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4255.8  Biologická diverzita na úrovni biotopů

5.8.3  Voda v krajině

5.8.3.1   Změna vodohospodářského 
paradigmatu v přístupu 
k říčním nivám

Antonín Buček

V holocenním období byl vývoj krajiny říčních niv velmi 
komplikovaný. Přírodní krajinotvorné procesy spojené 
s činností řek a jejich hydrologickým režimem byly mo-
difi kovány vlivy lidské činnosti. Intenzita vlivů postupně 
vzrůstala od počátku zemědělského využívání krajiny 
v neolitu. Výrazné změny v abiotickém prostředí nivy 
způsobila zvýšená eroze a změny hydrologického režimu 
řek v důsledku odlesňování pramenných oblastí v obdo-
bí raně středověké kolonizace. Zvýšil se počet a rozsah 
záplav, záplavové kaly, které se usazovaly jako povodňo-
vé hlíny, vyrovnaly dříve členitější povrch údolní nivy, 
tvořený původně převážně štěrkopísky (CZUDEK 2005). 
Po celá staletí se lužní společenstva vyvíjela v úzké zá-
vislosti na hloubce povodňových hlín, jejichž mocnější 
vrstvy se na dolním toku začaly ukládat v důsledku od-
lesnění vyššíc h částí povodí. Pod nánosy povodňových 
hlín se zachovala svědectví o sídlech v říčních nivách 
Moravy a Dyje z období Velké Moravy (např. Mikulči-
ce, Pohansko, Strachotín). Díky záplavám nemohla být 
ve středověku nová sídla budována v údolní nivě, ale až 
na vyvýšených říčních terasách. Pravidelné záplavy obo-
hacovaly každoročně nivní půdy minerálními živinami 
a znemožnily přeměnu travinných a lesních nivních bi-
ocenóz na ornou půdu. Postupně se vyvíjela charakte-
ristická struktura druhově bohatých a biologicky vysoce 
produktivních biocenóz údolních niv – mozaika poříč-
ních jezer, slatinných mokřadů, nivních luk a pastvin 
s rozptýlenými starými solitérními stromy a lužních lesů 
se škálou typů od nejvlhčích olšových vrbin až po nej-
sušší habrojilmové jaseniny. 

V 18. století ve střední Evropě začalo a ve 20. století 
vyvrcholilo „podmaňování přírody“ v širokých říčních 
nivách (BLACKBOURNE 2009). Cílem vodohospodář-
ských úprav bylo umožnit intenzivnější využití nivní 
krajiny. Ve 20. století bylo vodohospodářské paradig-
ma, tedy soubor metodologických koncepcí, určujících 
způsob hospodaření s vodou v krajině a úpravy vod-
ních toků, založeno na představě, že je možné a účelné 
přeměnit krajinu říčních a potočních niv z přírodního 
geosystému na geosystém ryze technický, řízený a fun-
gující výhradně podle potřeb a požadavků vodního hos-
podářství (BUČEK 1997). Hlavní úkol vodohospodářů 
spočíval podle tohoto paradigmatu v plánovité přemě-
ně říční sítě ve víceúčelové vodohospodářské soustavy, 

složené z vodohospodářských uzlů (NOVOTNÝ et al. 
1987). Fungování technických geosystémů v jednotli-
vých povodích měla zajistit akumulace vody v nádržích 
a její neškodný odtok kapacitně přizpůsobenými koryty 
regulovaných řek, ohrázovaných tak, aby byly zcela ome-
zeny rozlivy v říčních nivách. Na realizaci různých tech-
nických opatření, naplňujících toto vodohospodářské 
paradigma byly v průběhu 20. století vynaloženy velké 
fi nanční prostředky. 

Varovným příkladem důsledků naplňování vodohos-
podářského paradigmatu je výstavba tří nádrží, tvořících 
vodní dílo Nové Mlýny na řece Dyji, která byla součástí 
komplexních vodohospodářských úprav na jižní Mo-
ravě, realizovaných v letech 1969–1989. Ekonomické 
propočty předpokládaly návratnost investice do 7 let 
po dokončení, především z výnosů plánovaných závlah 
65 000 ha zemědělských pozemků. Nákladem zhruba 
1,5 miliardy Kčs bylo vodní dílo Nové Mlýny realizo-
váno, poslední, dolní nádrž byla napuštěna na jaře roku 
1989. Před výstavbou byl zpracován rozsáhlý soubor ge-
oekologických studií, které varovaly před nepříznivými 
účinky vodního díla na krajinu údolní nivy Dyje a upo-
zorňovaly na to, že předpokládané ekonomické užitky 
jsou velmi problematické. Přes varovné přírodovědné 
prognózy byly komplexní vodohospodářské úpravy rea-
lizovány. Vyhodnocení přírodovědných a ekonomických 
prognóz vlivů vodohospodářských úprav zpracovaných 
v době před výstavbou ukázalo, že „většina prognóz 
jevů v přírodním prostředí se postupně naplňuje, neboť 
autoři dokázali obvykle vystihnout reálný trend změn 
v krajině, včetně negativních jevů a jejich důsledků. Pro-
gnózy socioekonomických jevů, které obvykle vycházely 
z bezkonfl iktních trendů vývoje krajiny, nedokázaly vy-
stihnout skutečný vývoj“ (BUČEK & PELIKÁN 1985). 
Toto konstatování platí dodnes. Z hlediska biodiverzity 
krajiny mělo vybudování novomlýnských nádrží kata-
strofální vliv. Zanikly nivní, mokřadní, travinné a lesní 
biocenózy s provinciálním až biosférickým biogeogra-
fi ckým významem, kde se vyskytovala celá řada vzác-
ných druhů rostlin a živočichů, patřících do nejvyšších 
kategorií ohrožení v Červených knihách. Krásná podyj-
ská lužní krajina s parametry jádrové zóny národního 
parku byla nenávratně zničena. Po omezení státních 
dotací jsou požadavky zemědělců na závlahovou vodu 
minimální a provoz vodního díla je ztrátový. Ukazuje se, 
že snad největší přínos výstavby novomlýnských nádrží 
spočívá v tom, že představují jedinečný krajinně-ekolo-
gický experiment, neboť sledování stavu a vývoje růz-
ných krajinných struktur vodohospodářskými úpravami 
postiženého území přináší nové, zcela originální příro-
dovědné poznatky (BUČEK, MADĚRA & PACKOVÁ 
2004).

Nesporně negativní důsledky jednostranně techni-
cistního přístupu pro přírodu, projevující se narušením 
říčního kontinua a výrazným snížením biodiverzity, byly 
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chápány jako nutné zlo, kterému se v kulturní, člověkem 
intenzivně využívané krajině nelze vyhnout. Technická 
opatření na tocích vytvářela dojem, že rozlivům je na-
vždy zabráněno, že při lokalizaci staveb a při využívání 
krajiny není třeba přihlížet k rozsahu záplavového úze-
mí. Chybný předpoklad, že ve vodohospodářsky upra-
vených částech vodních toků nemůže k povodním nikdy 
dojít, vedl k intenzivnímu agrárnímu a urbanizačnímu 
využití krajiny údolních niv. Analýza historického vý-
voje využití území v říčních nivách v minulém století 
ukázala, že došlo k výraznému zvýšení plochy zasta-
věných území a polí, především na úkor nivních luk 
a lužních lesů. V nivě Moravy došlo v letech 1836–1999 
ke zvýšení plochy orné půdy z 21,5 na 51,8 %, rozsah 
zastavěných ploch se zvýšil z 2,62 na 10,76 %, podstatně 
se snížila především plocha luk a pastvin, která klesla ze 
47,54 na 8,27 % (KILIÁNOVÁ 2001). V nivě Svratky pod 
Brnem se v letech 1826–1996 zvýšila plocha orné půdy 
z 24,8 na 66,5 %, zastavěná plocha z 1,4 na 18 %, plocha 
luk a pastvin klesla z 33,1 na pouhých 1,2 %.

Důsledky nevhodného využití krajiny údolních niv 
se projevily při velké povodni, která zasáhla Moravu 
a východní Čechy v červenci l997. Analýza povodňo-
vých událostí v ekologických souvislostech (BUČEK et 
al. 1998) prokázala, že nejmenší ekonomické škody byly 
v těch úsecích říčních niv, které lze dosud označit za pří-
rodní geosystémy, především v chráněných krajinných 
oblastech Litovelské Pomoraví a Poodří a v přírodním 
parku Strážnické Pomoraví. V těchto úsecích niv je to-
tiž využití krajiny přizpůsobeno přirozeným fl uviálním 
procesům, jejichž součástí je i periodické zaplavování. 
Zachování a legislativní ochrana přírodního nivního 
geosystému v těchto oblastech je přitom výsledkem 
dlouhodobého obtížného úsilí přírodovědců a ochrán-
ců přírody. Samotná existence a retenční funkce těch-
to území, kde rozlivy byly relativně neškodné, přispěla 
nesporně ke zmírnění povodňových škod, způsobených 
neovládanou povodňovou vodou v dalších úsecích říč-
ních niv Moravy a Odry. 

Široké údolní nivy leží v zemědělsky dlouhodobě 
využívané a hustě osídlené oblasti. V převážně polní 
krajině nížin s naprostou převahou agrocenóz s malou 
ekologickou stabilitou je právě krajina údolních niv 
refugiem biotické diverzity a má základní význam pro 
ekologickou stabilitu krajiny (BUČEK 1979). Nové vo-
dohospodářské paradigma, charakterizované výrokem 
„uvolněme prostor řekám“ je třeba založit na nalézání 
ekologicky i ekonomicky trvale udržitelného řešení 
využití potočních i říčních niv. Soubor revitalizačních 
a technických opatření v říčních nivách je třeba účelně 
diferencovat. Technickými opatřeními by měla být zajiš-
těna bezpečná ochrana před povodněmi pouze tam, kde 
je to nezbytné a ekonomicky účelné, především v síd-
lech. Co největší plochu údolních niv je třeba využívat 
tak, aby zde periodické zaplavení působilo co nejmenší 

škody a technická opatření nebyla nutná, tedy jako niv-
ní louky a lužní lesy. Obnovou přirozených fl uviálních 
krajinotvorných procesů vzniknou podmínky pro dlou-
hodobý vývoj všech součástí dynamické fl uviální sukces-
ní série nivních biotopů (BUČEK 2010). Geodiverzita 
a na ní závislá biodiverzita krajiny říčních niv tak může 
být trvale zachována. Zahraniční zkušenosti ukazují, že 
je to možné (viz např. KRÁLOVÁ 2001). 

5.8.3.2   Ochrana biodiverzity vodních 
a mokřadních ekosystémů v ČR 
a Ramsarská úmluva

Josef Chytil

Úvod

V roce 1971 byla v íránském městě Ramsar předložena 
k podpisu organizací UNESCO mezinárodní „Úmluva 
o mokřadech, majících mezinárodní význam především 
jako biotopy vodního ptactva“ (Th e Convention on Wet-
lands of International Importance especially as Waterfowl 
Habitat). V současné době se nejčastěji používá její zkrá-
cený název „Ramsarská úmluva“ (dále jen RU); na mezi-
národním poli Convention on Wetlands. Od roku 1975, 
kdy vstoupila v platnost, se jejími členy stalo více než 
160 států celého světa. Bývalá Československá federativ-
ní republika přistoupila k této úmluvě v roce 1990 (text 
úmluvy byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 
396/1990), Česká republika se stala jako nástupnický stát 
automaticky členskou zemí úmluvy dnem svého vzniku, 
tedy 1. lednem 1993.

Tato úmluva   také jako jediná chrání celosvětově ur-
čitý typ biotopu – mokřady. 

Historicky první přijatá mezinárodní úmluva na poli 
ochrany přírody je věnována ochraně velmi zranitelných 
typů ekosystémů a jejich stanovišť – mokřadů. Z původ-
ního přednostního zaměření na ornitologicky význam-
né mokřady se po více než čtvrtstoletém vývoji dospělo 
k současnému stavu, kdy se prostřednictvím této úmlu-
vy zajišťuje po celém světě ochrana stále vyššího počtu 
mokřadních území bez ohledu na rozlišování mezi spe-
cifi ckými skupinami organismů, které je obývají – viz 
kap. Dodatky – kritéria pro mezinárodně významné 
mokřady.

Defi nice termínu mokřad byla přijata IUCN v roce 
1972: „území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá 
vodou, přirozená i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, 
s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, 
včetně území moří, jejichž hloubka za odlivu nepřesa-
huje šest metrů“. V pojetí úmluvy je defi nice mokřadu 
velmi široká: několikrát se objevily snahy o přesnější de-
fi nici, nakonec vždy zůstalo u takto vymezeného pojmu.
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RU dostala do vínku čtyři hlavní pole působnosti: 
hledat, vyhlašovat a chránit mezinárodně významné 
mokřady (dále jen Ramsar sites; RS), ochranu mokřa-
dů obecně; moudré využívání mokřadů a mezinárodní 
spolupráci.

Ramsarská úmluva byla první z významných mezi-
národních dohod v oblasti ochrany přírody, k nimž se 
Česká republika po listopadu 1989 postupně přihlásila. 
V dalších letech se ČR stala signatářem úmluvy o ochra-
ně světového a kulturního dědictví (1991), o zákazu ob-
chodování s ohroženými druhy (Washingtonské, známé 
spíše pod zkratkou CITES – 1992), o ochraně stěhova-
vých druhů volně žijících živočichů (Bonnské – 1994), 
o ochraně evropské fauny a fl óry a přírodních stanovišť 
(Bernské – 1998) a zejména celosvětové rámcové Úmlu-
vy o biologické rozmanitosti (1994). 

Historie Ramsarské úmluvy

–  1962: konference projektu MAR (úbytek mokřadů 
v Evropě), první náznaky nutnosti vzniku meziná-
rodní platformy na ochranu mokřadů

–  2. února 1971: text RU podepsalo prvních 18 států
–  1975: po uložení ratifi kačních listin osmým státem 

úmluva vstupuje v platnost
–  1980: první konference členských států (Cagliari, 

Itálie)
–  1987: třetí konference v kanadské Regině přijímá kri-

téria pro mezinárodně významné mokřady, směrnice 
pro moudré (sustainable) využívání mokřadů, usta-
vení výkonného výboru a legalizuje spolupráci mezi 
IUCN a IWRB (dřívější International Wetlands   and 
Waterfowl Research Bureau) ve Slimbridge, UK

–  1990: čtvrtá konference (Montreux, Švýcarsko) – 
přijímá významné změny v organizaci celé Úmlu-
vy – byl např. ustanoven tzv. Montreux record, což 
je seznam ohrožených mezinárodně významných 
mokřadů, u nichž došlo, dochází nebo může dojít 
ke změně jejich ekologického charakteru. Bylo kon-
solidováno byro ve švýcarském Glandu (jako sou-
část IUCN), založen mezinárodní fond pro ochranu 
mokřadů (Wetland Conservation Fund)

–  1993: pátá konference v japonském Kushiru: mj. 
ustanovila vědecko-technický panel úmluvy jako její 
poradní orgán, přijala zásady pro zpracování plánů 
péče o mokřady

–  1996: šestá konference v australském Brisbane. Mj. 
byla přijata na návrh české delegace rezoluce vyzý-
vající k opuštění myšlenky kanálu Dunaj-Odra-Labe, 
především z důvodu reálného ohrožení 5 RS

–  1999: sedmá konference (San José, Kostarika). Přijaty 
významné změny v defi nování RS (viz dodatky)

–  2002: osmá konference (Valencia, Španělsko)
–  2005: devátá konference (Kampala, Uganda)
–  2008: desátá konference (Changwon, Korea).

Jak funguje Ramsarská úmluva?

Vrcholným orgánem RU je konference smluvních 
stran. Ta se koná každé 3 roky (viz výše); existují ale 
i mechanismy svolání konference mimořádné. Kon-
ference přijímají nejdůležitější dokumenty, většinou 
strategického rázu. Dokumenty mají charakter doporu-
čení (Recommendations) a usnesení (Resolutions). Jejich 
naplňováním je v období mezi konferencemi pověřen 
stálý sekretariát RU se sídlem ve švýcarském Glandu 
(ve stejné budově sídlí i IUCN). Ten se mezi konfe-
rencemi zodpovídá výkonnému výboru RU (Standing 
Committee), který je volen vždy na konferenci RU. Volby 
probíhají podle regionálního rozdělení RU, členy výboru 
jsou dále vždy zástupce země poslední konané konfe-
rence a hostitelské země konference budoucí. Zasedání 
výkonného výboru se mají právo zúčastňovat všechny 
státy RU jako pozorovatel, a dále řada mezinárodních 
organizací (např. zástupci UNEP, IUCN, WWF, BirdLife 
International). 

Stálý sekretariát i výkonný výbor mají k ruce další 
poradní orgán, vědecko-technický panel (Scientifi c and 
Technical Review Panel), který má na starosti především 
technickou a vědeckou výpomoc. Jak ve výkonném vý-
boru, tak i v technickém panelu měla nebo má Česká 
republika své zastoupení. Do obou těchto struktur jsou 
členové voleni na konferencích smluvních stran stejně 
jako do výkonného výboru podle geografi ckého klíče. 

Výraznou technickou pomoc RU zajišťuje Wetlands 
International (WI). Jde o nevládní organizaci (Česko 
je členem od počátku vzniku), jejímž hlavním úko-
lem ve vztahu k RU je vedení databáze RS. WI vznik-
la na konferenci tří nevládních sdružení, zabývajících 
se ochranou mokřadů a jejich využíváním v roce 1995 
v malajském Kuala Lumpur. WI vznikla sloučením tří 
mezinárodních organizací: IWRB (International Water-
fowl and Wetlands Research Bureau) se sídlem v Anglii, 
Asian Wetlands Bureau z Malajsie a Wetlands of Ameri-
cas z USA. WI má v současné době sídlo v holandském 
Wageningenu, zaměřuje se především na pomoc při pro-
gramech rozumného využívání mokřadů v rozvojových 
zemích. 

Prvním a navenek zřejmě nejvíce viditelnou aktivi-
tou RU je program mezinárodně významných mokřadů 
(RS). Jako jednu ze základních povinností ukládá RU 
účastnickým státům vybrat na svém území alespoň je-
den mokřad, který odpovídá schváleným kritériím a za-
řadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu. 
Účastnický stát se tím zároveň zavazuje, že mokřadům 
zapsaným do seznamu bude věnovat zvýšenou péči 
a ochranu. 

RU k 1. 3. 2011 podepsalo 160 států, které na svém úze-
mí vyhlásily 1916 RS o celkové rozloze 186 993 435 hek-
tarů.
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Historie RU v ČR

Podstatně dříve, než došlo k podpisu RU, bylo v teh-
dejším Československu přistoupeno k pořízení prvních 
seznamů významných mokřadů. Po prvním stručném 
přehledu nejdůležitějších mokřadů (projekt MAR) 
v roce 1967 byl na schůzi národní komise Mezinárodní 
rady pro ochranu ptactva (Intenational Council for Bird 
Preservation; ICBP – nyní BirdLife International) v Pře-
rově v roce 1972 vyhlášen záměr evidence všech našich 
mokřadních lokalit (v tehdejší terminologii bažinatých 
území) se zaměřením na možnosti jejich ochrany. Pod-
klady byly postupně shromažďovány na pracovišti ČSAV 
v Brně, a použity jak při soupisu významných krajinných 
prvků v roce 1987, tak i o rok později v doplněné verzi 
pro Terplán Praha (HUDEC & PELLANTOVÁ 1988). 
V dalších letech pokračovalo shromažďování a upřes-
ňování získávaných podkladů a postupné publikování 
(1991, 1992) jejich verzí. Daleko dříve se ale řada našich 
předních vědeckých pracovníků zabývala problemati-
kou významu mokřadů, jejich významem i ohrožením. 
Na našem území např. probíhal Mezinárodní biologic-
ký program, zaměřený na komplexní výzkum rákosin 
(KVĚT 1973; DYKYJOVÁ & KVĚT 1978). Jejich snahy 
o přijetí Ramsarské úmluvy bohužel vyšly kvůli politic-
kým obstrukcím naprázdno. V roce 1988 byly v Evropě 
pouhé 3 státy, které tuto úmluvu nepodepsaly: Rumun-
sko, Albánie a tehdejší Československo. Po roce 1989 se 
ale situace velmi rychle změnila, RU byla první meziná-
rodní úmluvou na ochranu přírody, kterou tehdy Čes-
koslovensko podepsalo. Při podpisu RU bylo nahlášeno 
8 území (4 české, 4 slovenské), která splňovala kritéria 
pro RS. Z ČR se jednalo o Modravské slatě (NP Šuma-
va), Lednické rybníky, Třeboňské rybníky a Břehyňský 
a Novozámecký rybník. 

První úplnější seznam mokřadů ČR vyšel v roce 1993 
(HUDEC et al. 1993). Přes některé nedostatky předsta-
voval důležitý krok k pořízení úplného přehledu mokřa-
dů, který vyšel v roce 1999 (CHYTIL et al. 1999). 

Mokřady České republiky

Výše zmíněná publikace obsahuje údaje o 1999 mokřa-
dech ČR, zařazených podle významu do 4 kategorií (viz 
tab. 60): mezinárodně významné mokřady (RS), a mok-
řady nadregionálního (N), regionálního (R) a lokálního 
(L) významu. Toto rozdělení bylo přijato na zasedání 
Českého ramsarského výboru v roce 1995. Kategorie 
byly charakterizovány následujícím způsobem:
RS – mezinárodně významné mokřady
Zařazení je jednoznačně dáno textem Ramsarské úmlu-
vy. Blíže viz Dodatky II.
N – nadregionální
Jde o lokality s významem přesahujícím rámec České 
republiky, jde tedy o lokality celostátního až středoev-
ropského významu. Do této kategorie jsou zařazeny té-

měř všechny mokřadní lokality vyhlášené jako národní 
přírodní rezervace a lokality zapsané do mezinárodních 
inventarizací. Kategorie zahrnuje také mokřady u nás je-
dinečných mokřadních ekosystémů, unikátních rostlin-
ných i živočišných společenstev a mokřady se zásadním 
významem pro daný bioregion (CULEK 1996). Do této 
kategorie patří také mokřady s výskytem kriticky ohro-
žených rostlinných společenstev a kriticky ohrožených 
druhů rostlin a živočichů, evropsky významných ohro-
žených druhů a lokality se zásadním významem z hle-
diska funkce celého povodí.
R – regionální
Do této kategorie řadíme lokality významné z hlediska 
daného bioregionu. Jsou zde zařazeny především mok-
řady již vyhlášené jako přírodní rezervace a národní 
přírodní památky, lokality významné výskytem zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů a lokality důležité 
z hlediska funkce povodí v daném bioregionu.
L – lokální
Do této kategorie řadíme všechny zbývající mokřadní lo-
kality, významné pro menší území velikosti okresu nebo 
CHKO. Zařazeny jsou i lokality potenciálně význam-
nější, o nichž zatím nemáme dostatek informací, a také 
mokřady registrované jako významné krajinné prvky.

Tab. 60:
Přehled mokřadů ČR. Celkový počet mokřadů v jednot-
livých kategoriích (n) a celková rozloha (ha).

RS (n) ha N (n) ha R (n) ha L (n) ha
12 51 671 56 21 323 448 33 627 1 485 23 582

Kromě vlastního přehledu dosud evidovaných mokřadů 
na území ČR, rozdělených do kategorií podle významu, 
jsou uvedeny druhové seznamy kriticky ohrožených, 
silně ohrožených a ohrožených mokřadních druhů 
organismů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o ochraně příro-
dy a krajiny, dále seznamy druhů a biotopů směrnice 
Evropské komise o ochraně stanovišť (tzv. Habitats Di-
rective, 92/43/EEC) i směrnice o ochraně volně žijících 
ptáků (tzv. Birds Directive, 79/409/EEC). Tyto seznamy 
mají sloužit jako jedno z vodítek při posuzování význa-
mu jednotlivých mokřadů pro jejich eventuální navrho-
vání za zvláště chráněná území. Představovaly důležitou 
výchozí informaci i pro sestavení seznamu Natury 2000. 

DODATKY
I.  Kritéria pro výběr mokřadů
 mezinárodního významu
Již první text Ramsarské úmluvy obsahoval určitá krité-
ria pro výběr Ramsar sites. Další podstatné úpravy textu 
potom přijaly konference účastnických států Ramsar-
ské úmluvy v letech 1990 a 1996. Ofi ciální text kritérií 
byl potom publikován v příručce Ramsarské úmluvy 
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 (DAVIS 1994). Na 7. konferenci zemí Ramsarské úmlu-
vy v roce 1999 (San José, Kostarika) byl systém kritérií 
podstatně změněn, rozšířen, ale přitom zjednodušen. 
A.  Kritéria platná do května 1999
 Mokřad je považován za mezinárodně významný, 

pokud splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:
 1.  Kritéria pro reprezentativní nebo unikátní mokřa-

dy
  Mokřad by měl být považován za mezinárodně 

významný, jestliže:
 a)  je reprezentativním příkladem přirozeného 

nebo přírodě blízkého mokřadu charakteris-
tického pro danou biogeografi ckou oblast,

 b)  je reprezentativním příkladem přirozeného 
nebo přírodě blízkého mokřadu vyskytujícího 
se ve více než jedné biogeografi cké oblasti,

 c)  je reprezentativním příkladem mokřadu, který 
hraje významnou hydrologickou, biologickou 
nebo ekologickou roli v přirozených funkcích 
hlavních říčních povodí nebo pobřežních 
ekosystémů, zvláště přesahují-li svou rozlo-
hou hranice,

 d)  je příkladem specifického typu mokřadu, 
vzácného nebo neobvyklého v daném bioge-
ografi ckém regionu.

 2.  Kritéria založená na výskytu rostlin nebo živočichů
  Mokřad by měl být považován za mezinárodně 

významný, jestliže:
 a)  je obýván souborem vzácných, ohrožených 

nebo kriticky ohrožených druhů a subspecií 
nebo větším počtem jedinců jednoho nebo 
více z těchto druhů,

 b)  má zvláštní význam pro udržení genetické 
a ekologické diverzity území s ohledem na 
kvalitu a význam fl óry a fauny,

 c)  má zvláštní význam pro rostliny nebo živo-
čichy v kritickém stádiu jejich biologických 
cyklů,

 d)  má zvláštní význam pro endemické druhy 
a společenstva rostlin a živočichů.

