu 
se schváleným Plánem péče o CHKO a s doporučenými pravidly hospodaření v lesích EVL (Věstník MŽP 
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10/2006). Výše uvedený přístup umožňuje v ponechaných nedomýcených zbytcích s hodnotou zakmenění 
vyšší než 5 provádět zásahy charakteru výběrů (zejména ve prospěch následné obnovy lesa).

 – Cíl: Zajistit v podmínkách pasečné (převážně holosečné) obnovy lesa pokud možno rovnoměrně po ploše II. 
zóny nepřetržitou existenci vhodných životních podmínek pro druhy organizmů, vázaných svými životními 
nároky na přítomnost lesního prostředí nebo dospělých dřevin. Naplňování požadavku je nezbytným před-
pokladem pro zachování biologické rozmanitosti lesů CHKO LP v celé její šíři.

Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření:
 – Na základě uvedeného požadavku může dojít ke vzniku újmy za ztížené lesní hospodaření ve smyslu § 58 

zákona o ochraně přírody. Možný způsob výpočtu újmy: viz vyhlášku č. 335/2006 Sb., přílohu č. 3, bod 10 – 
omezení výše povolených těžeb, příp. viz přílohu č. 3, bod 7 – ponechání stromů do jejich fyzického rozpadu. 

 Návrh způsobu zapracování požadavku do LHP: 
 – Rámcové směrnice: Zapracovat požadavek do RS pro HS vymezené v lesích CHKO např. v podobě textu: „Při 

obnově lesa ponechávat nedomýcené dřeviny PDS a jejich skupiny v rozsahu podle Plánu péče o CHKO“.
 – Hospodářská kniha: Do slovního popisu porostních skupin určených k obnově uvést, jaký konkrétní minimální 

objem dřevin PDS a na jaké minimální ploše má zůstat po dobu platnosti LHP ponechán nedomýcený (toto 
řešení předpokládá součinnost SLMO, zařizovatele a Správy CHKO). Požadovanou zásobu (m3) nedomýce-
ných dospělých dřevin přirozené druhové skladby v konkrétních dílcích počítat jako 5 % ze součinu plochy 
konkrétního dílce a hodnoty průměrné zásoby mýtních porostů (podle LHP). Požadovanou plochu (ha) 
nedomýcených dospělých dřevin PDS v konkrétních dílcích počítat jako 10 % z plochy konkrétního dílce. 
Takto vypočtené hodnoty zásob a ploch dospělých dřevin PDS v řešených dílcích proporcionálně přiřadit 
ke konkrétním porostním skupinám (po posouzení jejich dřevinné skladby, věku a zdravotního stavu).

 – Těžební mapa: Požadavek zohlednit v těžební mapě (bude-li výstupem LHP).

h) Požadavek: Umělou obnovu lesů CHKO provádět výhradně dřevinami přirozené dřevinné skladby (tzn. 
s vyloučením geografi cky a stanovištně nepůvodních druhů dřevin). 

Zdůvodnění:
 – Požadavek vyplývá zejména z těchto ustanovení zákona o ochraně přírody: § 26 odst. 1 písm. d/ (zákaz rozši-

řování geografi cky nepůvodních druhů rostlin na celém území CHKO), § 26 odst. 3 písm. a/ zákona o ochraně 
přírody (zákaz hospodařit na území I. a II. zóny CHKO způsoby vyžadujícími intenzivní technologie, zejména 
prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů). 
Požadavek je dále v souladu se schváleným Plánem péče o CHKO a s doporučenými pravidly hospodaření 
v lesích EVL (Věstník MŽP 10/2006). 

 – Cíl: Zachovat a zvyšovat zastoupení dřevin PDS v lesích CHKO. Naplňování požadavku je nezbytným před-
pokladem pro zachování biologické rozmanitosti lesů CHKO LP v celé její šíři.

 Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření
 – Na základě výše uvedených požadavků může dojít ke vzniku újmy za ztížené lesní hospodaření ve smyslu § 58 

zákona o ochraně přírody. Možný způsob výpočtu újmy: viz vyhlášku č. 335/2006 Sb., přílohu č. 3, bod 2 – 
změna skladby dřevin lesního porostu.

 Návrh způsobu zapracování požadavku do LHP: 
 – Rámcové směrnice: Zapracovat požadavek do RS pro HS vymezené v lesích CHKO. 
 – Hospodářská kniha: Požadavek zapracovat do návrhů obnovních cílů pro zalesnění v porostních skupinách 

určených k obnově. 

i) Požadavek: Obnovní (zalesňovací) cíle pro umělou obnovu lesů CHKO stanovovat v souladu s cílovými dru-
hovými skladbami podle RS pro HS vymezené v lesích CHKO na základě návrhu cílových druhových skladeb 
v přílohách Plánu péče o CHKO.

Zdůvodnění:
 – Požadavek vyplývá zejména z těchto ustanovení zákona o ochraně přírody: § 26 odst. 1 písm. d/ (zákaz rozši-

řování geografi cky nepůvodních druhů rostlin na celém území CHKO), § 26 odst. 3 písm. a/ zákona o ochraně 
přírody (zákaz hospodařit na území I. a II. zóny CHKO způsoby vyžadujícími intenzivní technologie, zejména 
prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů). 
Požadavek je dále v souladu se schváleným Plánem péče o CHKO a s doporučenými pravidly hospodaření 
v lesích EVL (Věstník MŽP 10/2006).
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 – Cíl: Uchovat a zvyšovat rozmanitost dřevin PDS v lesích CHKO v souladu se stanovištními podmínkami 
zastoupených souborů lesních typů. Naplňování požadavku je nezbytným předpokladem pro zachování bio-
logické rozmanitosti lesů CHKO LP v celé její šíři.

 Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření
 – Na základě výše uvedených požadavků může dojít ke vzniku újmy za ztížené lesní hospodaření ve smyslu § 58 

zákona o ochraně přírody. Možný způsob výpočtu újmy: viz vyhlášku č. 335/2006 Sb., přílohu č. 3, bod 2 – 
změna skladby dřevin lesního porostu.