 3.  Specifi cká kritéria založená na výskytu vodních 
ptáků

  Mokřad by měl být považován za mezinárodně 
významný, jestliže:

 a)  je pravidelně využíván více než 20 000 vod-
ních ptáků,

 b)  je pravidelně využíván značným počtem je-
dinců různých skupin vodních ptáků, indiku-
jících význam mokřadu, jeho produktivitu či 
diverzitu,

 c)  pokud jsou k dispozici data o početnosti, je-
li pravidelně využíván alespoň 1 procentem 
jedinců populace jednoho druhu nebo pod-
druhu vodních ptáků.

 4.  Specifi cká kritéria založená na výskytu ryb
  Mokřad by měl být považován za mezinárodně 

významný, jestliže:
 a)  je pravidelně využíván podstatnou částí jedin-

ců geografi cky původních poddruhů, druhů 
nebo čeledí ryb, jejich vývojových stadií, 
a jsou-li zde specifi cké mezidruhové vztahy 
nebo populace významné pro ekonomický 
přínos nebo ochranářskou hodno tu přispíva-
jící k celkové biologické rozmanitosti,

 b)  je důležitým zdrojem potravy pro ryby, trd-
lištěm, místem vývoje plůdku nebo tahovou 
cestou, na které jsou ryby, ať již daného mok-
řadu nebo i mimo něj, závislé.

B.  Kritéria pro mezinárodně významné mokřady, přija-
tá na 7. konferenci Ramsarské úmluvy v květnu 1999 
(platná od května 1999)
Skupina A. Reprezentativní, vzácné nebo unikátní 
typy mokřadů
Kritérium 1. Mokřad by měl být považován za me-
zinárodně významný, jestliže představuje příklad ty-
pického, vzácného nebo unikátního typu přírodního 
nebo přírodě blízkého mokřadu pro daný biogeogra-
fi cký region.

Skupina B. Mokřady mezinárodního významu pro 
ochranu biologické rozmanitosti
Kritérium 2. Mokřad by měl být považován za me-
zinárodně významný, jestliže je obýván zranitelnými, 
ohroženými nebo kriticky ohroženými druhy nebo 
ohroženými společenstvy.
Kritérium 3. Mokřad by měl být považován za me-
zinárodně významný, jestliže je obýván populace-
mi rostlin nebo živočichů důležitých pro uchování 
biologické rozmanitosti daného biogeografi ckého 
regionu.
Kritérium 4. Mokřad by měl být považován za me-
zinárodně významný, jestliže má zvláštní význam 
pro rostliny nebo živočichy v kritickém stadiu jejich 
životních cyklů, nebo jim poskytuje úkryt v případě 
nepříznivých podmínek.
Kritérium 5. Mokřad by měl být považován za me-
zinárodně významný, jestliže je pravidelně využíván 
více než 20 000 vodních ptáků.
Kritérium 6. Mokřad by měl být považován za me-
zinárodně významný, jestliže je pravidelně využíván 
alespoň 1 % jedinců populace jednoho druhu nebo 
poddruhu vodních ptáků.
Kritérium 7. Mokřad by měl být považován za me-
zinárodně významný, jestliže je pravidelně využíván 
podstatnou částí jedinců geograficky původních 
poddruhů, druhů nebo čeledí ryb, jejich vývojových 
stadií, a jsou-li zde specifi cké mezidruhové vztahy 
nebo populace významné pro ekonomický přínos 
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nebo ochranářskou hodnotu přispívající k celkové 
biologické rozmanitosti.
Kritérium 8. Mokřad by měl být považován za me-
zinárodně významný, jestliže je důležitým zdrojem 
potravy pro ryby, trdlištěm, místem vývoje plůdku 
nebo tahovou cestou, na které jsou ryby, ať již daného 
mokřadu nebo i mimo něj, závislé.

II.  Přehled mokřadů mezinárodního významu
 v České republice
Jako jednu ze základních povinností ukládá Ramsar-
ská úmluva účastnickým státům vybrat na svém úze-
mí minimálně jeden mokřad, který svými přírodními 
hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho 
do seznamu mokřadů mezinárodního významu. Česká 
republika zařadila do seznamu Ramsarské úmluvy cel-
kem 12 lokalit:
RS1  Šumavská rašeliniště
  (3 371 ha, rok zapsání do seznamu: 1990)
RS2  Třeboňské rybníky
  (10 165 ha, rok zapsání do seznamu: 1990)
RS3  Břehyně a Novozámecký rybník
  (923 ha, rok zapsání do seznamu: 1990)
RS4  Lednické rybníky
  (665 ha, rok zapsání do seznamu: 1990)
RS5  Litovelské Pomoraví
  (5 122 ha, rok zapsání do seznamu: 1993)
RS6  Poodří
  (5 450 ha, rok zapsání do seznamu: 1993)
RS7  Krkonošská rašeliniště
  (230 ha, rok zapsání do seznamu: 1993)
RS8  Třeboňská rašeliniště
  (1 100 ha, rok zapsání do seznamu: 1993)
RS9  Mokřady dolního Podyjí
  (11 500 ha, rok zapsání do seznamu: 1993)
RS10  Mokřady Liběchovky a Pšovky
  (350 ha, rok zapsání do seznamu: 1998)

RS 11  Podzemní Punkva
  (1 571 ha, rok zapsání do seznamu: 2004)
RS 12  Krušnohorská rašeliniště
  (11 224 ha, rok zapsání do seznamu: 2006)

Celkem je tedy v České republice vyhodnoceno 12 lo-
kalit jako mokřady mezinárodního významu podle 
Ramsarské úmluvy. Rozloha těchto lokalit je 51 671 ha, 
z toho 15 925 ha jsou rašeliniště, 11 753 ha mokřady vá-
zané na především rybniční biotopy a 22 422 ha mokřa-
dy vázané na nivní polohy podél říčních toků (CHYTIL 
a kol. 2006). V současné době jsou připraveny k vyhláše-
ní za mezinárodně významné mokřady (v různém stadiu 
řízení) další 2 lokality, a sice Slatiniště a mokřady Slav-
kovského lesa a Jizerská rašeliniště.
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BOX 28:   Mezinárodní sčítání vodních ptáků

Uvedená akce představuje zřejmě nejdelší nepřetržitou monitorovací akci živočichů na Zemi. První ofi ciální 
výsledky z Evropy jsou k dispozici od roku 1967. Sčítání probíhá vždy o víkendu uprostřed ledna. V této době 
dochází v Evropě k největším koncentracím vodních ptáků. Akce zaměřená původně na Evropu se záhy logic-
ky rozšířila i na Afriky, tj. zimoviště mnoha vodních a mokřadních ptáků Evropy. Hlavním impulsem dalšího 
rozšíření sčítaných regionů byl potom vznik Wetlands International (viz hlavní text). V současné době probíhá 
sčítání ve více než 100 státech 5 kontinentů, za účasti okolo 2000 převážně dobrovolníků. Celkový počet sčítaných 
ptáků (celkem 868 druhů, 2 271 biogeografi ckých populací) dosahuje velmi zhruba okolo 500 milionů. Využití 
těchto unikátních výsledků je velmi různorodé a přesahuje rozsah tohoto boxu.

Od roku 1966 máme každoroční výsledky i z území České republiky. Sčítání u nás z velké části zajišťoval 
dřívější Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně, později Český ústav ochrany přírody. V současné době 
koordinaci projektu vede dr. Musilová na katedře zoologie PřF UK Praha. V posledních 5 letech je u nás sčítání 
prováděno na 550–600 lokalitách, počty druhů kolísají mezi 50–56 a celkový počet sčítaných jedinců dosahuje 
okolo 160 000–200 000.



4315.8  Biologická diverzita na úrovni biotopů

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Péče o rybniční soustavu
v CHKO Třeboňsko

Jiří Bureš

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Vliv rybích obsádek
na početnost vodních ptáků
v NPR Lednické rybníky

Petr Macháček

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.8.3.3   Možnosti hodnocení
stavu krajiny
jako východiska i důsledku 
revitalizačních opatření

Petr Kupec

Úvod

Pojem revitalizace v oblasti vodních toků a říční krajiny 
obecně prodělal v předchozích dvaceti letech dynamic-
ký vývoj refl ektující vývoj ideového přístupu k revita-
lizacím. Od původních revitalizací vodních toků, kde 
objektem studia, projekční a realizační činnosti bylo 
zpravidla pouze koryto toku a maximálně jeho břehová 
hrana (např. EHRLICH 1992) až po revitalizace říčních 
systémů (např. JUST 2003; KRÁLOVÁ 2001 a další), kde 
přilehlá krajina je samozřejmou součástí revitalizace a to 
ať už jako jeden z jejích objektů, nebo jako element bez-
prostředně či zprostředkovaně ovlivněný revitalizací. Je 
zřejmé, že v pojetí revitalizací říčních systémů hraje říční 
krajina jednu ze zásadních rolí. Je prvkem, který prak-
ticky vymezuje revitalizační možnosti, formuje přírodní, 
technické (a často i organizační) parametry revitalizace 
a současně je revitalizací výrazně ovlivněn. Je možné 
konstatovat, že krajinné potenciály a limity jsou v zásadě 
determinantem revitalizačních opatření.

Při současném stavu vědeckého poznání a spole-
čenského vnímání revitalizací nelze krajinu revitalizace 
od vlastní revitalizace v komplexu příčinných vazeb od-

dělit. Má-li být krajina revitalizace nějakým „objektivi-
zovaným“ způsobem uchopena, hodnocena a popsána je 
třeba při řešení tohoto problému odpovědět na několik 
zásadních otázek:
Co je krajinou revitalizace?
Jaký je optimální stav krajiny revitalizace?
Jaký je současný stav krajiny revitalizace?
Jakým způsobem vyhodnotit optimální a současný stav 
krajiny revitalizace?
Jak velká (ve smyslu kvantity) je odchylka současného sta-
vu krajiny od stavu optimálního?
Řešením, či odpovědí na tyto otázky se zabývá následu-
jící stať. Přitom je třeba konstatovat, že pro řešení jed-
notlivých dílčích otázek je k dispozici celá řada přístupů 
a metod, které jsou v oblasti hodnocení krajiny pro po-
třeny revitalizací využitelné. Často je tedy spíše otázkou 
jejich nasazení pro řešení konkrétních projektů, či studií 
a relevance jejich výsledků. V závěru kapitoly je uveden 
příklad hodnocení revitalizované krajiny pomocí apli-
kace několika „krajinářských“ metod.

Materiál a metody

Hodnocení krajiny revitalizace může mít následující 
kroky:
1.  Vymezení krajiny revitalizace
2.  Vymezení optimálního stavu krajiny revitalizace
3.  Popis současného stavu krajiny revitalizace
4.  Vymezení (kvantifi kace) rozdílu

Uvedené kroky mohou být v různých případech hod-
nocení realizovány v plném rozsahu, nebo jen některé 
z nich, záleží zejména na důvodu hodnocení krajiny re-
vitalizace (pro účely vymezení východisek revitalizace, 
nebo pro účely vyhodnocení revitalizačního efektu atp.)

Abychom mohli korektně hodnotit krajinu revita-
lizace, je tedy nejprve nutné ji nějakým způsobem vy-
mezit. Optimální krajinou revitalizace je povodí (resp. 
hydrologické povodí) revitalizovaného toku. Bohužel, 
stejně jako je nereálná revitalizace v rozsahu celého toku 
(a to i v případě drobných vodních toků) je prakticky ne-
reálné, aby hodnocenou krajinou revitalizace ve smyslu 
její interakce s revitalizací bylo povodí. Povodí může být 
uvažováno jako krajina revitalizace pouze v ojedinělých 
případech drobných povodí nejčastěji v pramenných ob-
lastech drobných vodních toků vyšších nadmořských 
výšek.

Jako vhodnější a z hlediska revitalizace do jisté míry 
i objektivněji hodnotitelnou krajinou revitalizace může 
být zejména:
–  Příbřežní zóna – zóna vymezená ovlivněním tokem 

(inudační zóna periodické inudace, zóna vymezená 
drénující podzemní vodou atp.) – tento typ krajiny 
revitalizace je v terénu poměrně obtížně vylišitelný 
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a vyžaduje detailní znalosti o místní hydrologické 
situaci. Příbřežní zónu lze do jisté míry vymezit 
na základě vegetační typologie, či bioindikace po-
mocí výskytu „příbřežních“ druhů rostlin.

–  Břehová hrana – v určitých případech může být kra-
jinou revitalizace a to zejména v situaci, kdy revitali-
zace neřeší směrové vedení toku, resp. revitalizace je 
realizována pouze opatřeními v korytě (odstranění, 
či nahrazení příčných objektů, odstranění podélných 
opevnění atp.).

–  Dotčený krajinný prostor (DoKP) (VOREL 2003) – 
tímto pojmem rozumíme území skutečně nebo po-
tenciálně zasaženého vlivem navrhovaného záměru. 
Autorem je tento termín navržen pro hodnocení kra-
jinného rázu, resp. pro hodnocení vlivů na krajinný 
ráz, přesto lze konstatovat, že jeho nasazení může 
být v krajinářské praxi podstatně širší. Jak vyplývá 
z defi nice, jedná se o část krajiny, která je sledovaným 
fenoménem bezprostředně ovlivněná. Z hlediska re-
vitalizací tedy může jít o krajinu, která je plošně roz-
sáhlejší než příbřežní zóna, ale současně menší než 
povodí revitalizovaného úseku toku. DoKP je zpravi-
dla vymezen podle výrazných terénních překážek, či 
krajinných objektů, které modifi kují hydrologický re-
žim v oblasti revitalizace. Těmito objekty mohou být 
např. liniové stavby, rozsáhlé lesní porosty na hranici 
s jinými kulturami, zástavba, výrazné geologické, či 
geomorfologické změny atp.

Je evidentní, že každá z uvedených krajin revitalizace má 
(bez ohledu na rozsah vlastní revitalizace) výrazně od-
lišné měřítko hodnocení. Z tohoto důvodu je vymezení 
krajiny revitalizace jedním z hlavních argumentů pro 
výběr vhodné metody hodnocení krajiny.

Druhým krokem hodnocení krajiny revitalizace je 
vymezení optimálního stavu krajiny. Přitom optimálním 
stavem krajiny revitalizace může být v zásadě potenciál-
ní přírodní stav krajiny, přírodě blízký stav, či stav přiro-
zený (MÍCHAL 1994). Optimálním stavem revitalizace 
ve smyslu cílového stavu revitalizačního projektu může 
být dokonce jen takový stav krajiny, který výrazně zlepší 
stávající ekologické podmínky v lokalitě, přesto nemusí 
být ani stavem na úrovni stavu přirozeného (např. re-
vitalizace v územích s exploatační těžbou nerostných 
surovin).

Pro hodnocení optimálního stavu krajiny, resp. pro 
formulaci optimálního stavu krajiny revitalizace je mož-
né využít např. parametry a indikátory následujících me-
tod (systémů popisu krajiny):
–  Potenciální vegetace ČR (NEUHASLOVÁ, NOVOT-

NÁ et al. 1998)
–  Diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí 

(skupiny typů geobiocénů – STG) (BUČEK & LA-
CINA 2000)

–  Lesnická typologie (soubory lesních typů – SLT) 
(např. PLÍVA 2000)

Nasazení výše uvedených klasifi kací je třeba posoudit 
z hlediska jednak revitalizačního cíle, jednak z hledis-
ka rozsahu hodnocení krajiny. Na rozsáhlých územích 
v relativně přirozených podmínkách je vhodné využít 
potenciální vegetace (NEUHÄUSLOVÁ 1998). V lesních 
podmínkách, či na pozemcích určených k plnění funk-
cí lesa v územích menšího plošného rozsahu je možné 
využít lesnickou typologii. Do jisté míry univerzální 
nasazení má geobiocenologické pojetí diferenciace kra-
jiny (BUČEK & LACINA 2000), zejména pro to, že ge-
obiocén je soubor geobiocenózy přírodní a všech od ní 
vývojově pocházejících a do různého stupně změněných 
geobiocenóz až geobiocenoidů včetně vývojových stádií, 
která se mohou vystřídat v segmentu určitých trvalých 
ekologických podmínek (ZLATNÍK in BUČEK & LACI-
NA 2000), tzn. do typu geobiocénu lze zahrnout různá 
vývojová, či sukcesní stádia vegetace na lokalitě odpo-
vídající různým stavům cíle revitalizace (přírodní stav 
krajiny, přírodě blízký stav, či stav přirozený atd.).

K hodnocení aktuálního stavu krajiny revitalizace se 
nabízí opět řada metod. Mezi obecně využitelné patří:
–  Hodnocení využití krajiny (PELLANTOVÁ 1994; 

VONDRUŠKOVÁ 1994)
–  Hodnocení biotopů soustavy Natura 2000 (GUTH 

et al. 2002; CHYTRÝ et al. 2001)
–  Hodnocení vegetačních doprovodů (např. ŠLE-

ZINGR & ÚRADNÍČEK 2003; ŠKRDLA & KUPEC 
2010 a další)

Stejně jako v případě metod využitelných pro hodno-
cení (stanovení) optimálního stavu krajiny revitaliza-
ce, i nasazení metod pro hodnocení aktuálního stavu 
je rozdílné. Metody hodnocení krajiny mají v podstatě 
univerzální využití, optimálně využitelné jsou v rozsáh-
lejších územích. Jejich výhodou je rovněž nejen hod-
nocení využití krajiny, ale i zjednodušený popis typů 
aktuální vegetace (fyziotypy) a vyjádření (kvantifi kace) 
ekologické stability (ve stupních 0–5). Nevýhodou je 
jisté zjednodušení, či generalizace mapovaných jedno-
tek. Hodnocení biotopů soustavy Natura 2000 je ideálně 
využitelné v krajině, která je přírodní, či přírodě blízká 
a rozsah řešeného území je spíše menší. Nevýhodou je 
omezená aplikace (nemožnost vyjádření kvality) hodno-
cení biotopů, které nejsou přírodními biotopy z hlediska 
Natury 2000. Relativně velmi podrobnými metodami 
hodnocení jsou metody hodnocení vegetačních dopro-
vodů. Jejich nasazení je optimální v územích menšího 
rozsahu, jistou nevýhodou může být požadovaná odbor-
ná zdatnost hodnotitele.

Hodnocení odchylky aktuálního stavu od optimál-
ního vždy závisí na „přesnosti“ vymezení optimálního 
a popisu aktuálního stavu. Některé z výše uvedených 
metod v sobě mají „zabudované“ hodnocení kvantity či 
kvality odchylky optimálního a aktuálního stavu (např. 
popisy reprezentativnosti a zachovalosti biotopů sou-
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stavy Natura 2000, či některé indikátory v metodách 
hodnocení vegetačních doprovodů). Z dalších metod, 
či indikátorů lze jmenovat např.:
–  Koefi cienty ekologické stability (např. LACINA in 

MÍCHAL 1994)
–  Stupně odpřírodnění, přirozenosti (např. SCHLU-

TER in MÍCHAL 1994)

Oba typy indikátorů pracují s poměry ekologicky stabil-
ních a nestabilních ploch v hodnoceném území, nejčas-
těji kvalitativně hodnocenými pomocí stupňů ekologické 
stability kvantitativně váženými plochami výskytu.

Zvláštním, ale využitelným přístupem k hodnocení 
krajiny revitalizace jsou fi nanční kvantifi kace. Z v pra-
xi využívaných metod lze jmenovat zejména metodu 
Kvantifi kace funkcí lesů (VYSKOT et al. 2003) a metodu 
Oceňování biotopů (SEJÁK & DEJMAL 2003). Obě me-
tody vychází principielně z ekosystémové kvantifi kace 
funkcí biotopů, první v lesním prostředí, druhá obecně 
v prostředí reálných biotopů v ČR. Podle různých klíčů 
pak přiřazují určitým biotopům fi nanční hodnoty. Jejich 
nasazení pro hodnocení odchylky optimálního stavu lo-
kality od stavu aktuálního opět předpokládá vymezení 
optimálního stavu a současného stavu krajiny, výsledky 
hodnocení jsou pak vymezeny fi nanční hodnotou.

Na závěr výčtu metod vhodných pro hodnocení kra-
jiny revitalizace je třeba zdůraznit, že jejich nasazení je 
vždy třeba kvalifi kovaně posoudit a to zejména ve vzta-
hu k požadavkům zadání hodnocení a k charakteru hod-
nocené lokality.

Výsledky

Ve výsledcích je prezentováno hodnocení krajiny revita-
lizace pomocí několika z výše uvedených metod. Jedná 
se o revitalizaci Zbytinského potoka v k. ú. obce Zbytiny 
v Jihočeském kraji. Potok pramení pod kopcem Mošna, 
protéká obcí Zbytiny a západně od obce ústí do Blanice, 
přítoku Otavy, která ústí do Vltavy. Zbytinský potok je 
tok V. řádu, jeho povodí má rozlohu na ploše 9,817 km2. 

Revitalizace spočívala v odstranění veškerého opev-
nění, rozvolnění proudnice toku a výsadby dřevinné 
břehové vegetace. Koryto toku má po revitalizaci měl-
čí příčný profi l, dochází k přirozené modelaci břehů. 
V další fázi byly realizovány stabilizační prvky pro sníže-
ní eroze do doby zapojení okolní břehové vegetace a pro 
snížení transportu jemnozrnných materiálů do koryta 
řeky Blanice. 

V krajině v okolí revitalizace převažují trvalé travní 
porosty a drobné porosty dřevin charakteru remízů, či 
drobných lesíků.

Hodnocení krajiny bylo provedeno pomocí vymeze-
ní krajiny revitalizace jako DoKP podle VORLA (2003) 
a to jednak nad základní mapou ČR 1 : 10 000, jednak 
nad ortofotomapou. K hodnocení bylo dále využito me-
tody hodnocení využití krajiny (PELLANTOVÁ 1994) 
a koefi cientů ekologické stability (LACINA in MÍCHAL 
1994). Uvedený postup řešení byl zvolen zejména vzhle-
dem k tomu, že požadavkem zadání bylo formulovat 
současný stav krajiny revitalizace ve vztahu k možnému 
optimálnímu stavu. Optimální stav nebyl pro řešení de-
fi nován, bylo tedy nezbytné využít metodu, která v sobě 
obsahuje určitou formu vyjádření kvantity stavu krajiny 
(formou stupně ekologické stability).

Celé řešení je zpracováno v prostředí programu 
 ArcGIS.

Obr. 184:  Vymezení krajiny revitalizace jako dotčeného krajinného prostoru (VOREL 2003);
krajina revitalizace je označena červenou linií.
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Rozloha dotčeného krajinného prostoru je 767,4 ha. 
Dotčený krajinný prostor byl rozsegmentován podle 

mapovacích jednotek PELLANTOVÉ (1994). Jednotli-

vým segmentům byl přidělen typ využití, fyziotyp a stu-
peň ekologické stability. V terénu vyšetřená data byla 
zpracována do mapových výstupů a databází.

Obr. 185:  Vymezení typů využití území podle PELLANTOVÉ (1994), včetně vyjádření ekologické stability jednotlivých prvků.

Tab. 61:
Otisk části databáze typů využití území podle PELLANTOVÉ (1994) pro mapované segmenty.

STABILITA Fyziotyp
Fyziotyp 

vedl
Využi Ohrožení Poznámky Dřeviny Výměra (m2) Jednotka

5 MT TTP nepravidelně kosený Ruderalizace kvalitni vlhke louky 152451,1 1a
4 MT RU TTP nepravidelně kosený Ruderalizace 672241,8 1a
3 MT TTP nepravidelně kosený Ruderalizace 1894646 3a
4 MT TTP nepravidelně kosený Ruderalizace 215554,6 1a
0 zástavba Obec Zby ny 245496,2 0
0 zástavba 37335,43 0
0 zástavba chata 1766,231 0
0 zástavba 2482,495 0
0 zástavba 5146,425 0
0 zástavba chata 2409,286 0
0 zástavba obec Svišovice 32838,73 0
3 MT RU pastvina extenzivní 506246,3 3a
4 MT bezlesí primární 2677,934 1a
0 lom 28060,78 18
3 KR remíz BO, SM 6398,304 4a
4 BO les s funkcí ochrannou BO 102742,3 4b
4 KR remíz BO 9082,291 4a
3 KR remíz rozvolněný porost JS, BR, BO, OS 35079,22 5
4 BO les s funkcí ochrannou BO, SM 84653,31 4b
3 KR RU remíz BO, BR, JS 10060,44 4a
3 KR remíz SM, BO, JS 45035,87 4a
3 MT RU lado s keři JS, JV 19701,91 3a
3 KR RU remíz SM, BO, JS, BR 61388,69 4a
3 MT lado s keři rozvolněný porost JS, BR 20187,93 3a
3 MT lado s keři rozvolněný porost BR, JS 15915,35 3a
3 KR remíz BR, JS, JV, LP 7954,813 4a
3 KU les hospodářský SM 115843,7 4b
3 KR remíz BO, BR 33838,57 4a
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Hodnocení stavu krajiny revitalizace je potom provede-
no podle koefi cientu ekologické stability KES (LACINA 
in MÍCHAL 1994), který se vypočte jako podíl ploch 
ekologicky stabilních a ekologicky nestabilních podle 
stupňů ekologické stability. Za stabilní se považují plo-
chy se stupněm ekologické stability 3 a vyšším, za plochy 
ekologicky nestabilní se považují segmenty se stupněm 
ekologické stability 2 a nižším. Pro zajištění plošného 
(resp. procentického) zastoupení jednotlivých stupňů 
ekologické stability bylo využito dat z plochování v pro-
středí GIS.

Tab. 62:
Zastoupení ploch v DoKP podle stupňů ekologické sta-
bility.