 Návrh způsobu zapracování požadavku do LHP: 
 – Rámcové směrnice: Zapracovat do RS pro HS vymezené v lesích CHKO cílové druhové skladby (CDS) podle 

Plánu péče o CHKO. Zkratky dřevin v CDS uvádět jednotně podle vyhlášky č. 84/1996 Sb.
 – Hospodářská kniha: Požadavek zapracovat do návrhů obnovních cílů pro zalesnění v porostních skupinách 

určených k obnově. Zkratky dřevin v obnovních cílech uvádět jednotně podle vyhlášky č. 84/1996 Sb.

j) Požadavek: Počet druhů dřevin k umělé obnově v konkrétních porostních skupinách navrhovat s přihlédnu-
tím k druhové pestrosti dřevin v obnovované porostní skupině. V lesích s druhově pestrou skladbou dřevin 
při umělé obnově na obnovních prvcích větších než 0,30 ha při prvním zalesnění vysazovat kromě dřeviny 
hlavní vždy další nejméně jeden druh (na prvcích o ploše 0,31–0,60 ha) nebo dva i více druhů (na prvcích 
o ploše 0,61 ha a více) dřevin přirozené druhové skladby ve skupinovitém smíšení, přičemž zastoupení hlavní 
dřeviny nepřekročí 70 %. V případě opakovaného zalesnění (vylepšování kultur) přednostně vysazovat jiné 
dřeviny přirozené druhové skladby než dřevinu hlavní.

 Zdůvodnění:
 – Požadavek vychází zejména z ustanovení § 26 odst. 3 písm. a/ zákona o ochraně přírody (zákaz hospodařit 

na území I. a II. zóny CHKO způsoby vyžadujícími intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, 
které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů). Požadavek je dále 
v souladu se schváleným Plánem péče o CHKO a s doporučenými pravidly hospodaření v lesích EVL (Věstník 
MŽP 10/2006). 

 – Cíl: Uchovat a zvyšovat rozmanitost dřevin PDS v lesích CHKO v souladu se stanovištními podmínkami 
zastoupených souborů lesních typů. Naplňování požadavku je nezbytným předpokladem pro zachování bio-
logické rozmanitosti lesů CHKO LP v celé její šíři.

 Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření:
 – Na základě uvedeného požadavku může dojít ke vzniku újmy za ztížené lesní hospodaření ve smyslu § 58 

zákona o ochraně přírody. Možný způsob výpočtu újmy: viz vyhlášku č. 335/2006 Sb., přílohu č. 3, bod 9 – 
nákladově náročnější opatření.

 Návrh způsobu zapracování požadavku do LHP: 
 – Hospodářská kniha: Požadavek zapracovat do návrhů obnovních cílů pro zalesnění v porostních skupinách 

určených k obnově. 

k) Požadavek: Při umělé obnově lesa rozlišovat dub letní (DB) a dub zimní (DBZ) podle jejich stanovištně-eko-
logických nároků, resp. podle CDS HS v Plánu péče o CHKO. 

 Zdůvodnění:
 – Požadavek vychází zejména z ustanovení § 26 odst. 3 písm. a/ zákona o ochraně přírody (zákaz hospodařit 

na území I. a II. zóny CHKO způsoby vyžadujícími intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, 
které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů). Požadavek je dále 
v souladu se schváleným Plánem péče o CHKO a s doporučenými pravidly hospodaření v lesích EVL (Věstník 
MŽP 10/2006). 

 – Cíl: Rozlišováním dubu letního a dubu zimního při umělé obnově lesa podle jejich ekologických nároků 
vytvářet předpoklady pro budoucí dobrou vitalitu a přirozenou obnovu dospělých dubových porostů.

 Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření:
 – Na základě tohoto požadavku se nepředpokládá vznik újmy za ztížené lesní hospodaření ve smyslu § 58 zákona 

o ochraně přírody.
 Návrh způsobu zapracování požadavku do LHP: 
 – Rámcové směrnice: Zapracovat požadavek do cílových druhových skladeb v RS pro HS v lesích CHKO. 
 – Hospodářská kniha: Požadavek zapracovat do návrhů obnovních cílů pro zalesnění v porostních skupinách 

určených k obnově. 
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3.4  Požadavky na rámcové a podrobné plánování v lesích nacházejících se v I. zóně CHKO, MZCHÚ a jejich 
ochranných pásmech

– Požadavek: Do LHP zapracovat návrhy rámcových směrnic a návrhy těžebních i pěstebních opatření podle 
návrhů plánů péče o konkrétní MZCHÚ a jejich ochranná pásma a podle návrhů opatření pro lesy I. zóny 
CHKO.

– Doporučení: Do LHP zapracovat návrhy těžebních i pěstebních opatření uvedené v příloze tohoto sdělení 
pro navrženou NPR (PR) Niva řeky Moravy (do slovních popisů dotčených porostních skupin).

 Zdůvodnění:
 – Požadavky na způsob péče o lesy v MZCHÚ a v I. zóně CHKO vycházejí zejména z těchto ustanovení zákona 

o ochraně přírody: § 26 odst. 3 písm. a/ (zákaz intenzivních technologií v I. a II. zóně CHKO), § 29 písm. a/ 
(zákaz intenzivních technologií v NPR), § 34 odst. 1 písm. a/ (zákaz intenzivních technologií v PR), § 35 odst. 
2 (zákaz změn a poškozování NPP), § 36/2 (zákaz změn a poškozování přírodní památky, § 38 (plány péče). 

 – Cíl: Naplňovat cíle ochrany konkrétních MZCHÚ a I. zóny CHKO (v souladu s plány péče o tato území).
 Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření:
 – Na základě výše uvedených požadavků může dojít ke vzniku újmy za ztížené lesní hospodaření ve smyslu § 58 

zákona o ochraně přírody. Možný způsob výpočtu újmy: viz vyhlášku č. 335/2006 Sb., přílohu č. 3, bod 10 – 
omezení výše povolených těžeb (nejčastější případ), bod 7 – ponechání stromů do jejich fyzického rozpadu, 
příp. bod 2 – změna skladby dřevin lesního porostu či bod 1 – ponechání lesa samovolnému vývoji.

 Návrh způsobu zapracování požadavku do LHP: 
 – Rámcové směrnice: Zapracovat do RS pro HS vymezené v lesích CHKO návrh RS pro HS vymezené v lesích 

MZCHÚ a I. zóny CHKO Plánu péče o CHKO.
 – Hospodářská kniha: Zapracovat do návrhů hospodářských opatření v hospodářské knize návrhy pěstebních 

a těžebních opatření z návrhů plánů péče o konkrétní NPR, PR, PP a jejich ochranných pásem podle návrhů 
opatření pro lesy I. zóny CHKO (nezbytná je součinnost zařizovatele a Správy CHKO).