Stupeň 
ekologické 
stability

0 1 2 3 4 5

Plocha (ha) 36,07 0,00 0,23 552,91 162,92 15,27
Plocha (%) 4,70 0,00 0,03 72,05 21,23 1,99
KES = 731,10/36,30
KES = 20,14

Tab. 63:
Vztah KES a stupně ovlivnění krajiny.

KES Ovlivnění krajiny
< 0,40 velmi silné antropické ovlivnění krajiny
0,41–0,80 silné ovlivnění
0,81–1,2 průměrné ovlivnění
1,21–2,00 slabé ovlivnění
> 2,00 velmi slabé ovlivnění

Vzhledem ke vztahu KES a stupně ovlivnění krajiny 
lze konstatovat, že dotčený krajinný prostor revitaliza-
ce Zbytinského potoka je velmi slabě ovlivněn činností 
člověka.

Diskuse a závěr

Metody a výsledky popsané v této kapitole prezentují 
možné přístupy k hodnocení krajiny revitalizace. Přitom 
je zřejmé, že v zásadě nezodpovídají otázku naznačenou 
v názvu kapitoly, tedy, je-li krajina revitalizace východis-
kem či důsledkem revitalizačních opatření. 

V současné revitalizační praxi je krajina chápána 
spíše jako východisko revitalizačních opatření, nicméně 
revitalizace jako takové jsou fakticky zásahem, který by 
měl přispívat ke stabilizaci krajiny a výrazně pozitivním 
změnám v krajině. Revitalizací změněná krajina je tedy 
rovněž důsledkem revitalizace.

Aplikace popsaných metod hodnocení krajiny je 
vždy závislá na objektu a cíli hodnocení, jinými slovy 
na krajině jako takové a společenském zadání. Stěžejním 
problémem je v tomto směru vymezení vlastní krajiny 
revitalizace. To je v článku navrženo formou „dotčeného 
krajinného prostoru“ v situaci, kdy je ve většině případů 
nereálné do hodnocení uvažovat celé hydrologické po-
vodí hodnoceného toku. Vymezení krajinného prostoru 
může výrazně ovlivnit následné výsledky hodnocení kra-
jiny. Proto je nezbytné věnovat mu patřičnou pozornost.

Ostatní metody hodnocení krajiny jsou v zásadě pra-
xí prověřené a poskytují výsledky s relativně vysokou vy-
povídací schopností. Jistým problémem může být jejich 
interpretace do praxe revitalizace toků, většina uvede-
ných metod má totiž primárně jiný účel než poskytovat 
hodnocení účinku revitalizací na krajinu.

Hodnocení krajiny se jeví jako zásadní v celkovém 
vyhodnocení revitalizačního efektu realizovaných opat-
ření. Mělo by tedy být realizováno zodpovědně s využi-
tím maximálně vhodných metod a objektivizovanými 
způsoby hodnocení.

5.8.3.4   Význam mrtvého dřeva 
ve vodních tocích

Zdeněk Máčka

Mrtvé dřevo je nedílnou součástí říčních krajin v zales-
něných povodích, kde v korytech a nivách vodních toků 
ovlivňuje celou řadu abiotických i biologických procesů. 
Pod běžně používaným termínem mrtvé dřevo se ovšem 
skrývá velké množství forem a způsobů výskytu dřev-
ní hmoty (Obr. 186). Nejčastěji se používá pro stromy, 
keře a jejich zbytky vyvrácené či spadlé do koryta vod-
ního toku. Takovýto dřevní materiál má různou velikost 
i míru fragmentace. Podle velikosti se rozlišuje hrubé 
a jemné dřevo. Hrubé dřevo (angl. large woody debris, 
coarse woody debris) jsou kusy s minimálním průměrem 
10 cm a současně minimální délkou 1 m, dřevní mate-
riál s menšími rozměry je pak jemné dřevo (angl. fi ne 
woody debris, small woody debris). Mrtvé dřevo je rovněž 
morfologicky velmi variabilní v závislosti na stupni frag-
mentace; v korytech vodních toků se lze setkat s čerstvě 
vyvrácenými stromy se zachovanými větvičkami a lis-
tím, se stromy v různém stupni odvětvení i s pouhými 
torzy kmenů zcela bez větví i kůry. Dále se do této ka-
tegorie zahrnují odlomené části dřevin, jako jsou ko-
řenové baly, pařezy a jednotlivé větve. Mrtvé dřevo se 
vyskytuje bud samostatně jako jednotlivé (individuální) 
kusy (Obr. 187a, b) nebo v podobě dřevních akumulací 
(Obr. 187c), které představují nahromadění alespoň tří 
vzájemně se dotýkajících kusů dřeva na jednom místě. 
Akumulace se rozdělují podle způsobu vzniku na au-
tochtonní, alochtonní a kombinované. Autochtonní 
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akumulace vznikají napadáním více místních stromů 
na jedno místo, alochtonní akumulace se tvoří napla-
vením více kusů dřeva na místo, které je příhodné pro 
zachytávání plovoucího dřevního materiálu, kombinova-
né akumulace mají svůj původ v zachytávání plovoucího 
dřeva na místním, vyvráceném stromu (tzv. klíčovém 
kusu).

Ve vodohospodářské praxi se lze dále setkat s ter-
míny spláví, případně plavená dřevní hmota. Oba poj-
my poukazují na to, že dřevo může být ve vodním toku 
transportováno vodním proudem. Ve vodních tocích se 
ovšem vyskytuje také nemalé množství stabilních kusů 
dřeva, které nikdy transport neprodělaly a nacházejí se 
na původním místě. Kusy nepřeplavené vodou se ozna-
čují jako autochtonní, kusy které odplavaly z míst, kde 
se do vodního toku dostaly, a zachytily se posléze dále 
po proudu, se označují jako alochtonní. Pokud je feno-
mén mrtvého dřeva v říčních krajinách nahlížen spíše 
z pohledu jeho ekosystémových funkcí, stává se stěžej-
ním kritériem pro jeho defi nici interakce s hydrologic-
kými, geomorfologickými a ekologickými procesy. Tyto 
procesy jsou ovšem ovlivňovány nejen vyvrácenými, 
mrtvými stromy a keři, ale i živými, dožívajícími nebo 
opětovně zmlazujícími dřevinami. V mnoha případech 
se například plně vitální stromy naklánějí přes břehovou 
hranu do koryta, případně rostou přímo v korytě; to 
se týká především rodu vrba (Salix spp.). Takové živé 
dřeviny pak významně ovlivňují hydrauliké podmínky 
v korytě (disipace energie proudění), zachytávají plovou-
cí organické zbytky nebo snižují kapacitu průtočného 
profi lu (Obr. 187d).

Pokud tedy odhlédneme od toho, zda se jedná o od-
umřelou či živou dřevní biomasu, tak je vhodnější po-
užívat obecnější termíny dřevní hmota, případně říční 
dřevo. Termín říční dřevo je výstižnější, protože přímo 
poukazuje na prostředí, ve kterém se dřevo vyskytuje. 
Tento univerzální pojem odkazuje spíše na interakce 
dřevní hmoty s nejrůznějšími procesy abiotické i bio-
logické povahy, které se odehrávají v říčních krajinách. 
Říční dřevo lze následně defi novat alternativně pro ko-

ryta a nivy vodních toků. Za korytové říční dřevo lze 
považovat vyvrácené či stojící (mrtvé, dožívající, opě-
tovně zmlazující, živé) stromy a keře, případně jejich 
fragmenty, zasahující do koryta, které jsou více či méně 
kontinuálně vystaveny působení proudící vody a trans-
portu splavenin a které tyto procesy zpětně ovlivňují. 
Nivní říční dřevo lze popsat jako vyvrácené, ležící stromy 
a keře, případně jejich fragmenty, které jsou příležitostně 
(během zaplavení nivy za povodní) vystaveny působení 
proudící vody a transportu splavenin a které tyto procesy 
zpětně ovlivňují.

Při výzkumu a managementu dřeva ve vodních to-
cích bývá zpravidla věnována pozornost hrubému dřevu. 
Důvodem je skutečnost, že vliv dřeva na utváření a fun-
gování říčního ekosystému je tím významnější, čím větší 
jsou kusy dřeva, které se v něm nacházejí. Kusy s limitní 
velikostí 10 cm v průměru a délkou alespoň 1 m se již 
všeobecně považují za schopné významně modifi kovat 
fl uviální procesy (VAN SICKLE & GREGORY 1990). 
Účinky, které dřevo ve vodním toku vyvolá, však nejsou 
závislé až tak na jeho absolutní velikosti, jako na pomě-
ru mezi velikostí dřeva a velikostí koryta (GURNELL 
2003). S rostoucími rozměry koryta se vliv kusů dané-
ho průměru/délky snižuje a současně se zvyšuje jejich 
mobilita (pravděpodobnost přeplavení během povodní).

Hrubé dřevo je komponentou říčních ekosystémů, 
která dokáže podstatným způsobem ovlivnit jejich 
vzhled a fungování a plní mnohé ekosystémové funkce. 
Jakým způsobem a v jaké míře se může dřevo funkčně 
uplatnit, závisí na celé řadě faktorů; jedná se například 
o jeho rozměry, stupeň rozkladu, druh dřeviny, pozici 
v rámci koryta či nivy, hydrologický režim vodního toku 
či zrnitost materiálů tvořících koryto a nivu. Výzkum 
vlivu dřeva na vodní toky se začal rozvíjet v 70. letech 
minulého století v hornatých oblastech porostlých jeh-
ličnatými lesy v severozápadní části USA (státy Ore-
gon a Washington) (SWANSON et al. 1976; BESCHTA 
1979). V pozdější době pak začaly výzkumy i v jiných 
typech ekosystémů, zejména v západní Evropě (pře-
devším Velká Británie, Francie, Německo), Austrálii 

Obr. 186:  Schéma zachycující různé formy a způsoby výskytu říčního dřeva v nivě řeky protékající středoevropskou kulturní krajinou.
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a na Novém Zélandu a také ve střední a východní části 
USA. Z provedených studií vyplynulo, že říční dřevo 
plní zejména následující funkce: modifi kuje hydrauliku 
proudění (GIPPEL 1995), ovlivňuje transport splavenin 
(BILBY & WARD 1989), utváří morfologii koryta a nivy 
(NAKAMURA & SWANSON 1993), přispívá ke vzniku 
vodních biotopů (MASER & SEDELL 1995; BEECHIE 
& SIBLEY 1997), a pozitivně působí na populace ně-
kterých skupin živočichů (zejména bezobratlých a ryb), 
mikroorganizmů a vodních makrofyt (LEMLY & HIL-
DERBRAND 2000; WRIGHT & FLECKER 2004).

Z hlediska geomorfologických účinků se dřevo pro-
jevuje třemi způsoby: ovlivňuje pohyb a zachytávání 
splavenin, modifikuje dynamiku fluviálních procesů 
a přetváří korytovou morfologii. Přímé i nepřímé účin-
ky dřeva se projevují v řekách napříč všemi prostorový-
mi měřítky od nejmenších korytových jednotek (např. 
tůně, lavice), přes říční úsek a údolní dno až po celou 
říční krajinu. Na úrovni korytových jednotek dřevo silně 
ovlivňuje zejména velikost a typ tůní, náplavů (lavic) 
a v případě toků s výrazně hrubozrnnými sedimen-
ty také dnových stupňů. Mnoho z geomorfologických 

účinků říčního dřeva je výsledkem působení velkých 
stabilních kusů, které efektivně blokují proudění vody 
a pohyb splavenin. Velké, klíčové kusy mohou také 
zachytávat další plovoucí dřevo, čímž vznikají dřevní 
akumulace. Akumulace díky svým větším rozměrům 
ovlivňují proudění a morfologii koryta ještě výrazněji 
než individuální kusy. 

Říční dřevo jako účinná překážka proudění vody lo-
kálně modifi kuje hydraulické podmínky a zesiluje erozní 
tvorbu tůní. V závislosti na orientaci a výšce nade dnem 
vede dřevo ke vzniku různých typů tůní. Vertikálně po-
stavené kusy dřeva mají podobné účinky jako mostní 
pilíře a vedou ke vzniku turbulentních vírů erodujících 
okolní dno. Tento typ překážek vede v korytě ke vzniku 
výmolových tůní (v místech se zrychleným prouděním), 
vírových tůní (v důsledku turbulence vyvolané překáž-
kou), případně hrazených tůní (vzdutí hladiny vyvola-
né laterální vertikální překážkou, například příčně ležící 
dřevní akumulací) (ROBINSON & BESCHTA 1990). 
Klády bez kontaktu se dnem a v pozici více méně rovno-
běžné s vodní hladinou vytvářejí horizontální překážky, 
které voda podtéká, proudění je směrováno proti dnu 

Obr. 187:  Příklady různých forem dřevní hmoty v říční krajině. A: břehovou erozí vyvrácený strom s částečně zachovanými větvemi, 
strom byl za povodně přeplaven a zachytil se na jesepním břehu, kde se kolem jeho kořenového balu vytvořila vírová tůň, větve byly 
využity jako potrava bobrů (Morava, PP Osypané břehy); B: Abrazí vodním proudem odvětvené a odkorněné stromy (Morava, NPR 
Ramena řeky Moravy); C: dřevní akumulace vytvořená zachycením plovoucího dřeva v doprovodných porostech během zaplavení nivy 
za povodně (Dyje, NP Podyjí); D: vyvrácený, zmlazující strom ležící v korytě (Lužnice, PR Horní Lužnice).
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a zesílení eroze vede ke vzniku tůně. Kusy dřeva mohou 
být rovněž orientovány šikmo vůči vodní hladině, tako-
véto překážky vyvolávají vznik vírových tůní. Vznik tůní 
v důsledku horizontálně a šikmo postavených překážek 
závisí na průměru kusu dřeva, jeho orientaci vůči prou-
dění, rychlosti proudění, vzdáleností ode dna a sklonu 
vůči dnu (BESCHTA 1983). Pod kládovými stupni, přes 
které přepadává voda, vznikají tůně v důsledku turbu-
lence ve vývařišti. Hloubka tůní ve vývařištích je odvislá 
od energie vodního proudu, hloubky vody a intenzitě 
turbulence (BORMAN & JULIEN 1991). Tůně vytvoře-
né při obtékání velkých dřevních akumulací bývají větší 
a bývají více hloubkově variabilní než jiné typy tůní.

Dřevo může vyvolat vznik sedimentárních lavic, 
pokud fyzicky blokuje transport splavenin, nebo když 
vytváří proudové stíny, čímž vyvolává depozici unášené-
ho materiálu. V místech kde dřevo modifi kuje proudě-
ní a vyvolává vznik tůně, vzniká za tůní náplav tvořený 
sedimenty erodovanými v tůni. Depozice sedimentů 
vázaná na dřevo může být značná. V některých říčních 
úsecích je objem sedimentů zachycených na dřevě až 
desetinásobný v porovnání s celoročním objemem spla-
venin transportovaných přes tyto úseky; dřevo tak vý-
znamně reguluje pohyb sedimentů korytem (PITLICK 
1995). V řekách s velkou zásobou sedimentů zachyce-
ných na individuálních kusech či akumulacích je trans-
port splavenin mnohem méně rozkolísaný (MASSONG 
& MONTGOMERY 2000). Z výše uvedeného vyplývá, 
že po odstranění dřeva dochází ke snížení retenční kapa-
city a zesílení transportu splavenin (SMITH et al. 1993).

Dřevo dvojím způsobem ovlivňuje šířku koryta. 
V prvním případě chrání dřevo břehy před erozí a za-
braňuje rozšiřování koryta. Ve druhém případě naopak 
odklání proud proti břehu a lokálně akceleruje jeho 
erozi a způsobuje rozšíření koryta. Z tohoto důvodu 
může v zalesněných říčních úsecích na krátkou vzdá-
lenost šířka koryta značně kolísat. Výrazný vliv na lo-
kální variabilitu koryta mají zejména dřevní akumulace 
(MONTGOMERY et al. 2003). Ilustrativním příkladem 
v našich podmínkách je tzv. Kenická akumulace v NPR 
Ramena řeky Moravy, která vyvolala lokální rozšíření 
koryta na 41 m, průměrná šířka koryta v okolí je přitom 
pouze 23,8 m (MÁČKA & KREJČÍ 2006) (Obr. 188). Stu-
die provedené v Severní Americe a na Novém Zélandě 
dokládají, že zalesněné říční úseky jsou širší a vykazují 
rovněž větší šířkovou variabilitu než úseky protékající 
travními porosty (TRIMBLE 1997; DAVIES-COLLEY 
1997). Eroze říčních břehů však nesouvisí pouze se 
dřevem ležícím v korytě, ale je ovlivněna rovněž jejich 
prokořeněním. SMITH (1976) během série terénních 
experimentů zjistil, že rychlost eroze byla nepřímo 
úměrná stupni prokořenění břehu, což dokazuje, že 
břehové porosty dřevin významně zpomalují břehovou 
erozi. Stabilní kusy dřeva nebo dřevní akumulace mohou 
rovněž rozdělit proudění a vyvolat vznik většího počtu 
samostatných, užších anastomózních koryt.

Obr. 188:  Pohled na Kenickou akumulaci v řece Moravě u obce 
Hynkov (CHKO Litovelské Pomoraví).

V prostorovém měřítku říčního úseku ovlivňuje dřevo 
počet tůní a lavic. V řekách obklopených lesními po-
rosty se zpravidla zkracuje vzdálenost (rozestupy) mezi 
tůněmi s rostoucím množstvím dřeva v korytě. Dřevo 
rovněž výrazně zvyšuje hydraulickou drsnost koryta, což 
ovlivňuje rychlost proudění vody (rychlost se zmenšuje), 
průtok a tečné napětí působící na dno a břehy. Zmenšení 
tečného napětí (a tím snížení potenciálu pro erozi) může 
dosahovat značných hodnot. BUFFINGTON (2001) 
uvádí ze štěrkonosných toků protékajících dospělými 
lesními porosty jihovýchodní Aljašky snížení tečného 
napětí díky dřevu o 60 %. ASSANI & PETIT (1995) zjis-
tili na malém štěrkonosném toku z Belgie zvýšení teč-
ného napětí o 50 % po odstranění dřevních akumulací. 
Odstranění dřeva vedlo v tomto případě k úměrnému 
nárůstu transportu štěrků. Kromě celkového zvyšování 
odporu vůči proudění vody zvyšuje dřevo prostorovou 
variabilitu tečného napětí a energie toku, což se odráží 
ve větším počtu tůní a lavic, a také větší šířkové varia-
bilitě koryta. Dřevo tak iniciuje vznik nepravidelností 
(mikroforem) na dně a březích, které dále zvyšují rezis-
tenci vůči eroznímu působení proudící vody. 

Kombinovaný účinek zvýšené drsnosti způsobené 
dřevem a mikroformami dna a břehů podstatně sni-
žuje tečné napětí na dně koryta a transportní kapacitu 
toku, čímž dochází ke zjemňování dnových sedimentů. 
BUFFINGTON & MONTGOMERY (1999) modelo-
vým výpočtem zjistili, že snížení transportní kapacity 
v důsledku přítomnosti lavic, nerovných břehů a dřeva 
může snížit střední velikost zrna u dnových sedimentů 
o 90% oproti širokému korytu s plochým dnem a malou 
drsností. Vliv dřeva na průměrnou zrnitost sedimentů 
v říčním úseku a rovněž na prostorovou variabilitu zrni-
tostních frakcí (plošky dna tvořené sedimenty odlišné-
ho zrnitostního složení) má dopad na výskyt a pestrost 
vodních biotopů. Dobře prozkoumaný je zejména vliv 
lavic a dřeva na ukládání štěrkopísků vhodných jako 
podklad pro tření lososovitých ryb v horských potocích. 
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Bez jejich účinku by dno v těchto příkrých vodotečích 
tvořily zejména velmi hrubé sedimenty (hrubě štěrko-
vité, kamenité), které jsou pro zakládání trdlišť těchto 
ryb nevhodné.

Vliv dřeva na hydraulické podmínky a transport 
sedimentů se může projevit v prostorovém měřítku říč-
ního úseku rovněž změnami geomorfologického typu 
koryta. Koryto může být například přehrazeno kládo-
vými stupni, na kterých se rozptyluje energie, která by 
jinak byla k dispozici pro transport sedimentů. Tyto or-
ganické stupně zadržují sedimenty a udržují aluviální 
koryto tam, kde by jinak existoval tok se skalním kory-
tem. Podobně může dřevo vést ke vzniku série mělčin 
a tůní tam, kde by jinak bylo pouze ploché dno či skalní 
koryto. Z důvodu velmi silných vlivů dřeva na morfo-
logii koryta se předpokládá, že samovolně vytvořené 
tůně by v tocích se středním sklonem (tj. > 1 %) s hrubě 
a středně štěrkovitým dnem spíše neexistovaly. Četné 
studie na tomto typu toků naznačují, že většina tůní je 
zde přímo vytvořená či silně ovlivněná ležícím dřevem.

V širším prostorovém měřítku ovlivňuje dřevo rov-
něž utváření celého údolního dna. Dřevní zátarasy, které 
dříve kompletně blokovaly velké nížinné řeky, význam-
ně ovlivňovaly morfologii koryta a nivy, sklon údolního 
dna a transportní kapacitu toku. S obrovskými dřevními 
akumulacemi se setkávali první evropští kolonisté v Se-
verní Americe. Španělští objevitelé například popsali 
v roce 1690 velký zátaras na dolním toku řeky Colo-
rado v Texasu. Třicet let po odstranění tohoto zátarasu 
Americkou armádou v roce 1927 vytvořily sedimenty 
erodované z koryta řeky deltu, která přetínala napříč 
celou zátoku Matagorda (HARTOPO 1991). První ev-
ropští průzkumníci rovněž zaznamenali rozsáhlý dřevní 
zátaras na řece Red v Louisianě (tzv. Great Raft ); záta-
ras sestával ze střídajících se úseků přehrazených dřev-
ními akumulacemi a úseků s volnou pomalu tekoucí 
až stojatou vodou. VEATCH (1906) odhadl, že v roce 
1875 ovlivňoval tento složitý zátaras řeku v délce 390 až 
480 km a začal se tvořit někdy v druhé polovině 15. sto-
letí. Do dvaceti let po odstranění posledních zbytků zá-
tarasu se prohloubilo koryto řeky Red v úseku 24 km 
dlouhém o 1 až 5 m a transportní kapacita se zvýšila 
šestinásobně. Další velká dřevní akumulace, která blo-
kovala v délce 1 km koryto řeky Skagit ve Washingtonu, 
způsobovala každoročně při tání sněhu povodeň, která 
zaplavovala cca 380 km2 okolní krajiny. Po odstranění 
akumulace se již ani největší jarní povodně nevylévaly 
z koryta (MONTGOMERY et al. 2003). Lze předpoklá-
dat, že rozsáhlé dřevní zátarasy se mohly tvořit i na na-
šich řekách v prehistorickém období, kdy hospodaření 
v krajině nemělo dosud tolik intenzivní charakter. V této 
době mohly mít velké dřevní akumulace značný vliv 
na podobu říčního vzoru a tvářnost údolních niv v za-
lesněných povodích. Takovéto akumulace pravděpodob-
ně sehrály svoji roli při vzniku anastomózního větvení 
Moravy v Hornomoravském a Dolnomoravském úvalu.

V průběhu delšího času se mohou vlivy dřeva na ero-
zi a transport splavenin kumulovat a projevit se geomor-
fologickými účinky dokonce na úrovni celého povodí. 
Například kládové stupně rozptylují potenciální ener-
gii, která by jinak byla využita pro transport splavenin. 
Studie věnované podélnému profi lu menších vodních 
toků ukazují, že 6% až 80% spádu koryta může být vá-
záno na kládové stupně (MONTGOMERY et al. 2003). 
V říční síti vyvinuté na málo odolných horninách s vel-
kými sklony koryt může vést snížení hydraulické drs-
nosti po odstranění dřeva ke katastrofi ckým projevům 
hloubkové eroze (BOOTH 1990).

Ačkoliv se velké množství badatelů zaměřovalo hlav-
ně na to, jak říční dřevo ovlivňuje hydrogeomorfologické 
procesy, hrubé dřevo má velký dopad také na řadu pro-
cesů biologických. Dřevo například podporuje primární 
produkci ve vodních tocích tím, že poskytuje podklad 
pro život bakterií a řas, uvolňují se z něho živiny a za-
chytává se na něm plovoucí organický materiál. Na dřevě 
se ve vodním prostředí rychle vytvářejí biofi lmy tvořené 
mikroorganizmy a slizovitými látkami, které je obklopu-
jí. Dřevo slouží mikroorganizmům nejen jako podklad, 
ale i jako zdroj živin. Dřevo rovněž vytváří vhodné pod-
mínky pro zachytávání a rozklad jemných organických 
částic, jejichž zdrojem je vegetace na březích a v nivě. 
Mikroorganizmy a bezobratlí živočichové obývající říč-
ní dřevo tuto organickou hmotu využívají a rozkládají 
rychleji než samotné dřevo. Velké dřevo rovněž zachy-
tává a akumuluje těla uhynulých ryb. Živiny, zejména 
dusík, které se uvolňují z rozkládajících se zbytků ry-
bích těl, pak zrychlují rozvoj řasových a mikrobiálních 
biofi lmů.

Dřevo rovněž přímým i nepřímým způsobem zvyšuje 
sekundární produkci. Přímým vlivem je zvětšování po-
vrchové plochy, která je dostupná pro bezobratlé spásače 
(seškrabávače), nepřímým pak zvyšování pestrosti eko-
topů v korytě. SMOCK et al. (1989) uvádí z malého toku 
na pobřežní nížině ve Virginii, že abundance bezobrat-
lých byla desetkrát a biomasa pětkrát vyšší na dřevních 
akumulacích než na písčitých substrátech. Větší hustota 
populací i větší druhová pestrost bezobratlých v tocích, 
které obsahují dostatek dřeva, byla zdokumentová-
na rovněž na tocích jihovýchodní Austrálie a Nového 
Zélandu (O’CONNOR 1991; COLLIER & HALLIDAY 
2000); důvodem byla větší dostupnost vhodných bioto-
pů nebo lepší potravní nabídka, případně kombinace 
obojího. Vyšší populační hustota bezobratlých následně 
představuje větší a pestřejší potravní nabídku pro ryby, 
které se jimi živí.