4 Požadavky na provedení změn v rámcových směrnicích hospodaření 

Struktura a označení hospodářských souborů (HS):
e) RS HS 4185 – změnit označení na 4187 n. 4180. Zdůvodnění: V MZCHÚ na území CHKO LP převládají v sou-

časnosti smíšené listnaté porosty (ne porosty dubové). Porosty s převahou zastoupení dubu letního nejsou ani 
cílem péče o tato území.

Cílová druhová skladba:
f) RS HS 297 – do odchylky od modelu uvést CDS pro CHKO LP podle níže uvedené tabulky. Zdůvodnění: Blíže 

viz bod 3.3.i/ tohoto sdělení. 

HS CDS
297 OL8, JS1, VR1, BB, BR, DB, JL, JLV, TP, TPC, OS

Obmýtí, počátek obnovy, obnovní doba, návratná doba:
c) Bez požadavků. 

Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MP MZD):
d) Bez požadavků. Upozornění: Hodnoty MP MZD stanovené vyhláškou č. 83/1996 Sb. nelze ztotožňovat s mini-

málním podílem geografi cky původních dřevin (= dřevin PDS), nezbytným k zajištění ochrany zájmů hájených 
zákonem o ochraně přírody. Požadované minimální zastoupení listnatých dřevin PDS při obnově lesů CHKO 
Litovelské Pomoraví činí bez ohledu na MP MZD 100 % (srv. bod 3.3.i/ tohoto sdělení). 

Obnovní postup:
e) RS HS 4185 (obdobně i RS HS 4187) – provést změnu části textu (nový text podtržen): „Skupinovitě clonné 

seče v semenných letech cílových druhů dřevin do velikosti 0,20–0,30 ha.“ Zdůvodnění: Cílem péče o MZCHÚ 
je postupně navodit maloplošně (mozaikovitě) rozrůzněnou přirozenou prostorovou strukturu růstových fází 
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dřevinné složky lesa. Za skupinové se v lesnické teorii i praxi zpravidla označující obnovní prvky s plochou 
do 0,30 ha. 

Geografi cky nepůvodní dřeviny
f) RS HS 198 – vypustit text o přípustnosti obnovy TPS. Zdůvodnění: V lesích LHC Lesy města Olomouce na-

cházejících se na území CHKO LP se využití TPS při umělé obnově lesa neuvažuje. 

5 Použité zkratky

MZCHÚ –  maloplošné zvláště chráněné území (NPR, NPP, PR, PP)
NPR –  národní přírodní rezervace
PR –  přírodní rezervace
PP –  přírodní památka
OP –  ochranné pásmo
EVL –  evropsky významná lokalita
PO –  ptačí oblast
BC  –  biocentrum 
ÚSES –  územní systém ekologické stability
ZCHD –  zvláště chráněný druh
LHC –  lesní hospodářský celek
RS –  rámcové směrnice LHP
CHS –  cílový hospodářský soubor
HS –  hospodářský soubor
CDS –  cílová druhová skladba
SLT –  soubor lesních typů
JPRL –  jednotka prostorového rozdělení lesa
PS –  porostní skupina

6 Poznámka

 Obsah této předběžné informace byl přizpůsoben požadavkům Správy lesů města Olomouce nad rozsah stanovený 
v § 139 správního řádu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí Správy CHKO

Litovelské Pomoraví

Přílohy (na CD):
– Vrstva s grafi ckým znázorněním hranice a zón odstupňované ochrany CHKO LP.
– Vrstva s grafi ckým znázorněním hranice EVL Litovelské Pomoraví.
– Vrstva s grafi ckým znázorněním hranice Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví.
– Vrstva s grafi ckým znázorněním hranic MZCHÚ.
– Vrstva s grafi ckým znázorněním hranic skladebných prvků ÚSES.
– Vrstva s grafi ckým znázorněním polohy památných stromů.
– Mapa s grafi ckým znázorněním hranice navržené NPR (PR) Niva řeky Moravy.
– Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví na období 2009–2018 (CD).
– Přehled zřizovacích předpisů MZCHÚ.
– Přehled návrhů těžebních a pěstebních opatření v lesích I. zóny CHKO mimo MZCHÚ. 
– Přehled návrhů těžebních a pěstebních opatření v lesích MZCHÚ.
– Přehled návrhů těžebních a pěstebních opatření v lesích ochranných pásem MZCHÚ a v lesích navržených k vy-

hlášení NPR (PR) Niva řeky Moravy 
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BOX 26:   Státní lesy v ČR a ochrana biodiverzity

Jiří Stonawski

Les je jednou z hlavních složek naší krajiny. Současná výměra lesů v České republice zaujímá celou třetinu (33,8 %) 
území státu. Vlastnická držba lesů k datu 31. 12. 2010, včetně přehledu subjektů spravujících lesy v majetku stá-
tu, je uvedena v tab. 59. Činnosti subjektů spravujících lesy v majetku státu se řídí platnými právními předpisy 
a zadáním státu zastoupeného příslušnými ministerstvy uvedenými rovněž v tabulce.

Tab. 59:
Vlastnická držba lesů v ČR k datu 31. 12. 2010 (dle MZe, upraveno).

Vlastník Státní organizace Resort Výměra lesa v tis. 
ha %

Česká republika Lesy ČR, s. p. MZe 1 308,9 50,44
Česká republika Vojenské lesy a statky, s. p. MO 124,4 4,79
Česká republika Správy národních parků MŽP 94,8 3,66

Česká republika ostatní (KPR Lány, AOPK ČR, VŠ) MŽP, 
MŠK 23,5 0,91

Právnické osoby 68,5 2,64
Obce 429,3 16,54
Kraje (SŠ aj.) 3,8 0,15
Lesní družstva 30,6 1,18
Lesy církví a nábož. spol. 1,4 0,05
Fyzické osoby 505,6 19,48
Původní státní 4,0 0,15
CELKEM 2 594,9 100,00

Státní podnik Lesy České republiky (dále „LČR“) je správcem více než 1, 3 mil. ha lesů ve vlastnictví státu (cca 
1⁄6 státního území ČR) a cca 39 tis. km určených drobných vodních toků a bystřin (⅓ délky všech vodních toků 
v ČR). Zakladatelem podniku za stát je Ministerstvo zemědělství.

Hlavní činnost LČR je zaměřena na zachování lesa, jeho ochranu a péči o něj jako o národní bohatství, na pl-
nění všech funkcí lesa a na podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Cílem je zajištění nepřetržitého 
a vyváženého plnění produkčních i mimoprodukčních funkcí svěřených lesů, včetně ochrany biodiverzity.

Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné obhospodařování lesů ve smyslu schválených stan-
dardů, mezinárodních úmluv a konferencí k této problematice. Jeho součástí je mimo jiné preference přirozené 
obnovy domácích druhů lesních dřevin a cílená ochrana a podpora přirozeně vzácných a ohrožených druhů 
lesních dřevin (např. jeřábu břeku, tisu červeného, jabloně lesní). Ochrana genofondu místních populací domá-
cích druhů lesních dřevin in situ je zajišťována např. prostřednictvím tzv. genových základen. Ochrana ex situ 
například dlouhodobým ukládáním reprodukčního materiálu těchto populací v Semenářském závodě Týniště 
nad Orlicí.

Hospodaření v lesích probíhá v souladu s platnými právními předpisy. V pravidelném desetiletém intervalu 
jsou vyhotovovány lesní hospodářské plány, do nichž jsou zapracovávány všechny oprávněné požadavky ochrany 
přírody. Hospodaření LČR je prověřováno k tomu určenými státními kontrolními orgány a také nezávislými 
třetími osobami v rámci certifi kace lesního hospodaření systémem PEFC.

Drtivá většina činností podniku je fi nancována z vlastních zdrojů, tj. zejména z prodeje dřeva jakožto hlavní-
ho hmotného produktu lesa. Pouze některé specifi cké záležitosti jsou zčásti hrazeny prostřednictvím dotačních 
titulů Evropské unie nebo příspěvků z národních zdrojů.

LČR jsou nejvýznamnějším partnerem ochrany přírody v ČR. Spravují mimo jiné více než 550 000 ha lesních 
porostů ve zvláště chráněných územích a v územích soustavy Natura 2000. Hospodaření v těchto územích probíhá 
diferencovaně s ohledem na jednotlivé kategorie územní ochrany, výskyt zvláště chráněných druhů, cenných 
biotopů i dalších významných přírodních a kulturních fenoménů.
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Potřeba poznání a skloubení požadavků na ochranu ohrožených biotopů, druhů rostlin a živočichů s dalšími 
oprávněnými požadavky při péči o svěřený majetek vyžaduje mimo jiné spolupráci s odborníky na jednotlivé 
druhy či skupiny organismů.

V rámci své Grantové služby podnik každoročně vypisuje výzkumné projekty sloužící k zefektivnění ob-
hospodařování lesů a podpoře a rozvoji mimoprodukčních funkcí lesa, včetně témat souvisejících s ochranou 
biodiverzity.

LČR se dlouhodobě aktivně podílejí, a to jak ve vlastní režii, tak s využitím outsourcingu ze strany odborných 
pracovišť či nevládních neziskových organizací (např. ČSOP, ČSO), na mapování výskytu a praktických opatřeních 
k ochraně vybraných ohrožených druhů, potlačování druhů invazních apod. Řada opatření náleží mezi tradiční 
aktivity lesníků (péče o mraveniště, vyvěšování budek pro pěvce, dravce a sovy). Např. za léta 1998–2010 bylo 
LČR vyrobeno a vyvěšeno bezmála 50 000 ptačích budek různých typů.

LČR spolupracují s AOPK ČR při vymezování bezzásahových území v lesích, která jsou předmětem sledování 
vývoje lesních ekosystémů ponechaných samovolnému vývoji.

Podrobnější informace o jednotlivých aktivitách podniku jsou k dispozici na http://www.lesycr.cz, http://
www.semenarskyzavod.cz.
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BOX 27:  Ochrana přírody z pohledu soukomého vlastníka lesa

Roman Šimek

Pracoval jsem ve funkci ředitele Správy městských lesů Olomouc 19 let. Přestože vlastník lesa nejsem, neboť svě-
řené lesy jsou obecním majetkem, vždy jsem se snažil s tímto lesním majetkem nakládat, jako bych ho vlastnil. 
To znamená obhospodařovat ho trvale udržitelným způsobem s cílem vytvoření stabilního, kvalitního, druhově, 
prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa. Jelikož z celkové plochy městských lesů 4000 ha je 1400 ha lesa 
vyhlášeno za zvláště chráněné území, evropsky významnou oblast nebo ptačí oblast, mám již vyhraněný názor 
na problematiku ochrana přírody a vlastník lesa.

Ochrana přírody bez lesníků?
Před asi 10 lety Senát uspořádal ve svých prostorách seminář o ochraně přírody. Z mnoha vystupujících z řad 
ochrany přírody i lesníků mne zaujalo vystoupení jednoho zástupce skalních ekologů z Brna. Ten ve své před-
nášce vysvětloval, že lesníci, byť osvícení v současné době nemohou prakticky provádět ochranu přírody, tak jako 
tomu bylo v minulosti. Uvedl přirovnání, že dříve lidé také chodili ke kovářovi, když je bolel zub. V současné 
době však chodí k zubaři. Obdobně ochranu přírody musí v současnosti realizovat odborně vzdělaní specialisté. 

S tímto názorem nemohu souhlasit. Nikoliv z důvodu, že by všichni lesníci byli osvícení (mezi lesníky, stejně 
jako i mezi ekology a dalšími skupinami lidí lze přirozeně nalézt mnoho slušných a vzdělaných lidí, ale i některé 
hlupáky i darebáky). Důvodem, proč ochranu přírody nelze provádět bez aktivní spolupráce s vlastníky pozemků 
je fakt, že o ochraně přírody rozhoduje především ten, kdo na dané území hospodaří. Jakýkoliv zákaz lze obejít, 
splnit částečně nebo dokonce provést zcela kontraproduktivně z hlediska požadavků ochrany přírody. Riziko, že 
bude vlastník přistižen a potrestán je velice nízké. Pokud má být ochrana přírody prováděna efektivně, je nutné 
přesvědčit vlastníka pozemků, že je to pro něj výhodné. Motivace může být fi nanční, nebo formou společenského 
uznání.
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Úvodní paragraf platného zákona o ochraně přírody zní. „Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, 
vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí 
forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s prá-
vem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, 
sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry“.