To, že bezobratlí kolonizují větve ponořených stro-
mů v lotických i lentických ekosystémech, je známo již 
několik desetiletí (BERNER 1951). Bezobratlí rovněž 
osidlují listí a větvičky usazené na říčním dně. Ačkoliv 
mnohem větší pozornost byla v tomto ohledu věnována 
minerálním substrátům, dřevo může v řece představovat 
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mnohem příznivější stanoviště pro kolonizaci. Pokud je 
dřevo přirozeně kotvené, tak nabízí v korytě relativně 
stabilní podklad, poskytuje vhodný povrch, na kterém 
se mohou bezobratlí přichytit a bývá zároveň pokryté 
biofi lmy a porostlé rostlinami, které dále rozšiřují na-
bídku stanovišť a slouží jako zdroj potravy. Na rozdíl 
od minerálních podkladů může být dřevo některými 
druhy přímo konzumováno, je dostatečně měkké, aby 
v něm bylo možné vrtat chodbičky sloužící jako úkryty, 
a je velmi efektivním zachytávačem proudem unášeného 
organického materiálu, který může být rovněž zužitko-
ván. Dřevo je tak schopné oproti minerálním substrá-
tům výrazně zvýšit pestrost potravní nabídky. Bezobratlí 
využívají dřevo mnoha způsoby v různých fázích jejich 
životního cyklu bez ohledu na to, jaký jej jejich skutečný 
potravní zdroj. Dospělci ho využívají k odpočinku či 
jako stanoviště k páření a kladou na jeho povrch vajíč-
ka, ať už pod hladinou nebo na vynořené části. Mnozí 
bezobratlí, zejména larvy hmyzu, využívají dřevo jako 
úkryt – schovávají se pod odchlípnutou kůrou, vrtají si 
chodbičky, používají praskliny ve dřevě, nebo si je aktiv-
ně dlabou. Některé larvy hmyzu, jako například chrostíci 
(např. Heteroplectron spp., Pycnopsyche spp.), využívají 
drobné úlomky kůry a větviček pro vytváření schrá-
nek. Řada hmyzích druhů se zakuklí pevně přichycená 
na povrchu dřeva nebo ve dřevě, případně šplhá po dře-
vě z vody po vylíhnutí dospělce. Zřejmě nejdůležitějším 
důvodem, proč jsou bezobratlí tak hojní na ponořeném 
dřevě je to, že mohou využívat řadu potravních příleži-
tostí s využitím různorodých potravních strategií. 

Říční dřevo je také často využíváno bezobratlými pří-
mo jako potrava. HOFFMAN & HERING (2000) pro-
vedli klasifi kaci fauny vázané ve vodních tocích na dřevo 
do tří kategorií na základě míry využití dřeva jako po-
travy (xylofágie). Některé druhy se vyskytují výhrad-
ně na dřevě a jsou potravně omezeny pouze na dřevní 
hmotu (obligátní xylofágové), jiné druhy do určité míry 
dřevo požírají, ale živí se rovněž listím (fakultativní 
xylofágové). Tradičnější třídění kladou živočichy po-
žírající dřevo do skupiny kouskovačů (drtičů). Nexylo-
fágní druhy s vazbou na dřevo pak náleží ke zbývajícím 
skupinám – seškrabávačům, fi ltrátorům a predátorům. 
Ve střední Evropě patří mezi obligátní xylofágy někte-
ří chrostíci (Trichoptera spp.), brouci (Coleoptera spp.) 
a dvoukřídlí (Diptera spp.).

Množství bezobratlých živočichů žijících na říčním 
dřevě bylo kvantifi kováno v celé řadě studií v různých 
částech světa. Vzorkování bylo prováděno buď na při-
rozených kusech a jejich akumulacích, případně byla 
studována kolonizace kusů dřeva vložených do vodního 
toku přímo za tímto záměrem. Bezobratlí byli kvanti-
fi kováni pomocí jejich početnosti, biomasy, případně 
produkce. Některé práce se soustředily na celé spole-
čenstvo, jiné byly úžeji zaměřené na konkrétní druhy, 
čeledě nebo řády. Početnost bezobratlých (vyjádřenou 

počtem jedinců na jednotkovou plochu povrchu dřeva) 
na úrovni celého společenstva byla hodnocena v několi-
ka studiích a je značně proměnlivá. Hustota bezobratlých 
na dřevě v Německu, Rakousku, Texasu a Missouri byla 
poměrně nízká (< 5000/m2), ve většině ostatních studií 
však dosahovala nebo dokonce přesahovala hodnotu 
 10 000/m2 (BENKE & WALLACE 2003). Jedna z prvních 
studií, provedená na malém toku v Illinois, zdokumento-
vala na třech přirozených kusech dřeva hustotu větší než 
22 000/m2, a na uměle vloženém dřevě kolonizovaném 
máloštětinatci (Oligochaeta spp.) byla dokonce zazname-
nána hodnota dosahující téměř 92 000/m2.

Velké dřevo má neocenitelný podíl na vytváření míst 
s hlubší vodou a tůní, které jsou biotopem ryb. Tůně 
i jiné biotopy vázané na dřevo jsou pro ryby atraktivní 
z nejrůznějších důvodu. V prvé řadě jsou to místa, kam 
se mohou ryby uchýlit v době extrémních (maximálních 
i minimálních) průtoků. Za vyšších vodních stavů jsou 
to místa s pomalejším prouděním vody, za sucha na-
opak místa se zbývající hlubší vodou. Lososovité ryby se 
například skrývají v proudových stínech za kusy dřeva, 
odkud podnikají výpady do rychleji proudící vody, která 
unáší jejich kořist. Útočiště s nižšími rychlostmi za dře-
vem snižují úmrtnost při přezimování pro řadu drob-
ných bentických druhů ryb, zvlášť v tocích s písčitým 
dnem (ROSS et al. 1992). Jiné druhy ryb používají tůně 
kryté dřevem jako místa pro tření nebo kladou jikry pří-
mo na ponořené dřevo (např. jelčíci,  Cyprinella spp.). 
Tůně bývají typicky obývány větším počtem ryb a ryba-
mi větších velikostí než mělké úseky koryta díky většímu 
prostoru (objemu), který je v těchto biotopech k dispo-
zici. Vodní toky s nedostatečně vyvinutými, mělkými 
tůněmi s malým reziduálním objemem jsou domovem 
menšího počtu druhů, vykazují jednodušší trofické 
vztahy a početnost rybích populací je v nich více časově 
rozkolísaná (SCHLOSSER 1987). Kromě vlivu na tvor-
bu tůní nelze přehlížet ani vliv dřeva jako drsnostního 
prvku v mělkých tocích s jemnozrnnými sedimenty. 
Například řada toků v nížinách atlantického pobřeží 
USA postrádá hrubší štěrkovité sedimenty. Dřevo je pak 
jediným prvkem vytvářejícím drsnost koryta a podpo-
rujícím vznik pestřejších, proudných biotopů (SMOCK 
& GILINSKY 1992). Přítomnost dřevních akumulací, 
byť často obsahujících kusy s poměrně malým průmě-
rem, vytváří v mělkém, písčitém korytě heterogenní 
zónu s proměnlivou rychlostí proudění a hloubkou vody.

Kromě podílu na tvorbě tůní a zpestření rychlosti 
a typu proudění vody se dřevo uplatňuje rovněž jako 
úkryt a celkově zpestřuje strukturu vodního prostředí. 
Jako úkryt může sloužit celá škála struktur od jediného 
kmene vyvráceného stromu až po velké dřevní akumu-
lace. V tocích severního Japonska byla nalezena pozitiv-
ní závislost mezi množstvím úkrytů tvořených dřevem 
a početností lososa masu (Oncorhynchus masou) v bio-
topech tůní i mimo tůně (INOUE & NAKANO 1998). 
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Obecně lze říci, že vodní toky s komplexnější strukturou 
koryta mají početnější populace a vyšší diverzitu rybí 
obsádky než toky s jednoduše utvářeným korytem. Toto 
souvisí mimo jiné s možností ukrýt se před predáto-
ry, izolovat se od potravních konkurentů nebo nalézt 
vhodná útočiště v období nepříznivých životních pod-
mínek, jako jsou povodně a sucha. Dřevo poskytuje stín, 
který ztěžuje predátorům uvidět ryby a rybám naopak 
pomáhá spatřit včas blížícího se predátora. Strukturál-
ní pestrost koryta je pro mnohé druhy ryb základním 
předpokladem jejich života. Ponořené větve a jiné dřevo 
rozdělují dostupný prostor a vizuálně izolují jednotlivé 
rybí jedince, což umožňuje vyšší hustotu obsazení do-
stupného prostoru.

Strukturální pestrost a velký výběr biotopů jsou 
kritickými podmínkami pro přežití stresových pod-
mínek, jako jsou extrémně vysoké či nízké průtoky. 
V potocích náchylných k vysychání mohou hrubé dře-
vo či jiné překážky v korytě poskytnout jediné útočiš-
tě během období sucha. Vodní tůně, které přetrvávají 
v prohlubních na dně koryta, jsou vyhledávány i jinými 
skupinami živočichů než rybami; predátoři jako mýva-
lové, volavky, hadi nebo vydry mohou profi tovat z vy-
soké koncentrace ryb stahujících se za sucha do tůní. 
Na úrovni jednotlivých biotopických jednotek se pro-
jevuje segregace rybí obsádky podle druhů a velikosti. 
Zejména pro ryby s agresivnějším chováním je velká 
nabídka stanovišť nezbytnou podmínkou koexistence. 
Větší nebo více agresivní jedinci obsazují v menších to-
cích nejvýhodnější polohy (FAUSCH & WHITE 1981). 
Známá je segregace různých druhů mladých lososovi-
tých ryb v tocích s tůněmi generovanými přítomností 
hrubého dřeva. Práce zabývající se společenstvy ryb 
v tocích teplejších oblastí ovšem ukazují, že vazby ryb 
na dřevo jsou ovlivněny rovněž dalšími faktory, jako je 
rychlost proudění vody, způsoby chování (vyhýbání se 
predátorům) či potravní příležitosti (MEFFE & SHEL-
DON 1988). Jak ryba dorůstá, její vazba na dřevo se 
může měnit podle její velikosti a potravních preferencí. 
Například QUIST & GUY (2001) zjistili významnou 
pozitivní vazbu na množství dřeva u semotila černo-
skvrnného (Semotilus  atromaculatus) pouze v prvním 
roce života. Tuto skutečnost interpretovali jako důsledek 
přechodu z konzumace bezobratlých žijících na dřevě 
v mládí na konzumaci ryb ve starším věku. Užitky dřeva 
pro ryby lze shrnout následovně: dřevo vytváří zákryt 
a stín, pobytové prostředí pro mladé jedince či dospělce, 
představuje zdroj potravy (nabízí řasy nebo bezobratlé 
žijící na povrchu ponořeného dřeva), sehrává roli při 
reprodukci (zákryt pro tření, podklad pro kladení jiker), 
a nabízí úkryt před predátory.

Na rozdíl od Severní Ameriky, západní Evropy, ji-
hovýchodní Austrálie, Nového Zélandu a také Japon-
ska je v České republice říční dřevo dosud velmi málo 
prozkoumaným fenoménem vodních toků. Důvodem 

může být to, že naše říční síť vykazuje vysokou míru 
upravenosti člověkem a dřevo je v běžné vodohospodář-
ské praxi z vodních toků soustavně odstraňováno. Větší 
množství dřeva se proto vyskytuje v našich potocích 
a řekách pouze v kratších, izolovaných úsecích, většinou 
tam, kde vodní toky protékají zvláště chráněnými území-
mi. Výraznější vlivy a funkce dřeva v našich říčních eko-
systémech tak lze pozorovat pouze na plošně omezeném 
území. Mezi říční systémy, ve kterých se dřevo vyskytuje 
ve větší míře, patří například neupravené úseky Moravy 
v CHKO Litovelské Pomoraví nebo Lužnice v CHKO 
Třeboňsko. Dokonce i ve zvláště chráněných územích 
však je množství dřeva ve vodních tocích člověkem pod-
statně snížené. KREJČÍ & MÁČKA (2010c) například 
zjistili v deseti různých vodních tocích protékajících ma-
loplošnými chráněnými územími, že člověk snížil od-
straňováním množství dřeva v jednotlivých zkoumaných 
tocích o 2,1 až 48,1 % (jedná se o odhad minimálního 
odstraněného množství). Dosud nejvíce jsou u nás pro-
zkoumané strukturální charakteristiky říčního dřeva – 
množství, prostorová distribuce, velikostní parametry, 
stupeň rozkladu aj. (MÁČKA & KREJČÍ 2010a), pohyb-
livost dřeva při povodních (KOŽENÝ 2007), případně 
geomorfologické účinky (MÁČKA & KREJČÍ 2010b). 
Existují rovněž první realizace záměrného vkládání dře-
va do koryta řeky (Morava v NPR Vrapač) s následným 
monitoringem stability dřeva a morfologických změn 
koryta (KOŽENÝ et al. 2006). 
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5.8.3.5  Povodně a ochrana přírody

Tomáš Just

Povodně jsou primárně přírodním jevem. Vznikají 
a probíhají však v člověkem přeměněné krajině a zpět-
ně ovlivňují zájmy lidí. Ochrana přírody se s povodněmi 
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setkává ve více rovinách. Z přírodovědeckého hlediska 
jde o vlivy povodní na přírodní stanoviště i na životní 
podmínky jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Vý-
znamné je například narušování povrchů terénu prou-
dící vodou, vytvářející nebo obnovující různá zpravidla 
přechodná stanoviště. Povodňový splaveninový režim 
může vytvářet pozoruhodná stanoviště naplavených 
substrátů. Z hlediska vodohospodářského, kterým se 
zabývá tato kapitola, je podstatný příspěvek povodní 
k samovolné renaturaci technicky upravených koryt 
vodních toků. V dnešní době velmi důležité je uplat-
nění revitalizací v komplexu protipovodňové ochrany 
zastavěných území. Konečně nutno doporučit postupy 
opatření po povodních, přijatelné z hlediska vodního 
hospodářství i ochrany přírody. 

Dnes již přežilý koncept jednostranných technických 
úprav vodních toků preferoval soustředěný a rychlý od-
tok vody z krajiny. Podporoval recipientní a odtokové, 
případně energetické a plavební funkce vodních toků, 
zatímco přirozené formy zadržování vody v krajině, eko-
logické, pobytové a rekreační funkce vodních toků byly 
opomíjeny a poškozovány. Produktem technické úpravy 
je koryto potoka nebo řeky, které se značně liší od koryta 
přírodního. Potoční nebo říční pás je v prostoru celkově 
značně redukován, koryto má nepřirozeně velkou ka-
pacitu a zpravidla je podstatně hlubší než odpovídající 
koryto přírodní. Technicky upravené koryto je zbaveno 
tvarové i hydraulické členitosti. Takto je upravené kory-
to z ekologického hlediska znehodnocené. V pojmech 
evropské směrnice o rámcích vodní politiky: Technicky 
upravený vodní tok se nalézá v morfologicky nepříznivě 
pozměněném stavu, tedy v nepříznivém ekologickém 
stavu. 

Technicky upravený vodní tok se může navracet 
k morfologicky příznivějšímu stavu působením sa-
movolných renaturačních procesů nebo vodohospo-
dářskými revitalizačními opatřeními. K renaturačním 
procesům patří rozpad technického opevnění, zanášení, 
vymílání a zarůstání koryta. Jako revitalizaci nejčastěji 
označujeme investiční stavební opatření, které technicky 
upravené koryto nahrazuje korytem přírodě blízkým. 
Obecně však mohou revitalizace představovat i různá 
dílčí opatření, podporující samovolné renaturační pro-
cesy. 

Povodně jako činitel samovolné renaturace 
vodních toků

Povodně jsou schopny měnit tvary koryt vodních toků. 
Přírodní koryta v dobrém morfologickém stavu větši-
nou za povodní prodělávají změny, které však zásadně 
nemění jejich hlavní tvarové a rozměrové charakteristiky 
a funkce. Co je podstatné, většinou nedochází k celko-
vému zahlubování těchto koryt. Dynamická stabilita je 
dána především tím, že přírodní koryta jsou – ve srovná-

ní s odpovídajícími koryty technicky upravenými – malá, 
mělká a relativně široká. Kapacita kynety přirozeně 
meandrujícího potoka nebo říčky obvykle nepřesahuje 
úroveň Q1 („jednoletá voda“) nebo je i podstatně men-
ší. Poměr šířky k hloubce v běžném příčném průřezu 
koryta bývá v rozmezí 4 : 1 až 6 : 1, celkově tedy má 
koryto charakter dosti plochého pekáče. Pokud byl ta-
kový vodní tok v minulosti technicky upraven, zpravidla 
vzniklo geometricky pravidelné koryto o kapacitě nej-
častěji na úrovni Q2 až Q5, i ve volné krajině někdy Q20. 
Toto koryto bylo provedeno v příčném průřezu ve tvaru 
lichoběžníku s poměrem šířky k hloubce v rozmezí 1 : 2 
až 1 : 3. Takové koryto je proti přírodnímu zbaveno tva-
rové i hydraulické členitosti, a tedy z ekologického hle-
diska znehodnocené. Vzhledem ke své hloubce zbytečně 
odvodňuje přiléhající území. Zásadní rozdíl z hlediska 
stability se ale projevuje při větších až povodňových 
průtocích. Za stejných průtoků se může v kapacitním 
a relativně hlubokém technicky upraveném korytě vy-
vinout podstatně rychlejší a soustředěnější podélné 
i příčné proudění, než v korytě přírodním. Určuje to 
jednak vlastní tvar technicky řešeného koryta, jednak 
jeho kapacita, která odsouvá zpomalující rozlití povod-
ňového průtoku do okolní nivy. Zatímco přírodní koryto 
za daného průtokového zatížení prodělává pouze dílčí 
změny převážně vymíláním do stran, koryto technické je 
vystaveno podstatně většímu namáhání. Aby namáhání 
odolalo, bývá technické koryto opevněno, často tvrdou, 
přírodě vzdálenou konstrukcí, třeba betonovými deska-
mi nebo polovegetačními tvárnicemi. Když toto opev-
nění ztratí soudržnost, může nastat destrukce technicky 
upraveného koryta. 

Za povodní tedy může být technická úprava, předsta-
vující morfologicky a ekologicky nepříznivý stav vodní-
ho toku, nahrazena stavem bližším přírodě. Povodňovou 
renaturací může být v okamžiku vyřešen problém admi-
nistrativního zrušení technické úpravy jakožto hmotné-
ho investičního majetku, které by jinak, při rehabilitaci 
toku cestou investiční revitalizace, představoval vleklý 
problém. Navíc tvary koryt, vytvářené povodněmi, bý-
vají často velmi členité, což je z hlediska jejich morfolo-
gicko-ekologického stavu příznivé. Rozhodně však není 
na místě tvrdit, že kdekoliv lze akceptovat jakoukoliv 
povodňovou destrukci. Každou reálnou situaci je třeba 
řešit jednotlivě a hodnotit v souboru aspektů. Především 
nutno brát v úvahu:
 Zda nově vzniklé tvary koryta znamenají – zejména 

z hlediska kapacity, hloubky a tvaru příčných průře-
zů kynety – přiblížení přirozenému stavu. Bohužel 
u nepřirozeně zahloubených technicky řešených ko-
ryt je značné riziko, že po destrukci opevnění se bude 
koryto dál zahlubovat, což z hlediska renaturace není 
příznivé.
 Zda destruované opevnění nepředstavuje nežádoucí 

odpad, který je nutné z koryta v zájmu jeho zapojení 
do přírodního prostředí odstranit. 
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 Narušení pozemkové držby změnami koryta. Posu-
nutí koryta do cizích pozemků nebo vznik koryta 
nového ovšem neznamená automaticky nutnost ob-
novovat výchozí stav z doby před povodní. Situaci 
umožňuje zákon o vodách řešit v § 45 Změny koryta 
vodního toku, který nabízí cestu ke státnímu výkupu 
pozemků, dotčených povodňovými změnami koryt. 

Podle podmínek každé konkrétní situace je třeba rozho-
dovat, jak s povodňovou změnou technicky upraveného 
koryta dál fyzicky nakládat, přičemž mezi zde uváděný-
mi přístupy nemusejí být ostrá rozmezí: 
 Změnu akceptovat bez dalších zásahů nebo jenom 

s drobnými úpravami, jako je odstranění naplave-
ných cizorodých předmětů – zvláště pokud se nově 
vytvořené povodňové tvary koryta svojí malou ka-
pacitou, mělkostí, plochostí příčných průřezů a cel-
kovou členitostí blíží tvarům přírodním. 
 Změnu akceptovat s korekcemi a úpravami – na-

příklad prohloubením průtokově neaktivních pa-
ralelních ramen, změlčením příliš hlubokých částí 
koryt, odstraněním zbytků technického opevnění, 
s nezbytnou stabilizací částí koryt přírodě blízkými 
opevněními.
 Změnu nelze akceptovat – například jde o progresiv-

ní zahlubování koryta po rozbití technické úpravy. 
Situaci nutno řešit investiční revitalizací, tedy nejlé-
pe opuštěním a zneškodněním (zpravidla stabilním 

zasypáním) destruovaného koryta a vybudováním 
nového koryta, přírodě blízkých rozměrů a tvarů. 
 Změnu nelze akceptovat a – většinou z důvodů 

vlastnictví pozemků – nezbývá než obnovit rámco-
vý výchozí tvar koryta. Ale i v těchto nepříznivých 
situacích je možné docilovat jistých zlepšení proti 
výchozímu stavu – například technická opevnění 
nahradit stabilizacemi přírodě bližšími, jako jsou 
kamenné záhozy a pohozy. 

Ochrana a využití povodňových renaturací souvisí s cel-
kovým konceptem vodohospodářských opatření po po-
vodních, popisovaným dále. 

Vodohospodářská opatření po povodních, 
prováděná se zřetelem k ochraně příznivého 
morfologického stavu vodních toků

Po povodních provádí správa vodních toků opatření, 
která bylo dosud zvykem označovat souhrnným pojmem 
„odstraňování povodňových škod“. Jak ale bylo popsáno 
v předcházející pasáži, zdaleka ne všechny povodňové 
změny je nutno vnímat jako škody a odstraňovat. Proto 
je vhodnější používat méně předpojatého pojmu „vodo-
hospodářská opatření po povodních“. 

Tato opatření by měla odstraňovat nepříznivé změ-
ny, k nimž za povodní došlo, a v rámci neinvestičních 

Obr. 189:  Přírodě blízké paralelní rameno Litavky na Příbramsku vytvořila povodeň roku 2002.
Povodeň jako činitel samovolné renaturace vodního toku.
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opatření posilovat protipovodňovou prevenci. (Inves-
tiční protipovodňová opatření představují jinou, samo-
statnou záležitost.) I v této oblasti se začínají projevovat 
posuny od jednostranně technicky orientovaného po-
jetí správy vodních toků k pojetí modernímu, které by 
mělo více dbát jak ekologických aspektů, tak požadavků 
efektivnosti. V novém pojetí se především více rozlišují 
úseky vodních toků v zástavbě obcí nebo v její blízkosti 
a ve volné krajině. V sídlech je na prvním místě požada-
vek protipovodňové ochrany zástavby, tedy velké průtoč-
nosti a stability koryt toků. Proto se v sídlech a v jejich 
blízkosti i po povodních provádějí ve větší míře opatření, 
která odstraňují překážky v průtočnosti – nánosy a na-
plaveniny. Ve volné krajině se však prosazují nové po-
žadavky, ke kterým dřívější pojetí správy vodních toků 
nepřihlíželo. Přednost tu získává přírodní nebo přírodě 
blízký charakter toků a niv, který jim dává potřebnou 
ekologickou hodnotu a je podmínkou působení při-
rozených mechanismů zpomalování a tlumení vzniku 
a průběhu povodní. Chráněným a podporovaným jevem 
se v nezastavěných nivách stávají přirozené povodňové 
rozlivy, které jsou podmínkou žádoucí transformace 
povodňových vln. 

Povodňové změny by měly být posuzovány indi-
viduálně, od místa k místu. Jejich hodnocení by mělo 
probíhat ve sledu důležitých otázek:
• Jaké závady konkrétní povodňová změna (splaveni-

nová lavice, břehová nátrž, přeložení koryta, plave-
ninová bariéra, naplavené dřevo, vývrat stromu,…) 
přináší? Čemu nebo komu tato změna skutečně vadí? 
Ve vztahu k jakému konkrétnímu zájmu je nepřízni-
vé například omezení průtočnosti? Moderně pojatá 
správa toků by již rozhodně neměla stavět na dog-
matech typu „Jakékoliv omezení průtočnosti je zá-
vadné“.

• Které závadové aspekty povodňové změny jsou ta-
kového charakteru, že je nutné řešit je technickými 
opatřeními?

• Jaké druhotné obtíže vyvolají případná popovodňo-
vá technická opatření? Může jít třeba o „nepříjem-
ností“, související s nutností úředního projednávání 
zásahů do podmínek ochrany zvláště chráněných 
druhů nebo významných krajinných prvků.

• Jaké přínosy naopak povodňová změna přináší? 
Může jít o různé aspekty zlepšení morfologického 
stavu – posílení členitosti koryta, renaturace nepo-
třebné nebo nežádoucí technické úpravy. Může jít 
o zlepšení vodohospodářských parametrů vodního 
toku – například v daném místě vhodné zmenše-
ní průtočné kapacity, podporující tlumivé rozlivy 
do nivy.

• Jaký další postup je možný, resp. vhodný na zákla-
dě porovnání negativ a přínosů povodňové změny? 
Jsou možné různé varianty dalšího postupu, lišící se 
například mírou technické a nákladové náročnosti 

opatření nebo mírou šetrnosti k ekologickému sta-
vu vodního toku? Jaký asi je u jednotlivých těchto 
variant výsledný poměr efektů a nákladů? Rozumné 
je nezapomínat ani n na minimalistickou variantu, 
kdy se v řešené lokalitě pouze vysbírají naplavené 
odpadky.

• Která z variant postupu přináší nejlepší poměr pří-
znivých a negativních efektů a vynaložených pro-
středků?

• Jak provést konkrétní kroky nápravných opatření 
tak, aby byly účinné, co nejméně nákladné, co nej-
více šetřily ekologický stav vodního toku a co nejví-
ce podporovaly ty jeho vodohospodářské vlastnosti, 
které jsou právě v daném místě žádoucí? 

Obecně lze doporučit, aby zejména v úsecích přírod-
ních toků ve volné krajině byly zásahy po povodních 
prováděny co nejúsporněji, jenom ve skutečně nutném 
rozsahu. Mnohde by mělo postačovat odklizení napla-
vených odpadků. Takový přístup je nejšetrnější k eko-
logickému stavu vodního toku i ke zdrojům veřejných 
prostředků. Pokud z prvotního hodnocení vyplyne, že 
určité povodňové změny mají charakter škod, které je 
třeba řešit technickými opatřeními, měla by být tato 
opatření přiměřeně odůvodněna a připravena, včet-
ně příslušného úředního projednání. Různá opatření 
po povodních se samozřejmě liší naléhavostí, potřeb-
nou mírou operativnosti, časem a způsobem provádění 
ve vztahu k budoucímu trvalému stavu. Bezodkladná 
opatření, nutná k bezprostřednímu odvrácení škod, se 
provádějí operativně, často jsou provizorní a budou ná-
sledována řešeními trvalejšími – není reálné požado-
vat, aby byla nějak podrobněji připravována a úředně 
projednávána. Taková opatření se ale odehrávají těsně 
po povodních a většinou v zástavbě sídel a v její blízkos-
ti. Ve volné krajině, o níž především zde hovoříme, bývá 
potřeba operativních opatření menší a zásahy, které se 
tam projeví jako potřebné a účelné, je možné lépe při-
pravit. Příprava opatření zahrnuje zejména zpracování 
projektu, třeba jednoduchého, projednání s vodopráv-
ním úřadem a s orgánem ochrany přírody (projednání 
zásahů do podmínek ochrany zvláště chráněných druhů 
a chráněných území, zásahy do významných krajinných 
prvků). Projekt nemusí být nijak zvlášť rozsáhlý, ale měl 
by umožňovat potřebné projednání akce, vyčíslení pa-
rametrů, na jejichž základě se stanovuje cena díla, a ná-
slednou kontrolu provedených prací. 

Projednávání popovodňových zásahů s  orgány 
ochrany přírody již bylo předmětem řady diskusí, a to 
zejména po povodních roku 2002. V některých situa-
cích možná působilo lpění pracovníků ochrany přírody 
na úředním postupu projednání zásahu do podmínek 
ochrany druhů nebo do významného krajinného prvku 
v těžké situaci po povodni nepřiměřeně. Ale na druhé 
straně v řadě případů živelná popovodňová opatření 
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přesahují míru vhodnosti a přijatelnosti a mohou se 
obracet v neopodstatněné poškozování vodních toků, 
jejich niv a břehových porostů. Úřední postupy, které 
si pracovníci ochrany přírody nevymýšlejí, protože ty 
plynou z právních předpisů, pak někdy zůstávají jediným 
nástrojem, umožňujícím opatření regulovat. 

I v úsecích vodních toků ve volné krajině budou ně-
které popovodňové zásahy shledány potřebnými. Mo-
derně pojímaná správa vodních toků se je snaží provádět 
podle následujících zásad:
 Usazeniny odstraňovat hlavně ze středu koryta a šet-

řit při tom břehy – stabilizované přírodní pasáže bře-
hů zbytečně nepoškozovat, nestrhávat jejich drnový 
pokryv a neničit kořenové systémy dřevin. 
 Pro nezbytnou sanaci nátrží a výmolů preferovat pří-

rodě blízké kamenné záhozy. V upravených úsecích 
vodních toků, kde je zájem o renaturaci, používat 
záhozů i k opravě porušených starých dlažeb nebo 
rovnanin.
 Pokud možno nevytvářet v korytě spádové stupně 

(zděné, gabionové nebo z dřevěných konstrukcí) – 
jsou pracné a nákladné, soustřeďováním spádu 
mohou lokálně iniciovat hloubkovou erozi koryta, 
zbavují vodní tok ekologicky velmi žádoucího přiro-
zeného průběhu podélného profi lu a mohou vytvářet 
migrační překážky pro vodní živočichy. Pokud již je 
potřeba stabilizovat větší sklon dna koryta, je vhodné 
vytvářet kamenité, resp. balvanité skluzy, které napo-
dobují přirozené peřeje a jsou migračně prostupné.
 Zbytečně neničit stromy a keře na březích a po-

dél vodního toku. Výběrově odstraňovat jenom ty 
kusy, které jsou skutečně rizikové (například jsou 
podemlety nebo nalomeny a mohly by být splaveny 
k mostu nebo podobnému úzkému místu) a i pak se 
snažit alespoň zachovat pařezy. 

Jednotlivě je třeba posuzovat případy, kdy se povodňové 
změny odehrají v technicky upraveném úseku vodního 
toku, který je ovšem hodnocen jako vhodný k obnove-
ní přírodě blízkého stavu. Správci toku stojí třeba nad 
částečně vymletým a částečně zaneseným korytem se 
zbytky rozbitého umělého opevnění. Podle místních 
podmínek musejí zvážit, co je potřeba k dosažení uspo-
kojivého stavu, v němž pak budou moci koryto ponechat 
další samovolné renaturaci. Zda postačují neinvestiční 
popovodňová opatření – odstranění zbytků rozbitého 
opevnění, stabilizace a pomístní zvýšení dna koryta ka-
mennými záhozy apod., nebo zda bude potřeba připravit 
revitalizaci investičního charakteru. 

V plánech a rozpočtech popovodňových opatření 
by se nemělo zapomínat na souvislý úklid rozplavených 
odpadků a skládek podél vodních toků. Znečištění od-
pady, pocházejícími z největší části ze skládek uvnitř 
obcí a z různých nevhodných úložišť materiálu na příb-
řežních pozemcích, patřívá k nejzřetelnějším povodňo-

vým škodám. Ovšem následné sbírání odpadků nestačí. 
Mnohem víc pozornosti by se v rámci protipovodňové 
i obecné pořádkové prevence mělo věnovat pozemkům 
v obcích, které leží v blízkosti vodních toků. Průběh po-
vodní nedávných let jasně ukazuje, že různé předměty, 
nevhodně uložené na těchto pozemcích, mají za povodní 
velký podíl jak na znečištění toků rozvlečenými odpady, 
tak na vzniku bariér, ucpávajících úzká místa koryt. Vel-
kou až rozhodující část materiálu povodňových bariér 
tvoří řezivo a uřezané dříví, tedy materiál, který nepo-
chází bezprostředně z přírodních porostů. 

Po povodních v letech 1997 a 2002 utrpěla řada úse-
ků potoků a řek ve volné krajině podstatně větší škody 
nevhodně prováděnými následnými zásahy, než od sa-
motné velké vody. Někde jako by i nad prostým kriteri-
em účelnosti vítězila hloupá poučka, podle níž „potok 
po povodni má být prohrabán bagrem“. V řadě míst se 
tak i do přírodních koryt ve volné krajině nepřiměřeně 
zasahovalo mechanizací, často ke škodě jejich ekologické 
hodnoty a vodohospodářských vlastností. V řadě úseků 
potoků, v nichž by bylo stačilo jenom vysbírat roznesené 
odpadky, rozebrat některé hromady naplavenin a provést 
pomístní úpravy, byly souvislým probagrováním zničeny 
pozoruhodně členité povodňové struktury a nahrazeny 
tvary, připomínajícími vyhlazenou bobovou dráhu – 
kdyby přišla další povodeň, mohla by takovým korytem 
postupovat ještě o něco rychleji. Dogmaticky pojímané 
„udržování plynulosti odtoku“ se někde také obracelo 
v nesmyslné ničení starých kořenových systémů stromů, 
rostoucích v březích. Ty se musely vyvíjet desetiletí, aby 
účinně stabilizovaly břehy a vytvářely nejbohatší úkryty 
pro ryby a jiné vodní živočichy – a bagr je dokáže ničit 
během několika minut. Řada lokalit vzácných a chráně-
ných živočichů, třeba raků, v lesních potocích byla vážně 
poškozena nebo zničena nikoliv samotným průběhem 
povodně, ale nevhodnými a zbytečnými následnými 
prohrábkami. Takovéto problematické zásahy mohou 
mít vedle toho, že poškozují ekologický stav a vzhled 
vodních toků a jejich okolí, také další nepříznivé do-
pady:
 tvarová zjednodušení koryta přispívají ke zrychlení 

odtoku za následujících povodní;
 nadměrné zahloubení koryta zbytečně odvodňuje 

blízké zeminové vrstvy, což může zvlášť nepříznivě 
působit za sucha;
 vyhrnutí velkých kamenů, které obnažila povodeň, ze 

dna do břehů zmenšuje odolnost dna proti dalšímu 
vymílání;
 likvidace kořenových systémů dřevin v březích 

zmenšuje odolnost břehů vůči vymílání;
 zraňování povrchu břehů podporuje již tak povážli-

vý nežádoucí rozvoj invazních rostlin podél vodních 
toků (křídlatky, netýkavky, bolševník a jiné);
 zraňování kořenových systémů zejména olší napo-

máhá šíření jejich nemocí. 
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Ochrana povodní: Renaturace a revitalizace 
vodních toků podporují obnovu
přirozeného povodňování nivní krajiny

Povodňování působí na nivní ekosystémy. Podporuje ší-
ření některých organismů, jiné naopak potlačuje, přená-
ší živiny, propojuje biotopy a společenstva. Narušováním 
břehů koryt a nivních povrchů vytváří iniciální plochy, 
otevřené pro přirozené sukcesní pochody. Povodně 
mohou pročišťovat a tím regenerovat stará říční rame-
na, povodňové tůně a mokřady v nivě – i když některé 
z těchto prvků mohou také velmi rychle zanést. Také 
ukládání povodňových splavenin v nivních plochách, 
zpravidla kombinované se vznikem různých členitých 
erozních tvarů, může vytvářet zajímavé nové povrchy 
pro přírodní sukcesi. Ztrátu častého zaplavování pří-
rodních a přírodě blízkých povrchů v nivách menšími 
povodněmi je třeba připočítat k negativům technických 
úprav koryt vodních toků. (V dnešní době ovšem nutno 
počítat i s nepříznivými vlivy povodňování. Může pod-
porovat šíření invazních rostlin a v nivní krajině rozná-
šet plavené odpadky.) 

Renaturace a revitalizace vodních toků ve volné kra-
jině, omezující průtočnou kapacitu koryt, lze pak oceňo-
vat mimo jiné jako opatření ku podpoře povodňování. 
Pro nivní společenstva jsou zvláště významné menší 

povodně s větší četností výskytu. Nahrazení technicky 
upraveného koryta o průtočné kapacitě na úrovni Q5 až 
Q20 přírodě blízkým korytem o kapacitě na úrovni Q1 
znamená významnou změnu v životě nivy, která před-
tím, po dobu trvání technické úpravy, byla zbavena vlivu 
každoročních záplav.

Revitalizační opatření jako součást 
protipovodňové ochrany zastavěných území

Technicky pojatá protipovodňová ochrana v podobě ka-
pacitních a hrázovaných koryt byla zaměřena převážně 
na lokální zájmy a podporovala zrychlování postupu po-
vodňových vln do dalších částí povodí. Zkapacitňující 
technické úpravy nebyly prováděny jenom v zastavěných 
územích, ale také ve volné krajině. Kapacitní, hydraulic-
ky hladká koryta potoků a řek zrychlují povodňové prů-
toky a soustřeďují je do podstatně vyšších kulminačních 
úrovní, než by odpovídalo korytům přírodním. Podpo-
ra odvodňování zemědělsky využívaných ploch a je-
jich ochrana před častějším zaplavováním povodněmi 
menších úrovní omezila využití tlumivých povodňových 
rozlivů do nezastavěných nivních území, a tím zesílila 
povodňové ohrožení zastavěných území obcí a měst. 

V dnešní době se ve vodohospodářsky vyspělých 
zemích prosazuje nový koncept nakládání s vodními 

Obr. 190:  Popovodňový zásah ve starém pojetí správy vodních toků setře tvarovou a hydraulickou členitost, kterou po sobě nechává 
povodeň. Geometricky zjednodušené, hydraulicky vyhlazené a zbytečně prohloubené koryto je připraveno vést případnou další povodeň 
ještě rychleji, s vyšší úrovní kulminace. Dno zbavené hrubších frakcí kameniva může podlehnout nežádoucímu vymílání do hloubky.
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toky. Snaží se zajišťovat odůvodněné technické funkce 
vodních toků, ale zároveň nezhoršovat a pokud možno 
zlepšovat jejich ekologický stav. Rozsah degradujících 
technických úprav se snaží omezovat na úroveň nezbyt-
ně nutnou, k čemuž jednak využívá a podporuje pro-
cesy samovolné renaturace koryt vodních toků, jednak 
provádí zpřírodňující úpravy – revitalizace. Smyslem 
renaturací a revitalizací je alespoň částečná obnova při-
rozeného prostorového rozsahu vodních toků v krajině 
a obnova jejich tvarové a hydraulické členitosti. Zejména 
v obcích a v jejich blízkosti je dbáno také obnovy poby-
tových a rekreačních funkcí říčních území. 

Hlavní zásady nového konceptu:
 Rozlišuje mezi úseky vodních toků ve volné krajině 

a v zastavěných územích. Členitá, přirozeně mělká 
a málo kapacitní koryta ve volné krajině by měla 
podporovat tlumivé povodňové rozlivy do neza-
stavěných území jako významný prvek komplexně 
pojaté protipovodňové ochrany. V sídlech musejí 
koryta v zájmu ochrany zástavby splňovat požada-
vek kapacity, i tak by si ale měla udržovat přijatelnou 
ekologickou hodnotu, vzhled, pobytovou a rekreační 
využitelnost. 
 Vychází z toho, že účinný systém protipovodňové 

ochrany v rámci krajiny nezajistí ani jenom technic-
ká, ani jenom přírodě blízká opatření. Tedy hledá 
jejich co nejvhodnější spojení. 

 Potřebná opatření technického charakteru musejí být 
prováděna tak, aby škody na ekologickém stavu vod-
ních toků a jejich niv byly omezeny jenom na úroveň 
nezbytně nutnou. Nevyhnutelné škody jsou kom-
penzovány. Při provádění potřebných technických 
protipovodňových opatření se současně vyhledávají 
příležitosti, jak zlepšovat ekologický stav vodních 
toků. 
 Říční prostor je pojímán jako vícefunkční. Vod-

ní tok již neslouží jenom jako recipient, který má 
kamsi pryč odvádět cosi nežádoucího, případně jako 
plavební cesta nebo prostředí umožňující získávání 
energie. Vodní tok a niva by se měly odpovídající 
měrou podílet na běžném i povodňovém zadržování 
vody v krajině, měly by plnit přírodní funkce a ze-
jména v blízkosti sídel též funkce pobytové a rekre-
ační, s čímž souvisí i požadavek příznivého vzhledu. 

Dále budou popsány možné hlavní okruhy přírodě blíz-
kých protipovodňových opatření, které se mohou vhod-
ně doplňovat a kombinovat. Mohou se též kombinovat 
s opatřeními technického rázu. 

A. Ochrana ploch pro přirozené povodňové rozlivy 
Nezastavěná nivní území, umožňující rozlivové trans-
formace povodňových vln, je třeba chránit před neu-
váženým hrázováním v rámci jednostranně pojímané 
technické protipovodňové ochrany a před nevhodným 

Obr. 191:  Revitalizace Pekelského potoka u Zdislavic na Benešovsku byla v roce 2007 provedena tak, aby se větší průtoky z mělkého 
a členitého koryta vylévaly do okolních luk.
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umísťováním staveb, navážek a podobných objektů. 
Mohlo by se mít za to, že když je znám přínos transfor-
mace povodňových vln v nezastavěných nivách k ochra-
ně zastavěných území a když se navíc jedná o pasívní 
přístup, nevyžadující stavební investice, bude ochrana 
ploch pro přirozené povodňové rozlivy všeobecně uzná-
vána a uplatňována. V praxi tomu tak není. Naopak, 
stále se projevují silné snahy rozlivy do niv omezovat. 
V dnešní době již není hlavním motivem ochrana ze-
mědělské půdy před častějším zaplavováním malými 
povodněmi, ale snaha získávat prospěch výstavbou 
v nivních územích. S politováním nutno konstatovat, 
že princip ochrany ploch pro přirozené povodňové rozli-
vy a kompenzace nezbytných záborů těchto ploch nebyl 
v dostatečné míře zabudován ani v propozicích dosud 
působících dotačních programů, zaměřených na pod-
poru technických protipovodňových opatření. Zejména 
programy v působnosti Ministerstva zemědělství dosud 
nepožadovaly ani šetrnost projektů k ekologickému sta-
vu vodních toků, ani ochranu rozlivů do nezastavěných 
niv. Takto nastavené dotační programy podporovaly 
vznik projektů protipovodňové ochrany, které nejen 
že jsou jednostranně zaměřeny k technickým řešením 
a příliš nedbají morfologicko-ekologického stavu vod-
ních toků, ale mohou záměrně hrázovat dosud volná 
nivní území s cílem jejich zastavitelnosti. 
Hodnotu volných nivních ploch jako povodňové retenč-
ní kapacity lze vyčíslit srovnáním s kapacitou malých 
vodních nádrží – představíme si, že ztrácená povodňová 
retenční kapacita volných niv by měla být nahrazována 
výstavbou malých vodních nádrží, tedy zejména ryb-
níků, s jistou retenční kapacitou v nádržním prostoru. 
Mnohý namítne, že toto srovnání představuje poněkud 
násilnou konstrukci. Avšak realita nastavení systému 
dotací z veřejných prostředků v České republice potvr-
zuje, že nejde o nesmysl. Dotační programy protipovod-
ňové prevence umožňují i poměrně rozsáhlé hrázování 
dosud nezastavěných nivních území, jako tomu bylo 
například před několika lety podél Labe nad Pardubi-
cemi. Jiné programy nebo dotační tituly, jak z resortu 
zemědělství, tak životního prostředí, pak podporují jako 
„významné“ protipovodňové opatření výstavbu, obnovu 
nebo rekonstrukci malých vodních nádrží. (Jako sou-
část protipovodňové ochrany dokonce některé programy 
podporují odbahňování rybníků, přestože toto použití 
pojmu „protipovodňová ochrana“ je značně proble-
matické. Průběh povodní může ovlivnit volný retenční 
prostor nad hladinou normálního nadržení, z hlediska 
povodně je vcelku jedno, kolik prostoru pod úrovní hla-
diny zaujímá voda a kolik bahno, neboť voda je rovněž 
prakticky nestlačitelná. Úvahy o povypouštění rybníků 
před nástupem povodňových vln nemají mnoho spo-
lečného s realitou.) V těchto souvislostech má cenové 
srovnání volných niv a rybníků jisté opodstatnění. Pak 
můžeme vyjít z toho, že se 1 m2 malé vodní nádrže staví, 

obnovuje nebo rekonstruuje za 200 až 500 korun. Čím 
menší a v průměru mělčí rybník, tím mohou být měrné 
náklady větší. Uvažujme dál orientační cenu 250 Kč/m2. 
Předpokládejme, že na 1m2 plochy nádrže připadá 1 m3 
povodňového retenčního prostoru a že 1 m2 malé vodní 
nádrže je co do povodňové retence ekvivalentem 1 m2 
volného nivního území. Tyto předpoklady nadhodnocují 
účinky rybníků, ale budiž. Dospíváme k tomu, že pokud 
je někde ohrázováním, zavezením nebo zástavbou vyňat 
z povodňových rozlivů 1 hektar nivního území a tato 
ztráta by měla být kompenzována výstavbou obvyklých 
malých vodních nádrží (rybníků) s povodňovou retencí, 
stálo by to orientačně 2,5 milionu korun. V případě 400 
hektarů, což může být například umírněný odhad plo-
chy nedávno zahrazované nivy Labe nad Pardubicemi, 
by se jednalo o jednu miliardu korun. 

Nutno zdůraznit, že obecná ochrana ploch pro při-
rozené povodňové rozlivy je podstatně širší pojem než 
ochrana úředně vymezených záplavových území. Ta 
představují jenom část ploch, ve kterých, pokud tomu 
není nějak nevhodně zabráněno, může docházet k roz-
livovým transformacím povodňových průtoků. Ochrana 
ploch pro povodňové rozlivy je v rukách obcí, pořizu-
jících územní plány, stavebních úřadů, které rozhodu-
jí o umísťování staveb, a vodoprávních úřadů, které 
by měly chránit mimo jiné i příznivý ekologický stav 
vodních toků a přirozený průtokový a rozlivový režim. 
Při rozhodování správních úřadů mají obvykle znač-
nou váhu stanoviska správců vodních toků – ti by také 
měli méně ustupovat místním výdělkářským zájmům, 
spojeným se zastavováním niv, a důrazněji dbát zájmů 
veřejných. 

B.  Revitalizace koryt vodních toků ve volné krajině 
Ve volné krajině je nejobvyklejší revitalizační úlohou na-
hrazení nadměrně kapacitního technicky upraveného 
koryta korytem přírodě bližšího rázu, které je všestranně 
členitější, mělčí a méně kapacitní. Takto pojaté revitaliza-
ce zpomalují postup povodní a podporují jejich tlumivé 
rozlévání v nivách. Technické úpravy koryt byly v mi-
nulosti ve volné krajině běžně dimenzovány na kapacitu 
Q2 až Q5, zvláštností ale nejsou koryta větších potoků 
a řek upravená na úroveň Q10 až Q20. Cílem těchto úprav 
byla především místní ochrana zemědělských ploch před 
zatápěním menšími povodněmi s větší četností výskytu. 
Současná doba přináší jiné požadavky. Zájem o lokální 
ochranu zemědělských ploch před zatápěním „malými“ 
povodněmi ustupuje sílícím požadavkům zajištění vyš-
ší úrovně protipovodňové ochrany zastavěných území 
a zlepšení ekologického stavu vodních toků. To je právě 
prostor pro revitalizace.

Když na nějaké povodí dopadne přívalový déšť, voda 
z jednotlivých jeho částí se stéká potůčky a potoky. Tak 
vzniká primární povodňová vlna, která bude z tohoto 
povodí postupovat do dalších území. Tato vlna je větší 
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a silnější, když se v závěrném profi lu povodí najednou 
schází voda z větší části jeho plochy. Čím „rychlejší“ jsou 
potoky v povodí, tím větší v něm vznikne povodňová 
vlna. A rychlé jsou technicky upravené, napřímené a vy-
dlážděné potoky o velké průtočné kapacitě. Přírodními 
koryty, která jsou relativně malá, velmi členitá a hyd-
raulicky drsná, postupují povodňové průtoky podstatně 
pomaleji. Tento vliv může být v jednotlivých konkrét-
ních případech různý, ale obecně je poměrně významný. 
Velmi orientačně lze říci, že v povodích drobných toků, 
která jsou významná pro vznik bleskových povodní, 
ohrožujících řadu obcí, se může technická upravenost 
koryt těchto toků projevovat, oproti stavu s potoky pří-
rodními, zvětšením kulminačních úrovní i velkých po-
vodní v řádu desítek procent. Až takto velké také mohou 
být příznivé efekty obnovování přírodního charakteru 
toků – revitalizací. Znamená to, že ochrana přírodních 
vodních toků nebo revitalizace toků technicky uprave-
ných sice nejsou z hlediska protipovodňové ochrany 
všeřešící, ale mohou být dost významné. 

Sledujme dál povodňovou vlnu, jak postupuje údo-
lím, v němž se střídají pasáže volné, nezastavěné nivy 
a vesnice nebo města. V jejich zástavbě může povodeň 
způsobovat škody, a proto tam jsou logicky vybudována 
kapacitní koryta, která mají co nejvíce omezovat rozlé-
vání vody mezi domy. Ale v nezastavěných úsecích niv 
se mohou povodňové vlny naopak rozlévat, zpomalovat, 
a tím tlumit. Hydraulika hovoří o efektu transformace 
povodňové vlny rozlivem v nivě. O tom, nakolik se po-
vodeň rozlije do nivy a ztlumí, rozhoduje také stav kory-
ta potoka, říčky nebo již řeky. Pokud je koryto přírodní, 
tedy malé, mělké, členité a drsné, nevejde se do něj příliš 

velká část průtoku a povodňová vlna se velkou měrou 
rozlévá do nivy. Naproti tomu technicky upraveným 
korytem protéká povodňová vlna soustředěně a rychle. 
Přitom efekt omezení tlumivého rozlivu, který se běžně 
může pohybovat rovněž v řádu desítek procent velikosti 
kulminačního průtoku, se projevuje i za povodňových 
průtoků, které jsou podstatně větší než kapacita koryta. 
Tak například koryto, upravené na úroveň Q5, což už 
znamená dost velkou dimenzi, významně soustřeďuje 
a zrychluje postup povodňové vlny i za povodně „pa-
desátileté“ nebo větší a omezuje transformační účinek 
nivního rozlivu na tuto povodeň. 