Jaká je však skutečnost? 
Vlastníci lesa jsou ochranou přírody vnímáni jako nepřátelé, kteří záměrně brání rozšiřování zvláště chráněných 
území, ničí stanoviště chráněných druhů a jejich jediným cílem je vykácet co nejvíce lesa. Spoluúčast vlastníků 
lesa na obnově přírodní rovnováhy v krajině a ochraně rozmanitosti forem života je pro mnohé ekology zcela 
nepřijatelná. Zohlednění hospodářských, sociálních a kulturních potřeb obyvatel venkova je na úkor ochrany 
přírody a je tudíž nutné se mu všemožně bránit.

A tak ochrana přírody především restrikcemi vede svojí svatou válku proti nepohodlným vlastníkům lesa, 
zejména lesníkům. Výsledky této strategie jsou žalostné. Vlastníci lesa vnímají ochranu přírody jako zlo, kte-
rému je nutné se bránit. Ochrana přírody slibuje před vyhlášení zvláště chráněných území, že se to vlastníků 
nedotkne. Stačí však období deseti let, po kterém se začne zpracovávat nový plán péče o toto území a najednou 
se zjistí, že očekávané výsledky se nedostavily. Kdo je vinen? No přece vlastník lesa. A řešení je zakázat mu jeho 
dosud užívané způsoby hospodaření a nařídit mu provést opatření, které se pro orgán ochrany přírody jeví jako 
správný. Schválně užívám termín „jeví se jako správný“. Protože ochrana přírody a ekologové je soubor specialistů 
na jednotlivé druhy nebo rody rostlin či živočichů a každý má svojí představu o tom, jak by se na daném území 
mělo hospodařit, aby objekt jeho specializace měl optimální podmínky pro svoje rozšiřování. A když se na jedné 
lokalitě potkají specialisté s protichůdnými záměry, pak obtížně nalézají kompromis mezi sebou, natož pak se 
zájmy vlastníka lesa. Po ilustraci výše uvedených 1400 ha lesa dotčených ochranou přírody jsou lužní lesy. Když 
město Olomouc před 19 lety převzalo svůj historický majetek nazpět do své péče, byl ze strany ochrany přírody 
požadavek, abychom ve větším rozsahu vysazovali dub na úkor jasanu. Před třemi lety byl vznesen nový požada-
vek, že se vysazuje málo jasanu a naopak dubu je hodně. A tak stále se snažíme plnit požadavky ochrany přírody…

Jak dál?
Ochrana přírody musí, pokud má zlepšit stávající stav, intenzivně spolupracovat s vlastníky lesa. Vlastník lesa musí 
mít dojem, že on je ten, který rozhoduje o nakládání se svým majetkem. Ochrana přírody ho musí přesvědčit, 
že pokud vlastník lesa naplní její představy o hospodaření v lese, tak to bude pro něj výhodné. Motivace může 
být fi nanční, formou společenského uznání nebo kombinací těchto forem. Finanční motivace funguje například 
u vlastníků zemědělské půdy. Systém dotací vybízí vlastníky zemědělské půdy, aby hospodařili dle požadavků 
ochrany přírody. U lesa to však dosud nejde. Existuje sice vyhláška č. 335/2006 Sb., která má řešit výpočet náhrad 
za omezení hospodaření v lesích, je však koncipovaná způsobem, aby vlastník lesa nedostal žádnou fi nanční 
náhradu nebo co nejnižší. 

Vlastník lesa musí mít přehled, které druhy nebo stanoviště se v jeho lese vyskytují a jak má své hospoda-
ření upravit, aby předmět ochrany zachoval. V současné době je normální, že ochrana přírody vlastníka lesa 
neinformuje o konkrétním výskytu ohrožených druhů rostlin či živočichů. Na druhé straně zákon o ochraně 
přírody vlastníku pozemku nařizuje, že nesmí tyto rostliny či druhy poškodit. V praxi by to znamenalo, že když 
vlastník lesa naplánuje těžbu některých svých stromů, tak by si měl na své náklady nechat zpracovat botanický 
a zoologický průzkum.

5.8.2.18   Výzkum vlivů globální změny 
klimatu na lesní ekosystémy

Michal V. Marek

Současná doba je charakteristická dynamikou změn, 
prudkým rozvojem naší civilizace globalizace ekono-
miky, politické a sociální změny. To vše se děje na pla-
netě Země a ta prochází tzv. Globální změnou (GZ). 

Z mnoha přístupů, jak GZ defi novat je možné uvést: „GZ 
rozumíme široké spektrum biofyzikálních a socioekono-
mických procesů, které mění fungování planety Země“ 
Je důležité připomenout, GZ je souhrn biofyzikálních 
a socio-ekonomických procesů, které na sebe vzájemně 
působí a ale vytvářejí fenomén celku. GZ tak odráží vý-
znamnou změnu vztahu „lidstvo a jeho životní prostře-
dí“, která započala před několika staletími. Tato změna 
zahrnuje populaci, klima, ekonomiku, užívání zdrojů 
surovin a energie, dopravu, využívání krajiny, urbani-
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zaci, globalizaci, cirkulaci ovzduší a oceánů, koloběh 
C a N, vody, úbytek mořského ledu, stoupání hladiny 
moře, biodiverzitu. Je nutno zdůraznit, že současná GZ 
má význačnou, novou, charakteristiku, tj. antropogenní 
souvislosti. Lidská činnost se stává významným faktorem 
ovlivňujícím globální prostředí planety Země. Jasným 
důkazem tohoto konstatování je nárůst obsahu sklení-
kových plynů v atmosféře s možnými dalekosáhlými 
důsledku nejen pro změny radiační bilance Země.

V rámci koloběhů látek, které probíhají na planetě 
Země, je koloběh uhlíku zásadním pro biosféru, neboť 
je neoddělitelně spjat s podnebím – oxid uhličitý v at-
mosféře, významný skleníkový plyn, koloběhem vody 
a živin a s produkcí biomasy na souši i v oceánech. Je 
vhodné připomenout, že právě koloběh uhlíku je jednou 
z klíčových křižovatek neživého a živého světa. Prostřed-
nictvím fotosyntézy se anorganický uhlík stává součástí 
organických molekul uhlovodíků, které jsou základní 
kostrou všech organických sloučenin. 

Ovlivňování globálního cyklu uhlíku člověkem 
probíhá již tisíce let a to především důsledku zeměděl-
ské činností, lesnictvím, průmyslovou a energetickou 
výrobou a dopravou. Ovšem až za dvě poslední uply-
nulá století dosáhly antropogenní emise vzdušného 
uhlíku výrazných rozměrů. Řada literárních údajů do-
kládá nárůst globální atmosférické koncentrace CO2 
a ostatních skleníkových plynů od poloviny 18. stoleí, 
kdy koncentrace CO2 v atmosféře dosahovala hodnot 
 270–280 mmol mol–1, zatímco současná koncentrace 
CO2 dosahuje 382 mmol mol–1, tedy o 35 % více v po-
rovnání s předindustriálním obdobím, tj. s obdobím 
před rokem 1750. Tehdy v Anglii začala průmyslová re-
voluce a s ní období rychlého průmyslového růstu spo-
jeného s masivním využíváním fosilních paliv. Značná 
je i dynamika ročních nárůstů koncentrace CO2 v at-
mosféře. Zatímco v období 1970–1979 činil tento roč-
ní nárůst 1,3 mmol mol–1,v letech 2000–2006 to bylo 
1,9 mmol mol–1. 

S lidskou činností spojené uvolňování uhlíku činí 
ročně cca 9 Gt uhlíku. Z tohoto množství je sice 5 Gt 
přímo zpětně pohlceno suchozemskými ekosystémy 
a oceány, přesto však koncentrace CO2 v ovzduší vzrůstá 
tempem asi 1,5 ppm za rok. Tento vývoj urychlil zpět-
nou vazbu globálního uhlíkového cyklu, která společně 
s antropogenním navyšováním množství dalších sklení-
kových plynů bude mít závažný dopad na budoucnost 
Země. (IPCC, PARRY et al. 2007).

Současná měření ukazují, že suchozemská (terest-
rická) biosféra pohlcuje více atmosférického uhlíku, než 
uvolňuje. V 80. letech 20. století dosahovala terestric-
ká absorpce 1,9 Gt uhlíku za rok, zatímco v 90. letech 
vzrostla na 2,3 Gt uhlíku za rok, prostorové a časové roz-
místění tohoto sinku je však prakticky neznámé (HOU-
GHTON et al. 2001). Emise fosilních paliv meziročně 
kolísají v rozmezí méně jak 4 % a oceánický koloběh 

uhlíku je stabilní. Z toho je možné vyvozovat, že větši-
na meziroční variability toků CO2 souvisí právě s jeho 
suchozemským cyklem. 

Terestriální biota v současné roční bilanci zadrží oko-
lo 2,3 Gt C. Toto zadržené množství přibližně vyrovnává 
ztrátu C způsobeno odlesňováním tropických lesních 
ploch. Při odlesňování se ročně do ovzduší dostává při-
bližně 2,0 Gt C. Současné vědecké poznatky dokládají, 
že hospodářské lesy ročně zachytávají cca 6 tC/ha (GCP 
2003). Také původní sibiřské lesy, stejně jako amazon-
ské pralesy dnes zachytí ročně přibližně stejné množství 
uhlíku jako lesy hospodářské, i když se předpokládalo, 
že uhlíková bilance těchto klimaxových ekosystémů se 
blíží nule (LUYSSAERT et al. 2008). Příčina tkví v tom, 
že podmínky rovnováhy těchto ekosystémů však byly 
narůstající koncentrací CO2 v atmosféře změněny. Lze 
tedy konstatovat, že suchozemské a především lesní eko-
systémy jsou potenciálními „úložišti“ atmosférického 
uhlíku. Suchozemské ekosystémy v porovnání s oceány 
sice představují malé úložiště uhlíku v porovnání s oceá-
ny, ale roční toky uhlíku mezi povrchem terestrických 
ekosystémů a ovzduším jsou srovnatelné s toky mezi 
oceány a atmosférou. 

Lesní porosty jsou systémy, jejichž významnou 
součástí jsou autotrofní organizmy schopné fotosynte-
tické činnosti. To znamená, že kromě působení změn 
prostředí jakým je teplota vzduch, dostupnost vody, 
bilance živin, možné změny ve frekvenci výskytu ex-
trémních klimatických jevů a kalamitních škod, jsou 
výrazně ovlivňovány uhlíkovým cyklem. V současné 
době je opakovaně prokázáno, že v posledních deseti-
letích evropská lesní úložiště uhlíku vykazují zřetelnou 
vzrůstající tendenci. Určující faktory tohoto trendu jsou 
zřejmě spojeny s „přihnojováním“ přirozených i umě-
lých ekosystémů jak zvyšujícím se obsahem dusíku v at-
mosféře, tak i oxidu uhličitého. Další pozitivní faktory 
zahrnují změny využívání území, změny hospodaření 
v lesích spojené se změnami věkové struktury, s celko-
vým ozdravěním lesů v důsledku významného poklesu 
znečištění ovzduší a možná také převládající pozitivní 
reakce ekosystémů na evropském kontinentu na vlastní 
změnu klimatu (EEA 2008).

Je proto oprávněné přijmout závěr o tom, že v rámci 
suchozemských ekosystémů právě lesní porosty hrají 
významnou úlohu v globálním suchozemském cyklu 
uhlíku? Odpověď zní „ano“ a z několika příčin.: 
i)  rozloha lesů – rozlehlé úložiště. Podíl rozlohy lesů 

na celkové ploše suchozemských ekosystémů činí asi 
4,1’ 109 hektarů,

ii)  množství deponovaného uhlíku v  lesní vegetaci 
a půdách, které činí 1 146 Pg C, přičemž asi 37 % je 
fi xováno v lesích tropického pásma. 