Klasický z hlediska prokázání vlivu revitalizace na vznik 
povodně je příklad potoka Borová na Českokrumlovsku. 
V roce 2000 byla dokončena revitalizace 3 kilometrů hor-
ního toku tohoto potoka. O rok později na jeho povodí 
spadl lokální příval, vytvářející odtok na úrovni Q80 až 
Q100. „Mladá“ stavba toto zatížení přestála bez větších 
škod, což samo o sobě bylo dost významné v době, kdy 
vyvíjející se obor revitalizací byl zatížen až deformován 
mnohdy přehnanými obavami o stabilitu nových koryt. 
A co je zvláště významné, tuto událost se podařilo odbor-
ně zdokumentovat a vyhodnotit, což provedl Ing. Václav 
Matoušek, Dr.Sc., hydrolog a hydraulik z Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. M. v Praze. Zjistil, že 
povodeň odtékající z povodí, jehož osu tvořil revitalizo-
vaný potok, dosahovala zhruba o 20 % menší kulminač-
ní úrovně, než jakou by za stejné srážky vyprodukovalo 
povodí s technicky upraveným potokem před revitalizací. 
(Publikováno např. v JUST et al. 2005)

Obr. 192:  Niva Berounky pod Berounem. Na řadě míst, kde povodeň roku 2002 smetla nebo poškodila různé chatky a kůlny, vyrostly 
potom stavby podstatně větší. Tato praxe, odporující zásadám ochrany ploch pro povodňové rozlivy, je možná díky reálným způsobům 
fungování stavebních a vodoprávních úřadů a díky malé asertivitě správců vodních toků. 
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K dosažení uspokojivých výsledků revitalizace většinou 
nestačí řešit jenom úzký pruh, vymezený korytem tech-
nicky upraveného toku. Technická úprava významně 
redukovala prostor, který měl tok k dispozici, a revitali-
zace by to měla alespoň zčásti napravit. Měla by pokud 
možno obnovit širší pozemkový pás, který vodní tok 
doprovází. V takovém pásu se pak mohou bez problé-
mů rozlévat větší průtoky a vodní tok se v něm může 
dál samovolně dotvářet. Pás je přírodního charakteru, 
doplněný stromovou a keřovou zelení, a tak představuje 
sám o sobě významné obohacení krajiny. Malé potoky 
by měl doprovázet pás o celkové šířce nejméně deset 
metrů, u větších toků by měl být přiměřeně širší. Zís-
kání pozemků pro tento pás výkupy nebo směnami sice 
nemusí být jednoduché, ale zkušenosti ukazují, že práce 
vložená do jednání s majiteli se velmi vyplácí. Pás je tr-
vale získán pro přírodu a krajinu a revitalizaci koryta je 
v něm zpravidla možné provést jednodušeji a úsporněji, 
než kdyby byla k dispozici jenom úzká stopa někdejšího 
technicky upraveného koryta. 

U revitalizací je nutné počítat s tím, že dnem kolau-
dace není vše skončeno. Vlastní výstavba vytváří jaký-
si polotovar, na němž pak dál pracuje příroda. Vodní 
tok se dál dotváří vymíláním a usazováním materiálu, 
zarůstáním a obrůstáním. Umění správného návrhu 
a provedení revitalizace spočívá ve správném nastavení 
podmínek tak, aby další vývoj probíhal správným smě-
rem. Hlavní je, aby koryto bylo v rámci možností mělké 
a relativně široké, protože to je základ dalšího příznivého 
morfologického vývoje a nejlepší prevence nežádoucího 
zahlubování.

C.  Rozšiřování přírodě blízkých
 povodňových perimetrů vodních toků
Regulace vodních toků, prováděné v minulosti, sledovaly 
dva cíle – vytvořit co nejkapacitnější koryto, schopné 
provádět velké vody, a současně v zájmu získání orné 
nebo zastavitelné půdy co nejvíce omezit plošný rozsah 
vodního toku a jeho doprovodného pásu. Tyto poža-
davky jsou v podstatě protichůdné a vyhovět se jim dalo 
jediným způsobem – soustředěním povodňových prů-
toků do radikálně technicky upraveného koryta, podle 
potřeby opatřeného co nejblíže přisazenými hrázemi. To 
byl kupříkladu princip regulace Labe nebo dolní Vltavy. 
Dnes ovšem shledáváme, že tato koncepce má významné 
nedostatky:
• Technické úpravy vodních toků, tak jak byly prove-

deny, mají limitovanou kapacitu, což znamená, že 
nezajišťují plnou ochranu sídel, ležících v nivě, před 
velkými povodněmi. 

• Koncentrace povodňového proudění a omezení 
nivních rozlivů v souvislých tratích vodních toků 
omezuje využívání přirozeného potenciálu tlumení 
povodní. Zrychlování povodňových vln může zhor-
šovat poměry v níže ležících částech povodí. 

• Proměna vodních toků ve vysokokapacitní kanály, 
zbavené členitosti, znamená jejich zásadní ekologické 
a krajinářské znehodnocení.

• V důsledku změn vodního režimu dochází též k eko-
logické degradaci území vně ochranných hrází, a to 
i těch území, která byla ponechána v přírodním sta-
vu. Závažný je například problém rychlého stárnutí 

Obr. 193:  Revitalizace dříve technicky upraveného koryta říčky Mindel nad bavorskou obcí Dirlewangem byla provedena se dvěma 
záměry. Zpomalit postup povodňových vln do obce a zlepšit ekologický stav toku.
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starých ramen, tůní, mokřadů a podobných biotopů. 
Tyto objekty, zbaveny aktivního průtoku i častějšího 
proplachování povodněmi, se rychle zazemňují.

Věrohodné řešení těchto problémů vyžaduje, aby vod-
nímu toku byla vrácena alespoň část prostoru, který mu 
přirozeně náleží. Část nivy je třeba vymezit jako potoční 
či říční pás, který pojme dostatečně velké povodňové 
průtoky, a současně umožní rozvoj dříve potlačovaných 
funkcí vodního toku, jako je třeba existence rozličných 
na něj vázaných biotopů. Ostatní území v nivě budou 
pak více chráněna před zatápěním. Jejich ochranu lze 
v odůvodněných situacích posilovat též hrázováním, 
odsazeným od vodního toku, byť to přináší mimo jiné 
nutnost řešit odtok vody z ploch vně hrází. Rozšiřová-
ní pásů může sledovat ochranné cíle lokální i v širším 
rámci povodí. Uvnitř říčního pásu je třeba provést ta-
ková opatření, aby byl dostatečně průtočný a současně 
se mohl vyvíjet jako hodnotné přírodní území. Uplat-
ní se tu například revitalizace hlavního koryta, tvorba 
paralelních, přírodě blízkých koryt, tvorba paralelních 
povodňových průlehů s mokřady a tůněmi, tvorba po-
vodňově průtočných replik starých ramen. 

Komplexní přístup vyžadují vodní toky, které byly 
v minulosti opatřeny ochrannými hrázemi. V řadě pří-
padů se tu projevují vážné nedostatky, včetně proble-
matického technického a bezpečnostního stavu starých 
hrází. Tyto nedostatky by měly být řešeny revizemi 
a rekoncepcemi hrázových systémů. Komplexní řešení 

v těchto případech představuje změna členění nivního 
území, které je dosaženo rozšířením povodňového prů-
točného koridoru. Nutným opatřením pak je odsazení 
ochranných hrází. Může být uskutečněno v nezastavě-
ných částech nivy. Území, které se po této změně ocit-
ne uvnitř nových ochranných hrází, bude jen omezeně 
hospodářsky využitelné. Proto má předpoklady k tomu, 
aby se vyvíjelo jako území přírodní, případně aby v něm 
byla prováděna další krajinotvorná opatření. Je v něm 
možné vytvářet tůňové a mokřadní biotopy a zakládat 
lužní lesní porosty, které ještě posílí tlumivý vliv rozlivů 
na povodně. 

V sousedním Německu nacházíme reálné příklady 
odsazování ochranných hrází, k nimž daly podnět po-
vodně v 90. létech minulého století a zvláště silně pak 
povodeň v roce 2002. Zatím nejvýraznějším příkladem 
je odsazení ochranné hráze Labe u Lenzen. V téměř 
sedmikilometrovém úseku řeky byla v minulosti vedena 
protipovodňová hráz těsně při pravém břehu. Po roce 
2002 byla vystavěna hráz nová, technicky spolehlivěj-
ší, vedená dál od řeky. Od staré hráze se vzdaluje až 
o 1,2 km. Ve staré hrázi byly proraženy velké prostupy, 
takže se mezi oběma hrázemi otevřelo cca 400 hektarů 
plochy povodňovým rozlivům. Tato plocha je dál upra-
vována jako přírodě blízká a jsou v ní prováděna rozsáh-
lá krajinářská opatření, včetně výsadeb asi 120 hektarů 
lužních lesů. 

Obr. 194:  Dosud nerevitalizovaný úsek řeky Wertach na horním okraji bavorského Augsburgu. Koryto je technicky upravené – geo-
metricky pravidelné, relativně dosti hluboké a úzké, hydraulicky hladké. Tedy kromě toho, že je ekologicky degradované, je schopné 
rychle přivádět k Augsburgu povodňové vlny. 
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D.  Přírodě blízká ochranná koryta
Jde o výstavbu přírodě blízkých koryt nebo průlehů, 
odlehčujících povodňové průtoky mimo ohrožená za-
stavěná území. V době mimo povodně se tato koryta 
mohou uplatňovat jako součást parkové zeleně v sídlech. 
V České republice nebylo, pokud známo, v nové době 
žádné takové koryto vybudováno. V Německu však 
existují ochranná povodňová koryta, která byla v po-
sledních dvou stoletích přímo pro účely protipovodňo-
vé ochrany postavena. Koryta vzniknuvší v době, kdy 
převládalo technické pojetí vodních toků, byla opatřena 
geometricky pravidelnými, technicky opevněnými ky-
netami pro běžné průtoky, podobně byly řešeny prů-
lehy. V posledních desetiletích, kdy dochází k přírodě 
blízkým úpravám toků v intravilánech, jsou i tyto starší 
povodňové objekty revitalizovány. Příkladem může být 
koryto v Landshutu na bavorské Isaře, v němž byla pří-
má a těžce opevněná kyneta pro běžné průtoky nahra-
zena výrazně zvlněnou až meandrující kynetou přírodě 
blízkých tvarů, povrchy berem byly využity jako hřiště 
a rekreační palouky a v bocích koryta byly založeny po-
rosty dřevin parkového charakteru. Pokud zrovna není 
povodeň, široké koryto slouží jako městský park. Rov-
něž povodňové průlehy jsou revitalizovány, například 
zakládáním tůní a parkové zeleně. Vytvořením kynety 

a zavedením běžného průtoku může být ochranný prů-
leh změněn v ochranné koryto. 

 
E.  Přírodě blízké hloubené retenční prostory v nivách 
Může se jednat o terénní deprese, vznikající při vhod-
ně směřované těžbě štěrků a písků. Po ukončení nejsou 
zavezeny, nýbrž ponechány jako členité, přírodě blízké, 
rekreační nebo sportovně rybářsky využívané vodní plo-
chy, s jistou kapacitou pro povodňovou retenci. Hloube-
ní retenčních prostorů, které se v době mimo povodně 
uplatní jako přírodní stanoviště, případně slouží rekreaci 
nebo sportovnímu rybolovu, může vhodným způsobem 
spojovat zájmy vodního hospodářství, ochrany příro-
dy a krajiny a vhodně usměrněné těžby štěrků a písků. 
Zatopené pískovny a štěrkovny, které unikly proměně 
v rumiště nebo triviální rekultivaci zavezením a osáze-
ním lesními stromky, na řadě míst významně obohacují 
naši krajinu a jako retenční prostory plní i jistou funk-
ci vodohospodářskou. Objekty tohoto druhu však lze 
vytvářet záměrně, přičemž využití těžených materiálů 
může tuto činnost fi nancovat. 

Množství vody, která jsou tyto prostory schopny vá-
zat, nebudou ve většině případů v poměru k objemům 
velkých povodní nijak závratná a opatření tohoto druhu 
lze pokládat hlavně ve srovnání s přirozenými povod-
ňovými rozlivy v nivách spíše za doplňková. Kladem 

Obr. 195:  Revitalizovaný úsek Wertach nad Augsburgem, pohled při dokončování stavby v roce 2005. Oproti dřívějšímu technicky 
upravenému stavu bylo koryto rozšířeno až na trojnásobek. Cílem je zpomalení postupu povodní na město, zlepšení ekologického stavu 
řeky a vylepšení příměstské rekreační zóny. 
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Obr. 196:  Ochranný průleh, vybudovaný v roce 2008 na okraji bavorského města Ebermannstadtu, má odlehčovat povodňové průtoky 
mimo zástavbu. V průlehu byla vymodelována přírodě blízká kyneta, vedoucí i za běžných stavů průtok vody. Plocha průlehu se bude 
dál vyvíjet jako rekreační palouk. 

Obr. 197:  Podél Mohanu nad Bambergem je v rámci komplexu opatření k ochraně města před povodněmi prováděna usměrněná těžba 
štěrků, po níž zůstane soustava přírodě blízkých jam s jistou retenční kapacitou. V lokalitě Unterbrunn se takto mimo jiné obnovuje 
kdysi zaniklé rameno Mohanu. 
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hloubených retenčních prostorů je ovšem právě jejich 
víceúčelovost. Mohou vnášet žádoucí přírodní nebo re-
kreační prvky do přírodně silně znehodnocených úze-
mí, jakými jsou nivy některých technicky upravených 
vodních toků. 

V Německu jsou Baggersee – „jezera“ vytvářená při 
vhodně usměrněné těžbě štěrků a písků – zakompono-
vána do komplexněji pojatých programů ochrany před 
povodněmi. Průběh těžby a tvarování terénu se pod-
řizují požadavkům na konečný ráz jezer a jejich okolí. 
Výsledné tvary terénu musejí v první řadě vyhovovat po-
žadavkům bezpečnosti, důraz však je kladen také na je-
jich členitost, krajinářsky citlivé pojednání a ozelenění. 
Za povodní se sníženiny zaplní vodou, která pak bude 
zvolna odtékat zpět do vodního toku malokapacitními 
průkopy nebo průsakem. 

Obr. 198:  Soustava v lokalitě Unterbrunn, jak má vypadat po do-
končení. Jedna „retenční laguna“ se bude dál vyvíjet jako přírodní 
území, druhá bude sloužit sportovnímu rybářství.

F.  „Ekologické“ poldry 
 (postranní poldry a tzv. suché nádrže)
Na rozdíl od jednoúčelových suchých poldrů obohacují 
tyto objekty krajinu o přírodě blízké zátopové plochy, 
v nichž se mohou uplatnit revitalizovaná koryta vod-
ních toků, tůně a mokřady, luční a dřevinné porosty. 
Hydrotechnické suché poldry lze revitalizovat, a tak 
přetvořit v poldry „ekologické“. Vícefunkční polosuchý 
poldr, průtočný nebo i postranní, pokud je zakládán 
na ekologicky méně hodnotných plochách, jako je tře-
ba orná půda, může být pokládán za hodnotný revitali-

zační objekt. Takový poldr by měl splňovat následující 
požadavky:
 Poldr má částečné trvalé nadržení vody, které udr-

žuje paty hráze ve vlhkém stavu a plní ekologické 
funkce menší vodní plochy.
 Hráze a celé poldry jsou citlivě zasazeny do krajiny, 

s maximálním využitím přirozených tvarů terénu 
a mírného a proměnlivého sklonování břehů. 
 Zátopová plocha poldru a případně její obvodové 

území jsou vyňaty z intenzivního zemědělského 
hospodaření.
 Zátopovou plochu poldru vyplňují vedle stálého na-

držení další prvky, které snášejí zatopení a jsou cenné 
z hlediska přírody a krajiny. Jde o tůně a mokřady, 
zatravněné, resp. luční plochy, háje dřevin, které dob-
ře snášejí zatopení (zejména vrby). 
 Směrem k obvodu zátopové plochy, s klesající čet-

ností a dobou zatopení, pak může přibývat dalších 
typů porostu, až po obvodový obal tvořený běžnou 
sbírkou místních stromů a keřů, který chrání plochu 
poldru před vlivy okolních zemědělských ploch. 

Stále však je třeba mít na paměti, že umělé poldry, ať už 
suché nebo polosuché, nákladně budované podle tech-
nických a bezpečnostních pravidel platných pro malé 
vodní nádrže, by neměly představovat základní formu 
tlumivých rozlivů a zádrží velkých vod. Základní formou 
je v každém případě volný rozliv v nivách, kterému lze 
v některých případech napomáhat jenom zcela nenároč-
nými úpravami terénu, například uzavření určité pasáže 
plochého údolí nízkými valy. Je problematické říkat, že 
v tom či onom území „činí problém najít plochu pro 
výstavbu poldru“, když plochy niv jsou zcela přirozeně 
k dispozici a je nutno pouze odstranit nevhodné úpravy, 
které brání jejich aktivaci.

G.  Přírodě blízká řešení kapacitních koryt
 v intravilánech – intravilánové revitalizace
V obcích a městech je prioritou ochrana zástavby před 
nepříznivými účinky povodní, což znamená kapacitní 
a stabilní koryta. U nás je dosud obvyklé používat při 
řešení této úlohy poměrně omezený rejstřík hydrotech-
nických přístupů – co nejjednodušší geometrizovaná 
koryta lichoběžníkového nebo obdélníkového průřezu 
s hladkými, nečleněnými povrchy. Intravilánová kory-
ta potoků a řek pak mají výrazně kanalizační charakter 
a jsou poměrně vzdálená představě živoucích os, vytvá-
řejících kvalitní pobytové prostředí obcí a měst. Ve vět-
šině situací však je možné řešit intravilánová koryta lépe 
a poskytnout jim alespoň základní míru členitosti, ne-
zbytnou pro uchování základních ekologických funkcí 
a příznivého vzhledu. 

Intravilánové revitalizace, na rozdíl od revitalizací 
ve volné krajině, většinou musejí zajistit potřebné po-
vodňové průtočné kapacity, případně zpomalení a pře-
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chodné retence povodňových průtoků přímo v korytech 
v zájmu ochrany blízké zástavby. Úlohy tohoto druhu 
mohou být různorodé, typickým řešením je ovšem tzv. 
povodňové rozvolnění koryta do přírodě bližších tvarů. 

Řadě lidí by přišlo vhod, kdyby se pro vodní toky 
v obcích a městech podařilo vynalézt něco na způsob 
kouzelného nafukovacího nebo teleskopického koryta. 
Běžně by bylo malé, nejlíp jako brčko, a dalo by se vedle 
něj nerušeně stavět, parkovat s auty a odkládat všelijaký 
nepotřebný odpad. Kdyby přišla povodeň, koryto by se 
nafouklo, nejlíp tak nějak dovnitř, do sebe, a pobralo 
by aspoň „stoletou“ vodu. Naštěstí pro vodní toky se 
zatím takový vynález nepodařilo dotáhnout do konce – 
minimálního nároku vodního toku na velikost průtoč-
ného průřezu by nejspíše muselo být dosaženo nějakou 
enormní rychlostí proudění. Nicméně pokusy v tom-
to směru byly a nadále jsou činěny prakticky ve všech 
sídlech, kterými nějaký vodní tok protéká. Označují se 
souhrnně jako intravilánové technické úpravy vodních 
toků a případ od případu se mohou lišit jak úspěšností 
zajištění protipovodňové ochrany, tak mírou ekologic-
kém vzhledové a pobytové degradace vodních toků a je-
jich okolí. Ve velké části obcí a měst se zejména po celé 
uplynulé století směřovalo k velké průtočné kapacitě 
koryt velmi tvrdými, jednostranně technicky pojatými 
úpravami, kterými se potoky a řeky měnily v kanály. 

Intravilánové revitalizace hledají způsoby, jak stav 
těchto koryt zlepšit. Měly by jim vrátit základní ekolo-
gické funkce a přijatelný vzhled. Měly by je i s jejich bře-
hy a nivami učinit živými osami obcí nebo měst, které 
budou lidé oceňovat a využívat také jako dobrá pobytová 
místa. Jsou úzce propojeny jednak s ochranou sídel před 
povodněmi, jednak se sadovnickou a architektonickou 
tvorbou. V tomto oboru se mohou vyskytnout velmi 
různorodá řešení, která pro každý jednotlivý případ vy-
žadují specifi cký přístup a jejichž výsledkem může být 
různá míra přiblížení přírodě. Otvírá se tu prostor pro 
nápadité výtvarné pojednání městské krajiny, které bere 
v potaz základní ekologické požadavky. 

Intravilánová protipovodňová a revitalizační řešení 
se mohou odbývat v podstatě ve dvou situacích. Ve stís-
něných podmínkách zejména historických středů sídel, 
kde je vodní tok vymezen existujícím korytem a jeho 
prostor není možné rozšiřovat, se kombinují pasívní 
opatření na protipovodňovou ochranu jednotlivých bu-
dov a čtvrtí (dílčí stavební úpravy domů, pevné a mo-
bilní protipovodňové stěny) se zajišťováním jakéhosi 
řekněme „ekologického minima“ koryt. V uvolněnějších 
podmínkách zpravidla okrajových částí zástavby se pak 
mohou uplatnit velkorysejší řešení, v nichž se jako ak-
tivní prvek protipovodňové ochrany objevuje zvětšování 
průtočné kapacity koridorů vodních toků rozšiřováním 

Obr. 199:  Poldr Čihadla na okraji Prahy byl v sedmdesátých letech minulého století vybudován v technickém duchu. Koryto říčky 
Rokytky bylo v ploše poldru celkem nesmyslně technicky upraveno. V roce 2009 provedl pražský magistrát revitalizaci Rokytky a dvou 
jejích přítoků v ploše poldru. Zajímavý pohled na sídliště Černý Most s revitalizovanou říčkou v popředí. 
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nebo zdvojováním koryt nebo přetvarováváním terénu 
nivních území. 

Při zajišťování základního ekologického minima 
intravilánových toků se mohou uplatnit zejména tyto 
dílčí přístupy: 
• Odstranění migračních překážek (stupňů, jezů, vyš-

ších prahů) nebo jejich nahrazení kamenitými skluzy 
nebo různými pro ryby prostupnými schodišťový-
mi konstrukcemi, pohledově zhodnocujícími efekt 
proudící a přepadající vody.

• Nahrazení nedostatečně členěného dna koryta (hlad-
ká dlažba, beton, tvárnice,…) členitějšími kamenitý-
mi strukturami. 

• Vložení členité kynety pro běžné průtoky, provedené 
v přírodě bližších tvarech, do dna velkého povodňo-
vého koryta. 

• Různá architektonická pojednání dna. Členité stup-
ňovité nebo labyrintové struktury z betonu nebo 
zdiva, případně využívající kyklopských kamenů, 
mohou představovat přesahy vodního stavitelství do-
konce až do sochařské tvorby. Tato řešení sice nejsou 
přírodně autentická, ale při respektování zejména 
požadavků migrační prostupnosti pro ryby mohou 
v intravilánech vhodně plnit potřebné funkce.

• Architektonicky hodnotnější pojednání silně skloni-
tých břehů, břehových zdí a protipovodňových stěn 
(podle podmínek konstrukce z gabionů, rovnaniny 
z kyklopského zdiva, kamenné zdivo, cihelné zdivo, 
působící dojmem barokních opevnění, vzhledné 
a hydraulicky vhodné vlnění břehových zdí a ochran-
ných stěn a jiné).

Pokud je k dispozici více prostoru, mohou se připojit 
velkorysejší řešení. Alespoň částečně vracejí vodnímu 
toku prostor, o který jej dřívější technické úpravy při-
pravily. Zvětšování povodňových průtočných průřezů 
pomáhá udržet povodňové proudění ve stanovených 
koridorech a zmenšit jeho rychlosti. Například:
• Sklápění zemních břehů koryta do mírnějších a po-

někud proměnlivých sklonů, různě tvarovaná roz-
růzňující vybrání a místní rozšíření koryta.

• Podstatné rozšiřování koryt do rozvolněných, příro-
dě blízkých tvarů.

• Odebírání terénu břehů a vytváření širších povod-
ňových berem. 

• Vytváření nebo obnova přírodě blízkých paralelních 
ramen vodního toku v rámci rozsáhlejších parkových 
nebo krajinářských úprav. Hloubení odlehčovacích 
povodňových průlehů v nivách, v nichž se mohou 
uplatnit cenné mokřadní a tůňové biotopy. 

• Rozšiřování povodňově průtočných nivních korido-
rů odsazování pásem ochranných hrází dál od koryta 
vodního toku – vytváření přírodě blízkých povod-
ňových parků.

Revitalizace vodních toků v intravilánech budou stát 
zpravidla podstatně víc peněz než akce ve volné kra-
jině. Větší náročnost prací dává vyšší úroveň nákla-
dů. Ovšem devastace vodních toků a vůbec prostředí 
na obvodu měst je důsledkem rozsáhlých investičních 
činností, které v příměstském prostředí probíhají nebo 
probíhaly. Toto prostředí je zatíženo velkými investice-
mi, a s jejich velikostí je třeba porovnávat náklady revi-
talizačních či obecně rehabilitačních opatření. Určitě je 

Obr. 200:  Na řece Isaře v Mnichově probíhá zatím zřejmě největší intravilánová revitalizace v Evropě. Po dokončení v roce 2011 by 
měla zasahovat téměř 9 kilometrů řeky ve městě. Pohled na úsek, jehož revitalizace byla provedena v letech 2008–2009. Došlo zejména 
k masívnímu rozvolnění kynety na úkor postranní bermy. 
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správné hledat způsoby, jak fi nancování revitalizačních 
zásahů tohoto druhu přenést na investory, využívající 
příměstské území.

H.  Odstraňování průtokových překážek,
 které jsou zároveň překážkami migračními
Jde hlavně o nevhodně umístěné jezy, které mohou v ob-
cích a v jejich blízkosti vzdouvat povodňové průtoky 
a podporovat jejich rozlévání do zástavby. S jezy mohou 
být spojeny další nepříznivé jevy:
• iniciace vzniku ledových bariér a následných ledo-

vých povodní;
• formování nepřirozeného podélného profi lu vodní-

ho toku – tok je zbaven cenné hydraulické členitosti 
(střídání různých hloubek vody a rychlostí proudě-
ní);

• narušení přirozeného splaveninového režimu toku;
• znemožňování migrací vodních živočichů;
• nároky na údržbu, opravy a rekonstrukce jezů.

Zvláště v situacích, kdy jezy a stupně již ani neslouží 
svému původnímu účelu, je vhodné uvažovat o jejich 
likvidaci nebo o nahrazení nižšími, přírodě bližšími ob-
jekty. To může být provedeno jako revitalizační opatře-
ní, s podporou revitalizačního programu. (Povodňovou 
průtočnost také může zlepšit vybudování jezu se stavi-
telným vzdouvacím tělesem. Takové řešení však nebývá 
z hlediska revitalizací přínosem, neboť neřeší většinu 
dalších problémů.)