iii) dlouhověkost – v lesích je možné na dlouhou dobu 
uložit a tak imobilizovat značnou část uhlíku; mimo 
úložišť v biomase stromů, je značná část uhlíku v les-
ních ekosystémech zafi xována v půdách. 
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Proto představa o tom, že lesní ekosystémy, přede-
vším porosty lesních dřevin, je možné považovat za ob-
rovskou „biologickou pumpu“, která dopravuje vzdušný 
uhlík z atmosféry do biomasy, půdy, a naopak uhlík 
respiračními procesy a uvolňováním z půdy vydává 
do ovzduší, je naprosto oprávněná. Bilance těchto dvou 
„směrů“ toků uhlíku je nesmírné důležitá a určující, zda 
daný typ lesa je úložištěm, „sinkem“ či naopak zdrojem 
uhlíku. Tuto bilanci sleduje i celosvětový suchozemský 
cyklus uhlíku, tj. toky CO2 mezi globálním ekosysté-
mem a atmosférou. Mohutné toky CO2 přímo odrážejí 
okamžitou bilanci mezi difuzí CO2 do listů v důsledku 
jeho biologické fi xace v procesech fotosyntézy a difu-
zí CO2 z pletiv a půdy při jeho produkci v autotrofním 
(s rostlinami spojeným) a heterotrof ním dýcháním (pro-
dukce uhlíku v důsledku činnosti půdní fl ory a fauny). 
Bilance těchto toků určuje tzv. „čistou ekosystémovou 
výměnu uhlíku – NEE“. V delším časovém měřítku se 
jedná o bilanci mezi procesy nárůstu množství uhlíku 
v ekosystému (fotosyntéza, přírůst biomasy, hromadění 
uhlíku v půdě) a procesy uvolňování uhlíku (autotrofní 
respirace, mikrobiální rozklad opadu, oxidace půdního 
uhlíku, poškozování a ničení lesa): tato bilance určuje 
„čistou produkci ekosystému – NEP“.

NEE je okamžitou bilancí fotosyntetické fi xace a re-
spiračního uvolňování uhlíku. V daný okamžik je určité 
množství vzdušného uhlíku rostlinou pohlceno a sou-
časně je určité množství uhlíku v důsledku auto trofního 
i heterotrofního dýchání uvolněno. Rychlost příjmu uh-
líku při asimilačních procesech je možné vyjádřit jako 
rychlost asimilace ekosystému (PE). Rychlost disimilač-
ních procesů, ale i respirační ztrátu uhlíku v ekosystému 
popíšeme jako respiraci ekosystému (RE). NEE lze pak 
vyjádřit: NEE = PE + RE 

Za situace, kdy tok CO2 směřuje z atmosféry do po-
rostu, se tento tok uhlíku obvykle vyjadřuje zápornou 
hodnotou, uhlík je z atmosféry odebírán. Ztráty porostu 
způsobené dýcháním mají opačný směr toku, uhlík je 
z porostu do atmosféry přidáván. Z hlediska absolutních 
hodnot jednotlivých toků je tedy NEE vlastně rozdílem 
PE a RE. Hodnoty NEE jsou záporné, převládá-li asimi-
lace nad disimilací, uhlík teče do porostu.

Uhlíkový cyklus je významně určován meziroční 
proměnlivostí počasí (MILLER 2008). Obecně může 
platit, že vliv teploty je významný v pásu severského 
lesa (tajgy) a případně i mírném pásu, ve Středomoří 
představuje limitující činitel množství srážek. V České 
republice můžeme zobecnit, že v lesních vegetačních 
stupních pod 4. stupněm převažuje vliv nedostatku srá-
žek, zatímco nad 4. lesním vegetačním stupněm limituje 
produkci lesů teplota. Výsledné účinky reakcí fotosynté-
zy nebo dýchání (respirace) na změny příkonu sluneční 
radiace, teploty i srážek se však v tocích uhlíku liší. Také 
různé ekosystémy reagují na vnější podněty různě. Pro-
to i krátkodobý výkyv počasí během vegetační sezony 

může v určité oblasti neočekávaně způsobit význam-
nou změnu celkové roční sekvestrace uhlíku. Nejroz-
šířenějším způsobem stanovení přímých toků energie 
a látek (CO2 a vodní pára) mezi porosty a atmosférou 
je metoda vířivé kovariance, která je založena na měře-
ní pohybů vzdušných vírů (turbulence). V podstatě se 
jedná o souběžné měření rychlosti a směru jednotlivých 
vírů vzduchu a s nimi spojených okamžitých koncent-
rací CO2 a vodní páry. Kovarianční metoda umožňující 
dlouhodobá měření turbulentních toků energie a látek 
mezi porostem a přízemní vrstvou atmosféry poskytuje 
souvislé a okamžité informace o ekosystémech, jejich re-
akci na narušení prostředí a také vyčísluje faktory, které 
způsobují proměnlivost ročních toků. Tato technika je 
aplikovatelná na celé porosty lesních dřevin, umožňuje 
vyhodnotit údaje z více zdrojů a velice přesně v denních 
chodech sledovat výměnu zjevného a skrytého (latentní-
ho, s výparem vody spojeného) tepla, vodní páry a oxidu 
uhličitého mezi porostem a přízemní vrstvou atmosféry. 
Na základě hodnot toků CO2 spojeného s fotosyntetic-
kou fi xací a respirací je možné stanovení primární pro-
dukce daného porostu a je možné i vyhodnotit účinnost 
konverze CO2 do biomasy a využití vody při tvorbě bio-
masy a spolu se znalostí vstupu fotosynteticky aktivního 
záření (radiace) do porostu také účinnost využití sluneč-
ního záření pro tvorbu biomasy (MARKOVÁ et al. 2008; 
URBAN et al. 2007; 2008). Jde tedy o přímé propojení 
fyzikálních výzkumů v podmínkách skutečného lesního 
porostu s produkční ekologií lesa.

Výše uvedené nálezy ukazují na závažný fakt, že míra 
ukládání uhlíku v terestrickém ekosystému je výrazně 
„jemný“ proces, snadno ovlivnitelný vnějšími (výše 
uvedenými klimatickými faktory), ale i vnitřními (pře-
devším míra uhlíkového sinku – místa spotřeby uvnitř 
porostu) faktory. To je příčinou toho, že skutečná míra 
ukládání uhlíku v reálných lesních porostech vyka-
zuje zřetelnou variabilitu v průběhu vegetační sezóny 
(Obr. 179) a velmi zřetelná je variabilita těchto toků mezi 
jednotlivými roky (MAREK et al. 2011). Tato variabilita 
dosahuje rozdílů v řádu desítek procent!

Uvedené příklady podporují nálezy o tom, že dyna-
mika poměru „lesní porost úložiště / lesní porost zdroj 
uhlíku“ se v sezóně mění a to jak v návaznosti na fyziolo-
gické limity (ontogeneze fotosyntetické fi xace v průběhu 
sezóny, síla uhlíkového sinku určená např. tvorbou no-
vého listoví) tak situací synoptickou či mikroklimatem 
porostu (Obr. 180).

Výrazná je i vazba produkčních charakteristik jako je 
NEP, hrubá primární produkce (GPP) a ekosystémová 
respirace na synoptických epizodách jako je např. náhlý 
výskyt letních přísušků (Obr. 181). Za situace obdobné 
ho příkonu sluneční radiace a teploty nedostatek vody 
výrazně limituje množství uhlíku, který se v sekvenci ně-
kolika dní uloží v horském smrkovém porostu. Snížení 
záchytu uhlíku činí až 10 %.
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Zajímavým a především pro jehličnaté porosty vý-
znamným faktorem určujícím „sílu“ záchytu uhlíku 
v porostu vnějším faktorem je typ sluneční radiace. Slu-
neční difuzní záření s ohledem na svou „mnohosměr-
nou podstatu“ proniká výrazně lépe do korunového 
tělesa stromu a tak se vetší části asimilačního aparátu 
dostane vyšší ozářenosti. Výsledkem pak je zvýšení fo-
tosyntetické asimilace uhlíku (Obr. 182).

Při úvahách o průběhu ukládání uhlíku v lesních 
ekosystémech není možné opomenout ten fakt, že nejvý-
znamnější částí ekosystému lesa, kde se mohutně a dlou-
hodobě fi xuje uhlík, je lesní půda. Výdej uhlíku z půdy je 
proces značně závislý na teplotě a vlhkosti půdy. 

Velmi zajímavá otázka, která se pojí k analýze uklá-
dání uhlíku do lesních porostů, je porovnání sílu úložiš-
tě v jehličnatém a listnatém lese (Obr. 183). Zásadním 
faktorem ovlivňující průběh příjmu uhlíku je doba vý-
skytu aktivní asimilační plochy – listoví. Tento známý 
fakt výrazně odlišující listnaté a jehličnaté dřeviny tedy 
určuje délku aktivní vegetační sezóny, která je spojena 
s příjmem uhlíku. jehličně porosty díku existenci listové 
plochy a její poměrně rychlé fyziologické aktivaci s ná-
stupem vegetační sezóny a i schopností asimilace v pozd-
ním podzimu výrazně zvětšují délku aktivní vegetační 
sezóny oproti listnatým porostům. Tvorba listové plochy, 
je mohutným růstovým sinkem, který výrazně stimuluje 
asimilační výkon a tedy i akumulaci uhlíku, především 
v jarních měsících. Tato doba je i spojena s výraznými 
respiračními ztrátami, tzv. růstovou respirací, spojenými 

právě s tvorbou asimilační plochy. Proto celková hrubá 
produkce v bukovém porostu je vyšší v porovnání s po-
rostem smrku. Na straně druhé hodnota NEP je pro oba 
typy lesních porostů v podstatě shodná.

Význam lesních porostů jako úložišť uhlíku v krajině 
zvláště vyniká při porovnání s ostatními typy ekosys-
témů nacházejících se v ČR (Obr. 183). Je zřejmé, že 
délka vegetační sezóny je velmi významným faktorem 
ovlivňující schopnost daného ekosystému zadržovat 
uhlík. U lesních ekosystémů k tomu navíc přistupuje 
významný depoziční potenciál lesních půd, ve kterých je 
dlouhodobě uloženo obrovské množství uhlíku. Zajíma-
vý je průběh mohutnosti ukládání uhlíku do agrocenóz. 
Poměrně silná depozice uhlíku je ale doprovázena výraz-
nými vklady dodatkové energie (hnojiva, naft a, pesticidy 
apod.).

Závěrem lze konstatovat, že role lesních ekosystémů 
v „pumpování“ atmosférického CO2 je skutečně velice 
významná a je nanejvýše vhodné této problematice vě-
novat značnou pozornost a to jak z pohledu krajinné 
ekologie tak i pohledu lesnického managementu. je tře-
ba zdůraznit, že odhady o tom, zda lesní ekosystémy 
budou trvalým úložištěm uhlíku jsou nejisté. Je možné, 
že v budoucnu dojde k jevu opačnému, kdy lesní prostu 
s ohledem na možnou změnu klimatu se naopak stanou 
zdrojem uhlíku a ti především v důsledku respiračního 
uvolňování uhlíku jako důsledek oteplení či jako důsle-
dek posunu vegetačních pásem lesů.

Obr. 179:  Toky uhlíku vegetační sezóny roku 2008 v jednotlivých hodinách dne do smrkového lesního porostu v oblasti Moravsko-
-slezských Beskyd. Barevná škála určuje situaci, kdy je uhlík do porostu „pumpován“ a kdy je naopak z porostu vydáván.
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Obr. 180:  Sezónní průběh poměru „uhlíkový zdroj / uhlíkový sinek“ v průběhu roku 2003. Situace pro smrkový horský porost oblasti 
Moravsko-slezských Beskyd.

Obr. 181:  Porovnání Net Ecosystem Exchange (NEE), Gross Primary Production (GPP) a respirace ekosystému (Re) v horském smr-
kovém porostu Moravsko-slezských beskyd během sekvence horkých letních dní za podmínek dostatečné zásoby půdní vlhkosti v ko-
řenové zóně (WET – 2a, b) a podmínek nedostatečné dostupnosti vody v kořenové zóně (DRY – 2c, d) dle MAREK et al: Environmental 
Pollution 159: 1035–1039, 2011.
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Obr. 182:  Závislost Net Ecosystem Exchange (NEE) na dopadající fotosynteticky aktivní radiaci (PAR) pro podmínky přímé (slunečno) 
a difuzní (zataženo) sluneční radiace ve smrkovém porostu v oblasti Moravsko-slezských Beskyd.

Obr. 183:  Sezónní chod Net Ecosystem Production (NEP) pro různé typy ekosystémů: horská smrčina (Moravsko-slezské Beskydy, hor-
ský bukový porost (Bílé Karpaty), horská louka (Moravsko-slezské Beskydy), mokřad (Třeboňsko) a agrosystém (Žabičce, Jižní Morava).