Revitalizační efekt odstraňování jezů, jejich snižová-
ní nebo nahrazování vhodnějšími objekty pak spočívá 

v obnově migrační prostupnosti vodního toku pro vodní 
živočichy (v tomto ohledu představuje odstranění pře-
kážky podstatně spolehlivější řešení než zpravidla dosti 
nákladná výstavba rybího přechodu) a v obnově přiro-
zeného rozvoje podélného profi lu vodního toku, včetně 
obnovy hydraulické členitosti úseku toku, který byl dříve 
ekologicky degradován vzdutím.

I.  Kompenzační revitalizační opatření 
Pokud jsou v určité situaci nutná technicky orientovaná 
protipovodňová opatření a tato opatření by – byť odů-
vodněně – omezovala přirozené tlumivé rozlivy povodní 
nebo nějak poškozovala ekologický stav vodního toku 
a nivy, měla by tato opatření být vhodně a přiměřeně 
kompenzována opatřeními revitalizačními. U nás do-
sud tento princip není standardně uplatňován, například 
v sousedním Německu však je pevně zakotven jak ve vo-
dohospodářských, tak v obecně ekologických právních 
předpisech a je běžnou součástí vodohospodářské praxe. 

Komplexní protipovodňová ochrana se neobejde 
bez pasívních technických opatření, jako je hrázování 
zastavěných území. Tyto zásahy, byť konané jen v odů-
vodněném nezbytném rozsahu, narušují přírodní pro-
středí toků a niv a omezují přirozený rozsah prostorů, 
které jsou k dispozici pro rozlévání povodní. Nepříznivé 
dopady těchto opatření mohou být alespoň částečně vy-
važovány kompenzačními revitalizačními opatřeními. 
Může jít například o hloubení systémů vodních bio-
topů – paralelních a postranních ramen, nivních tůní 
apod., které mají také jistý retenční objem. 

Obr. 201:  Jez na horním okraji města Krnova může za velkých povodní podporovat rozlití řeky do městské zástavby. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Katastrofální povodně
v červenci 1997

Karel Kirchner, Jan Munzar

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.8.4   Ochrana přírody a krajiny 
v údolní nivě (Poodří)

Ivan Bartoš

„Každá voda nakonec steče dolů.“
(lidové přísloví)

Stručné opakování o nivách

Niva je geologický útvar. Vzniká působením vodního 
toku. Utváří se vodní erozí a ukládáním materiálu. Geo-
morfologické charakteristiky nivy jsou dány spádem 
řeky.

Úzké nivy v horách se v podhůřích rozšiřují, převládá 
odnos materiálu.

Ve středním úseku řeky je již niva dobře vyvinuta 
v nepřehlédnutelný geologický útvar tvořený štěrky, 
písky a nivními hlínami, který má podobu rovinaté 

sníženiny, protkané sítí říčních ramen, tůní a mokřadů, 
ohraničené starými říčními terasami a pahorkatinou. 
Odnos a ukládání materiálu je zde víceméně v rovno-
váze.

V nížinném úseku řeka meandruje a vytváří četná ra-
mena v mohutných nánosech sedimentů – nivních hlín. 

Niva je „živá“ i v jepičím měřítku lidského věku. 
Voda na svém díle dále „pracuje“, tu s větší, tu s menší 
intenzitou.

Ekosystémy říční nivy
Vysoká míra biodiverzity v nivách je dána mozaikou bi-
otopů udržovanou proměnlivostí prostředí, která je dána 
disturbancemi způsobenými činností vodního toku.

Některé ekosystémové služby nivy středního úseku řeky
Mezi ekosystémovými službami říčních niv jsou nej-
častěji uváděny schopnost akumulace vod povrchových 
i podzemních, ochrana sídel před povodněmi, čistící 
schopnost, zemědělská produkce, produkce surovin, po-
skytování útočiště druhům, rekreační funkce.

Ekonomickým zhodnocením některých služeb a funkcí 
říční krajiny a srovnáním se službami jiných krajin bylo 
potvrzeno zcela výjimečné postavení v systému přírody 
i v hospodářském životě státu (ŠTĚRBA et al. 2008).

Trvale udržitelné využívání říčních niv představuje 
krajinu údolní nivy ekonomicky produktivní, ekolo-
gicky vyváženou a biologicky proměnlivou, s velkým 
estetickým potenciálem (KREJČÍ 2003).

Obr. 202:  Jez na dolním okraji Frýdlantu nejspíše za povodně roku 2010 posiloval zpětné vzdutí, čímž mohl zhoršit průběh události 
ve středu města. 
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Ochrana niv v ČR

Význam niv začíná být doceňován teprve v současnosti 
(když už je pro záchranu mnohých z nich bohužel poz-
dě). Ochrana niv je vyjádřením toho, jak si společnost 
cení jejich ekosystémových služeb.

Komplexní ochrana niv a jejich krajiny a přírody 
v ČR prakticky neexistuje, ačkoliv je svými fragmenty 
zakotvena v platných právních předpisech.

Formální ochranu požívá například záplavové území 
(§ 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) – ve stavební 
praxi většinou není striktně respektováno, správce toku 
obvykle souhlasí se stavbami provedenými na vlastní ri-
ziko stavebníka, pokud se nenacházejí přímo v aktivní 
zóně záplavy. 

Určitou ochranu říčním nivám poskytuje zákon 
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde je v § 3 a § 4 
niva uvedena ve výčtu významných krajinných prvků.

Tato ochrana je do značné míry formální, o čemž 
svědčí četné příklady zastavování niv a zavážení jejich 
nejcennějších částí stavební sutí a zeminou. 

V širším kontextu ochrany přírody a krajiny se 
problematikou říčních niv a jejich ekosystémů zabývá 
Ministerstvo životního prostředí ve Státním programu 
ochrany přírody a krajiny České republiky, závěry v jeho 
aktualizaci z roku 2009 jsou kvalifi kovaným hodnoce-
ním neutěšené situace (viz také Příroda a krajina České 
republiky – zpráva o vývoji a stavu 2009). Aktualizace 
Státního programu rozpracovává jednotlivé cíle Strate-
gie ochrany biologické rozmanitosti České republiky, 
schválené usnesením vlády č. 620/2005, jako základního 
meziresortního a mezioborového dokumentu, kterým se 
v ČR naplňuje Úmluva o biologické rozmanitosti. Do-
kument odráží i požadavky Evropské úmluvy o krajině 
na ochranu, péči a plánování krajiny. Kapitola týkající 
se vodních a mokřadních ekosystémů tvoří rámec pro 
ochranu, obnovu a udržitelné využívání vodních a mok-
řadních ekosystémů v ČR a pro péči o ně a současně se 
jedná o strategický dokument (National Wetland Policy), 
který je ČR povinna připravit a naplňovat jako smluv-
ní strana Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní 
význam především jako biotopy vodního ptactva (Ram-
sarská úmluva). 

Realizace opatření ke splnění vytyčených cílů Progra-
mu je ale závislá na řadě okolností a mnohdy nepředví-
datelných vnějších i vlivů (politických i ekonomických), 
určitě stojí za to plnění Státního programu bedlivě sle-
dovat.

Komplexní ochranu říční nivě poskytuje územní 
ochrana podle zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny pouze v případě vyhlášení chráněné krajinné 
oblasti (CHKO). V ČR existují pouze dvě CHKO v říční 
nivě (Litovelské Pomoraví a Poodří).

Ochrana přírody a krajiny v CHKO Poodří

Státní ochrana přírody a krajiny v nivě Odry má krát-
kou tradici. Samotná CHKO Poodří byla zřízena Vyhláš-
kou ministerstva životního prostředí České republiky 
č. 155/1991 Sb., ze dne 1. května 1991.

Praktická ochrana přírody a krajiny v nivě Odry 
je cestou hledání doprovázenou omyly, konfl ikty, ale 
i úspěchy, spoluprácí a poznáním (které mnohdy ne-
přináší uspokojení, ale jen další otázky).

I v době více než dvacetiletého trvání územní ochra-
ny Poodří je třeba kriticky prověřovat zobecnělá tvrzení 
spektrem nových poznatků zasazených do kontextu vý-
voje oderské nivy a její přírody i lidského společenství. 

Předměty ochrany CHKO

Podle vyhlášky je předmět ochrany definován velmi 
obecně: „typické znaky oblasti, zejména povrchové utvá-
ření včetně vodních ploch a toků, její rostlinstvo a volně 
žijící živočišstvo, rozvržení a využití zemědělského a les-
ního půdního fondu a rozmístění a urbanistická skladba 
sídlišť a místní zástavba lidového rázu.“

Plán péče o CHKO Poodří na období 2009–2018 
předměty ochrany upřesňuje jako komplex přírodních 
a přírodě blízkých ekosystémů zaplavované údolní nivy 
Odry a dolních úseků jejích přítoků, včetně navazujících 
ekosystémů říčních teras a druhy zvláště chráněné či re-
gionálně významné, vázané svými ekologickými nároky 
na nivu řeky Odry a mokřadní biotopy. 

Identifi kace území

Území CHKO Poodří leží na rozhraní dvou geologic-
kých celků – Českého masivu a Západních Karpat. Sa-
motné Poodří spadá do celku Moravské brány a jejího 
podcelku Oderská brána. 

Své vody sbírá Odra nejen v Oderských vrších ale 
i na západních svazích Beskyd a v Podbeskydské pa-
horkatině. Šířka samotné říční nivy se pohybuje mezi 
1,5–3,0 km. 

Rozloha CHKO činí 81,5 km2. Je vymezena nivou 
Odry a svahy přilehlých pahorkatin a teras Moravské 
brány mezi linií, kde řeka opouští Oderské vrchy a Os-
travou. 

Poodří bylo původně (ještě ve 13. a 14. století) kra-
jinou středního toku řeky. Dnes díky mohutným napla-
veninám povodňových hlín a stabilizovanému korytu 
Odry získává záhy po opuštění Oderských vrchů cha-
rakter toku nížinného.

Mezinárodní význam Poodří

V roce 1993 byla CHKO Poodří vymezena jako mokřad 
mezinárodního významu v rámci celosvětové konvence 
„Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam 
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především jako biotopy vodního ptactva“ (Ramsarská 
konvence). V rámci vytváření soustavy Natura 2000 byla 
v roce 2004 nařízením vlády č. 25/2005 Sb. zřízena Ptačí 
oblast (PO) Poodří v hranici totožné s CHKO. 

V roce 2004 byla nařízením vlády č. 132/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam evropsky významných lokalit, 
vymezena Evropsky významná lokalita (EVL) Poodří. Ta 
zahrnuje pouze nejcennější jádrová území nivy Odry. 
CHKO Poodří je současně zařazeno do seznamu evrop-
ských významných ptačích území (IBA) v rámci pro-
jektu zaštítěného ICBP (International Council for Bird 
Preservation), dnes BirdLife International.

V roce 2005 byla EVL Poodří v rámci celoevropské-
ho projektu identifi kace a výběru botanicky významných 
území zařazena do seznamu botanicky významných úze-
mí IPA (Important Plant Area). 

Historie 

Pro pochopení současného stavu Oderské nivy je po-
třebné se seznámit s historií zemědělského osídlení 
území.

V roce 2007 bylo nálezy ve Studénce a Hladkých Ži-
voticích potvrzeno osídlení Poodří prvními zemědělci 
již v době před 7000 lety (kultura s lineárně zdobenou 
keramikou). 

V římské době, kdy se na území Moravy začaly pro-
sazovat germánské kmeny, se předpokládá větší počet 
osad na levobřežní Odry v blízkosti tzv. jantarové stezky 
vedoucí z Aquileie k Baltskému moři.

K dalším vývoji krajiny a lidských sídel v Poodří 
v době takzvaného stěhování národů neexistují téměř 
žádné archeologické prameny. Má se za to, že území po-
krýval rozsáhlý hvozd s roztroušenými osadami, které 
však zřejmě zdaleka nepředstavovaly strukturu stabilní-
ho zemědělského osídlení. Toto se nezměnilo ani v době 
Velké Moravy.

Teprve od 11. století za vlády posledních knížat a pr-
vých králů z rodu Přemyslovců započala první, zatím vý-
hradně česká kolonizace tohoto území. Výsledkem bylo 
osídlení menších a převážně okrajových částí Poodří 
vesnicemi na malých katastrech, takzvanými okrouh-
licemi. Tato sídla měla jen malý počet usedlostí a jejich 
osadníci obdělávali jen omezené výměry pozemků, ob-
klopené královskými lesy.

Tatarský vpád v roce 1241 a dva následující pol-
sko-uherské vpády na území Moravy sever země opět 
do značné míry vylidnily a přiměly Přemysla Otakara II. 
ke zvýšenému kolonizačnímu úsilí. V prostoru celé Mo-
ravské brány byly dosidlovány vylidněné vsi a hlavně 
v Poodří byly zakládány vsi nové. Tyto vsi lánového typu 
vznikaly podél přítoků Odry.

Rozmach zemědělského hospodaření vedl k nebý-
valým splachům půdy a její masivní akumulaci v nivě 
Odry. Zarovnání do té doby členitých ploch nivy po-

vodňovými hlínami umožnilo intenzivnější zeměděl-
ské využití, k pastvě se postupně přidává produkce sena 
a zakládání rybníků. Výsledkem byl vznik komplexu 
aluviálních luk a celé řady rybničních soustav, částečné 
odvodnění a téměř úplné odlesnění oderské nivy. Ryb-
níky byly napájeny důmyslně vedenými náhony, vyu-
žívanými i jako zdroj energie pro mlýny a valchy. Díky 
pravidelným záplavám poskytovaly živinami bohatě do-
tované louky Poodří dvě sklizně kvalitního sena ročně 
a rozsáhlé pastviny pro stáda krav a ovcí. 

V nivě byly využívány i další zdroje – naplavené 
valouny, štěrk a písek, rákosí a rovněž vrbové proutí 
a dřevo. Ráz krajiny Poodří byl dotvořen v období hos-
podářské prosperity enklávy, která zahrnovala zhruba 
území pozdějšího okresu Nový Jičín a nesla název Kra-
vařsko, v jazyce převažujícího německého obyvatelstva 
Kuhländchen.

Vyspělé zemědělství podporované podnikavou šlech-
tou proslulé obzvláště chovem kravařského červeno-
strakatého skotu a rozvoj hospodářských aktivit v okolí 
„Ferdinandovy“ železniční dráhy dotvořily strukturu 
sídel i venkovské krajiny Poodří. 

Další přirozený vývoj území byl hned několikrát 
drasticky narušen. Poslední světová válka a následné 
vysídlení německého obyvatelstva rozvrátily řád lidské-
ho osídlení i řád v krajině. Novým osídlencům nebylo 
dopřáno stát se hospodáři na získané půdě, přišla kolek-
tivizace zemědělství a hospodaření metodami „socia-
listické zemědělské velkovýroby“. Scelování pozemků 
a velkoplošné meliorace devastovaly krajinu v bezpro-
střední blízkosti oderské nivy i v nivě samotné. Kvůli 
nadlepšování výnosů byly rozorávány louky a osévány 
obilninami. Výrazným způsobem utrpěl krajinný ráz 
Poodří i druhová rozmanitost. 

Po roce 1989 se zemědělská družstva a statky trans-
formovaly do různých subjektů, opět se objevili soukro-
mě hospodařící zemědělci. Krajině Poodří to nepřineslo 
žádné pozitivní změny, charakter intenzivní zemědělské 
výroby i její negativní vlivy zůstávají. 

Aktuální stav přírody a krajiny Poodří

Poodří je typem krajiny spoluutvářené dlouhodobou lid-
skou, zejména zemědělskou činností. Pro krajinu s málo 
členitým reliéfem je určující řeka Odra, která tvoří osu 
oblasti a protéká jí v délce 57,5 km. Charakter silně me-
andrujícího toku zůstává zachován ve značném rozsahu. 
Využívání pravidelně zaplavované nivy vedlo k vytvoře-
ní typické struktury krajiny charakteristické střídáním 
vodních toků a ploch a menších celků lesa s rozsáhlými 
zemědělsky využívanými pozemky (loukami i ornou pů-
dou) s rozptýlenou zelení. Tato struktura se zachovala 
v nivě Odry dodnes. Historická zástavba je soustředěna 
podél přítoků Odry, převážně mimo záplavové území. 
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Několikrát ročně dochází v nivě Odry k rozsáhlým 
povrchovým rozlivům, a to především při jarním tání 
sněhu, kdy se setkávají vody přiváděné pravostrannými 
přítoky z Beskyd s vodami Odry a jejích levostranných 
přítoků z podhůří Nízkého Jeseníku. Další rozlivy se 
mohou vyskytnout v létě při vydatných srážkách. Voda 
se při povodních volně rozlévá do krajiny, kde dosahu-
je při kulminaci výšky průměrně kolem 0,5 m. Během 
několika hodin nebo dnů souvislá hladina vody mizí, 
krátkodobě zůstávají vodou zaplněné některé terénní 
sníženiny, několik týdnů až měsíců vysychají hlubší peri-
odické tůně. Každoročně zaplavované území má rozlohu 
16–20 km2, tj. přibližně 1⁄5 až ¼ rozlohy CHKO Poodří.

Mozaika biotopů je dána přírodě blízkým vodním 
režimem a hospodářskými aktivitami člověka, typickou 
je řada ekotonových stanovišť (břehy příkopů, vodních 
toků, jezer a rybníků, hráze, doprovodná zeleň cest 
a  náspů).

Na území CHKO Poodří je v současné době potvrzen 
výskyt 154 zvláště chráněných druhů živočichů, přičemž 
v kategorii kriticky ohrožené se nachází 32 druhů živo-
čichů, v kategorii silně ohrožené se nachází 79 druhů 
a v kategorii ohrožené je zařazeno 43 druhů. 

Mokřady Poodří poskytují živočichům refugia bě-
hem jejich životního cyklu a umožňují jejich další ší-
ření po překonání nepříznivých podmínek (významná 
odpočinková stanoviště při jarních a podzimních tazích 
ptactva střední Evropou, místo rozmnožování a zimo-
viště četných druhů obojživelníků).

V Poodří žije silná populace vydry a bobra, v po-
sledních letech je zaznamenán nárůst počtu hnízdních 
párů husy divoké a morčáka velkého. V roce 20. výročí 
vzniku CHKO zde bylo zjištěno prvé úspěšné zahnízdění 
orla mořského. Kromě díky rybníkům a tůním prospe-
rujícím populacím skokanů se Poodří může pochlubit 
i zajímavou faunou bezobratlých, která zatím čítá ko-
lem 100 druhů měkkýšů, 150 druhů pavouků, 35 druhů 
vážek. Unikátní je populace žábronožky sněžní, vázaná 
na lesní periodické tůně. 

Pestrost květeny je dána především výskytem růz-
ných typů stanovišť, jako jsou louky, vodní toky, stará 
říční ramena, mokřady, tůně, rybníky, lesy.

Louky tvoří jedinečný souvislý komplex o ploše více 
než 2 300 ha. V závislosti na vlhkostních poměrech sta-
noviště a způsobu obhospodařování na nich lze spatřit 
několik typů druhově odlišných společenstev, která se 
mohou vzájemně prolínat či vytvářet četné mozaiky.

Nejrozsáhlejšími stojatými vodami jsou v CHKO Po-
odří rybníky, zaujímající celkovou plochu téměř 700 ha. 
Přibližně na třetině rybničních ploch se hospodaří 
způsobem šetrným k přírodě a vyskytují se zde běžná 
i vzácnější společenstva vodních rostlin. Pro mělké lito-
rály šetrně obhospodařovaných rybníků jsou typickým 
společenstvem rákosiny eutrofních stojatých vod. Z plo-
voucích rostlin kořenujících ve dně se na více než 50 ha 

rybničních ploch nachází rozsáhlé porosty kotvice plo-
voucí, která se v CHKO Poodří chová jako expanzivní 
druh, a proto musí být každoročně regulována kosením. 
Na jediném rybníku roste plavín štítnatý. 

V lesích Poodří nejvíce zaujme jarní aspekt zahájený 
kvetením milionů sněženek.

Ohrožení

Z polohy CHKO i historie území vyplývají významné 
geo grafi cké, ekonomické a sociální aspekty, které ve vět-
šině nejsou pro ochranu přírody přínosem. Krajina ko-
lem CHKO je zdevastovaná intenzivní zemědělskou 
velkovýrobou. CHKO leží v jedné z hlavních rozvojo-
vých os Moravskoslezského kraje, z čehož vyplývá trvalý 
tlak na zastavění dalších ploch v CHKO i bezprostřed-
ním okolí. Vývoj sídel a ráz krajiny je výrazně negativně 
ovlivněn činností developerů, kteří skupují zemědělské 
pozemky a pak bezohledně prosazují jejich zhodnocení 
výstavbou průmyslových zón či satelitní obytné výstav-
by. Podélně je CHKO situováno v oblasti významného 
dopravního koridoru, příčně je proťato energovody 
(plyn, vysoké napětí) a stále frekventovanějšími silnice-
mi (dvě z nich začaly sloužit jako dálniční přivaděče). 
Severní části Poodří leží v oblasti s nejhorším životním 
prostředím v republice (projevuje se zde silné znečištění 
ovzduší a hluková zátěž). Mnohdy podivná rozhodnutí 
či ignorování platných předpisů orgány veřejné správy 
svědčí o tom, že i v předmětném území existuje míra 
korupce v ČR obvyklá.

Současný vývoj osídlení a infrastruktury negativně 
ovlivňuje předměty ochrany. Na rozdíl od horských 
CHKO, kde toky energií směřují ven z chráněných úze-
mí, je tomu v případě nivy Odry naopak. Vzhledem 
k úzkému a protáhlému tvaru CHKO Poodří nejsou 
jádrová území dostatečně izolována vůči negativním 
vlivům. 

Stále častěji ohrožují Poodří přívalové srážky, které 
se v nestabilní krajině obklopující CHKO mění v prudké 
vodní přívaly, strhávající z okolních polností tisíce tun 
hlíny. Ta zanáší nivu Odry, což se nejviditelněji projevuje 
stále větším ohrožením „dolních konců“ obcí povod-
němi. Povodně zanášejí louky i tůně hlínou, přelévají 
se do rybníků, kde způsobují hospodářské škody a ničí 
snůšky vodního ptactva. Významným problémem je 
i množství nejrůznějšího materiálu a odpadu, přinese-
ného do CHKO ze zaplavených obcí.

Na úkor místních druhů osidlují krajinu Poodří cizo-
krajní vetřelci, většinou úmyslně či neúmyslně zavlečení 
člověkem. Často se šíří podél vodních toků (křídlatka, 
topinambur, norek americký), mnohdy s fatálními dů-
sledky pro místní fl oru i faunu.

Trvalou hrozbou je v územních plánech hájená 
a dopravně stavební loby prosazovaná stavba průplavu 
Dunaj – Odra – Labe. Realizace tohoto (ekonomicky 
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neudržitelného) záměru je pro přírodu pravobřeží Odry 
likvidační.

Ochrana přírody a krajiny v CHKO

Státní ochrana přírody
Základním nástrojem státní ochrany přírody jsou usta-
novení zákona a kompetence a povinnosti z něj vyplý-
vající.

Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří vykoná-
vá státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny 
v souladu s ustanoveními zákona 114/92 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny a dále vykonává činnost odborné 
organizace ochrany přírody. Na území CHKO rovněž 
administruje programy péče o krajinu a pečuje o svěřený 
státní majetek. 

Frekvence vykonávaných činností daných kompeten-
cemi je různá a různý je i přínos předmětům ochrany. 
Pro přehled jsou uvedeny ty významné či nejvíce frek-
ventované.

Správa CHKO Poodří jako orgán ochrany přírody 
v místech, ve kterých je místně příslušná, vydává závaz-
ná stanoviska k umisťování a povolování staveb, jakož 
i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 
krajinný ráz, vydává stanovisko ke koncepcím a zámě-
rům z hlediska vlivu na EVL a PO (stanovisko Správy 
CHKO je jedním z podkladů pro rozhodnutí příslušných 
správních úřadů), vymezuje místa k vjezdu a setrvání 
motorových vozidel, stanovuje kompenzační opatření 
jako podmínku realizace některých staveb a záměrů, 
vede kompletní agendu k památným stromům, vyhlašuje 
přechodně chráněné plochy, monitoruje výskyt rostlin 
a živočichů.

V kompetenci Správy je i možnost omezení či zákazu 
vstupu do chráněných území či zákazu nebo omezení 
rušivé činnosti. Dále Správa vymezuje a hodnotí místní 
a regionální ÚSES, vydává závazná stanoviska k LHP. 

Opatření na zachování nebo zlepšení předmětů 
ochrany jsou na základě údajů o dosavadním vývoji 
a současném stavu shrnuta do Plánu péče o Chráně-
nou krajinnou oblast Poodří. Jeho platnost je desetiletá 
a tvoří koncepční rámec pro rozhodování Správy. Právě 
na základu plánu péče připravuje a realizuje Správa opat-
ření ke zlepšení stavu přírody a krajiny z národních kra-
jinotvorných programů i programů fi nancovaných EU.

Z výše uvedených kompetencí se jeví být největším 
přínosem z hlediska předmětů ochrany vydávání sta-
novisek k územním plánům a stanovisek ke koncepcím 
a záměrům z hlediska vlivu na EVL a PO, vyhlašování 
rezervací v jádrových územích CHKO a realizace kon-
krétních opatření na obnovu či udržení mokřadních 
biotopů.

Silnou stránkou je správa pozemků, stěžejních pro 
ochranu přírody (bylo získáno zhruba ⅓ rozlohy rybní-
ků). Toto je umocněno dobrou spoluprácí s rybníkáři, 

která je bezesporu výsledkem dlouholetého (a mnohdy 
pro obě strany náročného) dialogu. 

Nesporným přínosem je dlouhodobá spolupráce 
s Regionem Poodří, obcemi regionu a obzvláště Místní 
akční skupinou Regionu Poodří, jíž je Správa aktivním 
členem.

Jako protiváha ne zrovna příznivých geografi ckých, 
ekonomických a sociálních podmínek musí být stále 
vytvářena významná pozitiva – partnerství s Místní 
akční skupinou Regionu Poodří v projektech obnovy 
kulturního a přírodního dědictví, dobrá spolupráce 
s téměř všemi obcemi i pověřenými úřady v projektech 
obnovy krajiny a tvorbě územních plánů, na vzájemném 
respektování založená spolupráce s Lesy ČR, Povodím 
Odry a některými zemědělci při společné péči o kra-
jinu Poodří. Zmínit je třeba i významnou spolupráci 
s Pozemkovým úřadem v Novém Jičíně a projektanty 
pozemkových úprav. 

Slabou stránkou je klesající efektivita výkonu státní 
správy daná stále silnější centralizací rozhodovacích pro-
cesů (bohužel i takových, které by přenesením na nižší 
články přinesly nižší náklady a vyšší kvalitu rozhodo-
vání). 

Významným handicapem pro koncepční rozhodová-
ní Správy, ale i obcí, jejichž části leží v nivě, je absence 
kvalifi kovaně zpracovaného vyhodnocení dopadů za-
nášení nivy a prognóza dalšího geomorfologogického 
vývoje nivy Odry. 

Přínos dalších subjektů ochraně přírody Poodří
Správa Chráněné krajinné oblasti nemá (naštěstí) 
v Poodří na ochranu přírody monopol. Významným 
(a mnohdy i přínosnějším a efektivnějším způsobem) 
mohou přírodu a krajinu chránit i další subjekty. 

Obce – mohou zohlednit či dokonce podpořit ochranu 
přírody ve svých rozvojových strategiích a územních 
plánech, držet na uzdě developery a obnovou vodního 
režimu zemědělské krajiny zlepšit bezpečnost občanů 
i životní podmínky. Ať už je území chráněno či ne, podíl 
samosprávy na ochraně přírody a krajiny je nezastupi-
telný.

Jako příklad může sloužit Jeseník nad Odrou. Obec, 
známá z  médií okamžikem katastrofální povodně 
v roce 2009, o rok později otevírá novou ČOV, podpo-
ruje výsadbu biokoridorů a velkoryse projektovanými 
stromořadími spojuje své místní části. Obnovu krajiny 
svých pěti katastrů řeší koncepčně na základě kvalitně 
vypracované studie. Spolu s dalšími členy Místní akční 
skupiny iniciuje projekt obnovy retenční funkce krajiny 
Poodří přírodě blízkými opatřeními. 

Hospodáři a majitelé pozemků – významným příno-
sem je i přístup některých zemědělsky hospodařících 
subjektů a vlastníků (bohužel se zatím jedná o jednot-
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livce). Přitom stačí málo, například šetrná senoseč či 
ponechávání nekosených pásů.

Jako příklad může sloužit občan městyse Suchdol 
nad Odrou, vlastník zemědělských pozemků, myslivec 
a úspěšně podnikající zemědělec. Během přípravy pro-
jektu komplexní pozemkové úpravy dal k dispozici pro 
realizaci opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny 
(o jehož potřebnosti byl přesvědčen) vlastní pozemek. 
Po katastrofální povodni v roce 2009 organizoval s mys-
livci sběr naplavených trosek a uhradil jejich bezpečnou 
likvidaci (zatím na druhém břehu Odry jiný zemědělský 
podnik sloužící vysoké škole k praktickému vzdělávání 
studentů nahrnul naplavené trosky a odpady ze svých 
pozemků do koryta Odry). 

Občanská sdružení – mnohá z nich mají ochranu pří-
rody a ekologickou výchovu zakotvenu ve stanovách. 
Prokazují rostoucí odbornost a specializaci (např. Sta-
nice pro záchranu živočichů v Bartošovicích), osvojily si 
komunikační dovednosti a nemajíce ředitelství v Praze 
projevují velkou pružnost v rozhodování i schopnost 
řídit projekty a využívat na administraci náročné zdroje. 

Příkladem je činnost nevelkého občanského sdru-
žení Divous – vysazuje tisíce stromů, při velmi úspěš-
ném získávání prostředků vytváří partnerství s obcemi 
i zemědělci, výsledek je přínosem pro ochranu přírody 
i obyvatele Poodří.

Místní akční skupina Regionu Poodří – v rámci úspěš-
ného projektu čerpá se zdrojů programu Leader, kromě 
jiného podporuje obnovu kulturního a přírodního dě-
dictví regionu. 

Příkladným a významným počinem Místní akční 
skupiny je příprava projektu realizace přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v Regionu Poodří.

Ochrana přírody Poodří ve světle nového

Nepochybně bláhový je ten, kdo se domnívá, že se stáva-
jícími prostředky, formami a metodami ochrany přírody 
vystačíme v dnešním rychle se měnícím světě. 

Ani zahraničí zkušenosti a domácí potenciál zna-
lostí nepřinese výsledky, pokud se neopře o mnohem 
kvalitnější spolupráci s místními komunitami, obzvláš-
tě hospodáři a vlastníky pozemků. Místo již tradičního 
argumentu, že po vyhlášení CHKO vzroste turistická 
atraktivita regionu, je třeba místním nabídnout zajíma-
vější přínosy než problematický a mnohdy devastující 
rozvoj turistického ruchu.

Pro ochranu přírody se stává nezbytnou potřeba 
mnohem lepší komunikace mezi partnery v území, me-
zioborová spolupráce od úrovně výzkumu, přes terénní 
praxi až po úroveň rozhodování ministerstev. Ochrana 
přírody by se měla vyzbrojit znalostí komunikačních, 
ekonomických i sociálně ekologických disciplin.

Státní ochrana přírody v Poodří si 20 let vystačila 
s předměty ochrany, které zahrnují druhy, přírodní a pří-
rodě blízké ekosystémy a krajinný ráz. Takovéto pojetí 
předmětů ochrany je evidentně neúplné a ve světle sou-
časného poznání neudržitelné.
Nezbývá, než předměty ochrany nově defi novat tak, aby 
plně otevřely potenciál ochrany přírodních procesů a pod-
pory lidských aktivit, vytvářejících podmínky existence 
chráněných biotopů i druhů. 

Ochrana přírody by se měla poučit z historie a na po-
moc přizvat oba živly, které krajinu a přírodu Poodří for-
movaly dodnes, vodu i místního obyvatele.

Na jedné straně je nutné podporovat šetrné a co nej-
více diverzifi kované hospodaření na rybnících, loukách 
a v lesích Poodří jako jeden ze zdrojů obživy místních 
obyvatel i prostředek zachování charakteristických bioto-
pů, na druhé straně je třeba v místech, kde je to možné, 
uvolnit prostor vodnímu živlu a chránit obnovené procesy 
přirozeného vývoje říční nivy. 

To by se mělo odehrávat na pozadí společného úsilí 
všech partnerů o stabilizaci rozvráceného vodního reži-
mu v celém povodí a vytváření přínosů, kompenzujících 
obyvatelům Poodří v dostatečné míře omezení způsobená 
ochranou přírody.

Výše uvedené lze považovat za optimistický závěr kapi-
toly. I o výše uvedeném je třeba pochybovat, pochybnos-
ti jsou zdrojem poznání.

Příklady přínosů, které by mohly místním lidem 
kompenzovat omezení, způsobená ochranou přírody:
Bezpečné a klidné bydlení, přístupná krajina vlídná 
k živáčkům i lidem, studánky s pitnou vodou, přírodní 
koupaliště, biopotraviny od místních farmářů, pracov-
ní místa v oblasti produkce a distribuce biopotravin, 
cyklostezky pro cesty do práce, za zábavou i poznáním, 
kvalitní ekologická výchova na místních školách, služ-
by ekocentra, ovocné sady a stromořadí, sušárny ovoce 
a moštárny v každé obci, příležitosti k brigádám pro 
místní studenty, veřejně prospěšné práce v CHKO pro 
nezaměstnané, zakázky pro místní fi rmy, katalog návrhů 
energeticky úsporných staveb pro místní stavebníky atd. 

Mix námětů k pozitivnímu pochybování:
• Lze efektivně v dlouhodobém horizontu chránit pří-

rodu v nivě bez ochrany procesů, které nivu utvářejí? 
• Je současný stav nivy Odry a její přírody stabili-

zovaný, nebo dočasný? Je to dobře, pokud je sta-
bilizovaný? Je to dobře, pokud je koryto Odry, byť 
meandrující, stabilizováno?

• Co by se stalo s přírodou Poodří, kdyby se podařila 
obnovit retenční schopnost okolní krajiny natolik, 
že by v nivě Odry nebyly povodně? Opravdu něco 
takového hrozí? 

• Co v nivě vlastně chráníme? Druhy, biotopy, přírodní 
procesy? 



464 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

• Jak by se vyvíjely ekosystémy v rybnících a na lou-
kách, kdyby o ně člověk přestal pečovat? 

• Bude ochrana přírody v nivě úspěšná bez obnovy 
vodního režimu a retenční schopnosti krajiny v ce-
lém, melioracemi a intenzivní zemědělskou výrobou 
zdevastovaném povodí? 

• Jsou všechny invaze nových druhů tak nebezpečné, 
že je třeba proti nim za každou cenu bojovat? Jak 
se pozná, kterých druhů? Jak se pozná ve kterých 
lokalitách?

• Poskytuje současný život v chráněných územích ně-
jaké výhody? Které to jsou? Proč jich není více? Které 
by to mohly být? Převýšují tyto přínosy omezení, kte-
rá lidem v chráněných územích ztěžují život? 

• Jsou prostředky na ochranu přírody vynakládány 
účelně? Bylo by možné je investovat lépe? 

Porovnejte předpokládaný přínos komunitě v chráně-
ném území na zábavném příkladu vydání dvou vymyšle-
ných publikací: a) reprezentativní publikace Nejkrásnější 
výlety do chráněných území ČR a b) publikaci – kvalitní-
mu katalogu projektů různých variant rodinných domů 
vhodných do CHKO (samozřejmě s nízkou spotřebou 
energie a využívajících místní přírodní materiály). 

Kterou publikaci by podle vašeho názoru upřednost-
nila místní komunita? Kterou upřednostní Ministerstvo 
životního prostředí? 

Vymýšlejte další otázky a náměty k pochybnostem, 
obracejte se s nimi na svého učitele, provokujte své ko-
legy studenty ke kritickému myšlení!
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5.8.5   Ochrana přírody a krajiny 
v krasovém území 
(Moravský kras)

Leoš Štefka

Najdeme v naší hustě osídlené krajině místa, o kterých 
lze říci, že do nich dosud nevstoupila lidská noha? Pokud 
ano, jsou tato místa ušetřena lidských vlivů? Na první 
otázku lze bez zaváhání odpovědět ano. Na druhou však 

musíme konstatovat, že nikoli. Územím, kde toto beze-
zbytku platí, je Moravský kras.

Krasový fenomén

V úzkém pásu prvohorních devonských vápenců mezi 
Brnem a Sloupem nalezneme nejlépe vyvinuté formy 
povrchového a podzemního krasu v České republice, 
unikáty živé přírody, četné archeologické, paleontolo-
gické i kulturní památky. Ještě jednu skutečnost zejména 
návštěvníci s určitou znalostí krasových území hodno-
tí. Tou je vysoká koncentrace různých krasových jevů 
na velmi malém území.

Do krasových plošin jsou zaříznuty až 150 m hluboké 
kaňony. Typický je Pustý a Suchý žleb. Vhodné geologic-
ké podmínky umožnily vznik rozvinutého krasového re-
liéfu. Z typických krasových jevů lze uvést závrty (např. 
Blažkův závrt u jeskyně Balcarky, závrty u Vilémovic), 
hřebenáče a skalní mosty (Hřebenáč u Sloupu, Čertova 
branka v Pustém žlebu), ponory (Rudické propadání, 
Nová a Stará Rasovna), vývěry (vývěr Punkvy v Pustém 
žlebu, vývěr Jedovnického potoka u Býčí skály) a škrapo-
vá pole (Macošská a Vilémovická stráň). V Moravském 
krasu známe více než 1000 jeskyní a na objevení čekají 
další. Jeskynní systémy dosahují úctyhodných rozměrů. 
Nejdelší s více než 40 km chodeb, dómů a propastí je 
vytvořen na podzemní Punkvě a jejích zdrojnicích Bílé 
vodě a Sloupském potoku. V roce 2004 byl tento v České 
republice nejdelší jeskynní systém zapsán na List mokřa-
dů mezinárodního významu Ramsarské úmluvy. 

Turistům je zpřístupněno pět jeskyní, které se liší jak 
svým charakterem, tak i délkou prohlídky. Nejnavštěvo-
vanější Punkevní jeskyně s plavbou na podzemní Punk-
vě a prohlídkou dna propasti Macochy ročně zhlédne 
přes 200 000 turistů. Jeskyně Kateřinská zaujme největ-
ším zpřístupněným dómem, Balcarka barevnou krápní-
kovou výzdobou. Mohutné chodby a podzemní propasti 
s vyhlídkovými můstky uchvátí ve Sloupsko-šošůvských 
jeskyních. Součástí prohlídky je světově známá archeolo-
gická lokalita jeskyně Kůlna. Jeskyně Výpustek přibližuje 
historii využívání jeskyně od nejstarších dob až po vá-
lečnou výrobu v období 2. světové války a podzemní 
protiatomový kryt československé armády. Upravena je 
i jeskyně Císařská v blízkosti Ostrova u Macochy. Jesky-
ně není přístupná turistům a od roku 1997 je využívána 
k léčení nemocí horních cest dýchacích – speleoterapii. 

V jeskyních sedimentech se uchovaly pozoruhod-
né doklady vývoje lidského rodu. Nástroje neandrtálců 
z jeskyně Kůlny jsou staré více než 120 000 let. Jeskyni 
Pekárnu proslavily nálezy nejstarších dokladů umění – 
rytin koní a bizonů kultury magdalenien z doby před cca 
12.000–15.000 lety. Chloubou přírodovědného muzea 
ve Vídni je nález tzv. halštatského pohřbu z jeskyně Býčí 
skála. Dnes je tento unikátní nález interpretován jako 
významné kultovní místo, kde byla našimi předchůd-
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ci obětována jak zvířata, tak i lidé. I nejznámější nález 
soška býčka z bronzu s vložkami železa byl s největší 
pravděpodobností obětinou. Nejstarší datovaná jeskynní 
kresba v České republice z Býčí skály má 5 200 roků. Ev-
ropsky důležitým nálezem je kovárna z 5. století př. n. l. 
ze stejné lokality. V 8. až 11. století byla ve střední části 
Moravského krasu těžena a zpracovávána železná ruda. 
Archeologický výzkum potvrdil, že se jednalo o největší 
dosud známé hutnické centrum té doby na území zá-
padních Slovanů.

Živá příroda

Přestože je Moravský kras znám především jako oblast 
jeskyní, ochranu si zaslouží i živá příroda. 60 % území 
pokrývají lesy, které si ve střední a jižní části a na obtížně 
přístupných svazích na severu, zachovaly téměř přiroze-
nou druhovou skladbu. Část plošin byla odlesněna a je 
zemědělsky obhospodařována.

Nejjižnější části Moravského krasu jsou typické vý-
skytem teplomilných druhů. V ostrůvkovitě vyvinutých 
teplomilných doubravách svazu Quercion pubescenti-pe-
traeae, které zde mají severní hranici svého rozšíření, se 
mezi jinými dřevinami vyskytují i dub cer (Quercus cer-
ris), dub šípák (Q. pubescens), klokoč zpeřený (Staphylea 
pinnata) aj.. V xerotermní vegetaci vzácně nalezneme 
chráněné druhy koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), 
kosatec nízký a různobarvý (Iris pumila a I. variegata), 
třemdavu bílou (Dictamnus albus) aj.. Roste zde i kritic-
ky ohrožený hadinec nachový (Echium russicum). Bohat-
ství živočichů dokumentuje více než 1700 druhů motýlů 
nalezených na Hádech (na ploše menší než 1 km2!). Asi 
20 druhů zde dosahuje vůbec nejsevernějšího bodu 
svého areálu. K těm patří například drobníčci Stigmella 
zangheri a Ectoedemia cerris, klíněnka Phyllonorycter 
abrasella, zavíječ Sclerocona acutellus, píďalky Th erapis 
fl avicaria, Idaea rubraria, můry Lygephila ludicra a Pe-
rigrapha i-cinctum (LAŠTŮVKA et al. 2002). Na svět-
linách nad údolím Říčky se vyskytují početné populace 
jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne). Skalky 
na Horneku a Lysé hoře obývá vzácný plž lačník stepní 
(Zebrina detrita).

Charakteristické pro jižní a částečně střední části kra-
sového území jsou dubohabrové lesy svazu  Carpinion, 
tvořené dubem zimním (Quecus petraea), d. letním 
(Q. robur) a habrem obecným (Carpinus betulus), často 
s javorem babykou (Acer campestre), jeřábem břekem 
(Sorbus torminalis) a místy i lípou malolistou (Tilia cor-
data). V bohatém keřovém podrostu je častý zimolez 
pýřitý (Lonicera xylosteum), dřín jarní (Cornus mas) aj. 
V bylinném patře jsou zastoupeny hájové druhy např. 
sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), prvosenka jar-
ní (Primula veris), kokořík mnohokvětý (Polygonatum 
multifl orum), k. vonný (P. odoratum), jaterník trojlaloč-
ný (Hepatica nobilis) a hrachor jarní (Lathyrus vernus). 

Společenstva bezobratlých jsou značně rozmanitá. Ze 
vzácnějších lze uvést krasce Eurythyrea quercus, roháče 
obecného (Lucanus cervus) a nápadného střevlíka zla-
tolesklého (Carabus auronitens).

Největší plochy severní a střední části Moravské-
ho krasu náleží bukovým až bukojedlovým porostům 
svazu Fagion. Stromové patro je tvořeno bukem lesním 
(Fagus sylvatica), habrem obecným (Carpinus betulus) 
s vtroušeným jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), ja-
vorem mléčem (Acer platanoides) aj. klenem (A. pseudo-
plataus). Dříve hojná jedle bělokorá (Abies alba) přežívá 
jen na některých lokalitách. Bučiny se vyznačují pestrým 
bylinným podrostem. Brzy na jaře zde najdeme porosty 
dymnivek (Corydalis sp.div.), jaterníku trojlaločného 
(Hepatica nobilis), hrachoru jarního (Lathyrus vernus), 
které střídají bohaté porosty kyčelnice devítilisté (Denta-
ria enneaphyllos), k. cibulkaté (D. bulbifera), bažanky vy-
trvalé (Mercurialis perennis), bukovníku kapraďovitého 
(Gymnocarpium dryopteris), později v létě s druhy z če-
ledi vstavačovitých – okroticí bílou (Cephalenthera alba), 
o. dlouholistou (C. longifolia) a o. červenou (C. rubra). 
Ze živočichů lze např. uvést střevlíka Carabus irregularis, 
prskavce většího (Aptinus bombarda), tesaříka Acantho-
cinus reticulatus, píďalku šedokřídlec jilmový (Hydrelia 
blomeri). K největším vzácnostem těchto biotopů patří 
píďalka šťavelová (Entephria infi daria), známá nejblí-
že z Alp a Novohradských hor (Laštůvka et al. 2002). 
Ve starých bučinách hnízdí např. holub doupňák (Co-
lumba oenas), lejsek malý (Ficedula parva), vzácně čáp 
černý (Ciconia nigra) a sýc rousný (Aegolius funereus). 

Na příkrých nepřístupných svazích krasových údo-
lí se uchovaly jasanové a lipové javořiny svazu Tilio-
- Acerion, pro které jsou typické jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa malolis-
tá (Tilia cordata), v inverzních polohách žlebů s jilmem 
horským (Ulmus glabra ), jedlí bělokorou (Abies alba) 
a autochtonním smrkem (Picea abies). V severní čás-
ti krasu se na těchto stanovištích vyskytuje tis červený 
(Taxus baccata). V bylinném patře jsou typické nitrofi lní 
a podhorské až horské druhy, např. měsíčnice vytrvalá 
(Lunaria rediviva), jarmanka větší (Astrantia major), sa-
morostlík klasnatý (Actaea spicata) nebo ploštičník ev-
ropský (Cimicifuga europaea). Významný je výskyt řady 
kapradin – bukovník kapraďovitý (Gymnocar pium dryo-
pteris), b. vápencový (G. robertianum), kapraď samec 
(Dryopteris fi lix-mas), na skalkách je nápadný sleziník 
červený (Asplenium trichomanes), s. zední (A. ruta-mu-
raria), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) aj. Kriticky 
ohrožená kapradina jazyk jelení (Phyllitis  scolopendrium) 
roste v bohatých porostech na několika místech v Pus-
tém žlebu. V inverzních polohách údolí žije např. ohro-
žený střevlík nepravidelný (Carabus irregularis).

Propast Macocha patří nejen k nejvýznačnějším kra-
sovým jevům, ale je i lokalitou unikátních rostlinných 
a živočišných společenstev. Stinné vlhké skalní stěny 
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pokrývají husté polštáře četných mechorostů (Neckera 
 crispa, Th amnobryum alopecurum, Brachythecium ri-
vulare, Mnium undulatum aj.). Roste zde nejvzácnější 
rostlina Moravského krasu z čeledi prvosenkovitých – 
kruhatka Matthioliho (Cortusa matthioli). Propast 
Macocha je jediným místem jejího výskytu v České re-
publice. Je považována za glaciální relikt. Soják (HEJNÝ 
et al. 1992) považuje populaci z propasti Macocha za en-
demickou subspecii Cortusa mathioli subsp. moravica 
(Podpěra) Soják. V současné době zde roste cca 120 rost-
lin (ŘÍČÁNEK 1994). Obdobně unikátní je výskyt živo-
čichů. Propast tvoří jakýsi přechod mezi denním světlem 
a podzemím. Důležitý je výskyt máloštětinatce Bythono-
mus absoloni ve vodním toku Punkvy na dně Macochy, 
který je považován za endemita Moravského krasu.

Ani prostředí věčné tmy, vlhka a jen mírného kolísá-
ní teplot v jeskyních není bez života. Specifi kem krasu 
jsou praví jeskynní živočichové – troglobionti. Živo-
čichy trvale přizpůsobené tomuto prostředí zastupují 
v podmínkách Moravského krasu pouze bezobratlí, což 
je z největší pravděpodobností způsobeno vyhynutím 
mnoha jeskynních forem v dobách ledových. Z Amatér-
ské jeskyně byli nově pro vědu popsáni např. chvostosko-
ci Onychiurus rauseri a Arrhopalites ruseki (ŠŤASTNÁ 
et al. 2003). Několik z popsaných troglobiontů je pova-
žována za endemity Moravského krasu. Tzv. „trusinkové 
lavice“ jsou v Amatérské jeskyni vytvářeny na povrchu 
sedimentů žížalou Allobophora rosea. Významným dru-
hem je korýš blešivec karpatský (Niphargus tatrensis). 
Do jeskyní pronikají ve značném počtu a často velmi 
hluboko i druhy, které bychom zde neočekávali např. 
můra sklepní (Scoliopteryx libatrix), píďalka jeskyn-
ní (Triphosa dubitata), pavouk křižák meta temnostní 
(Meta menardi) aj.

Charakteristickou skupinou jsou netopýři (Chiropte-
ra). Na území Moravského krasu bylo zjištěno 21 druhů. 
18 druhů je známo ze zimovišť v jeskyních. Letní kolonie 
se v jeskyních Moravského krasu nevyskytují. V zimě 
jsou nejpočetnějšími druhy netopýr velký (Myotis myo-
tis), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a neto-
pýr černý (Barbastella barbastellus). V období mimo 
zimování tvoří významný podíl společenstev netopýrů 
netopýr velký (Myotis myotis), n. vodní (M. daubentoni), 
n. řasnatý (M. nattereri), n. velkouchý (M. bechsteini) 
a n. brvitý (M. emarginatus). Aktivní ochrana netopýrů 
je v Moravském krasu cílena zejména na ochranu zimo-
višť. Tři z pěti veřejnosti přístupných jeskyní, které jsou 
významnými zimovišti, jsou na část (prosinec až únor) 
uzavřeny. Na počátku (listopad) a na konci (duben) zi-
mování je omezen počet vstupů turistů do jeskyně a jsou 
omezeny hlučné aktivity (hudební vystoupení, údržbové 
práce aj.). Ve veřejnosti nepřístupných jeskyních využí-
vaných netopýry k zimování jsou buď zcela zakázány 
speleologické výzkumy včetně exkurzí, nebo jsou tyto 
aktivity omezeny v místech, která netopýři využívají. Při 

výzkumech v zimním období je omezeno rušení např. 
tím, je výzkum až na výjimky bez kontaktu s živočichy. 

Negativním rysem ve vývoji vegetace Moravského 
krasu je zavlečení a další rozšiřování nepůvodních druhů 
rostlin a to i do zvláště chráněných maloplošných území. 
K šíření synantropních druhů dochází především podél 
frekventovaných komunikací, parkovišť a turistických 
cest. Postiženo je tak např. i okolí komunikací v Pustém 
a Suchém žlebu a údolí Punkvy pod Skalním mlýnem 
(FALTYS 1993). Podstatnou změnu vegetačního krytu 
přinesla i náhrada části původních porostů monokultur-
ními smrčinami. Jedním z důsledků zpřístupnění jeskyní 
je rozvoj vegetace kolem refl ektorů – tzv. „lampenfl ora“. 
Jedná se o druhotný jev, se kterým se v jeskyních bez 
umělého osvětlení nesetkáváme. Šmarda (ŠMARDA et 
al. 1966) uvádí z jeskyní Moravského krasu 36 druhů 
mechorostů, 4 druhy kapradin a dokonce i 2 druhy kve-
toucích rostlin (kopřiva, jahodník).

Poznatky o živé přírodě, zejména o bezobratlých ži-
vočiších jsou velmi nestejnoměrné. Poměrně dobře jsou 
probádáni např. měkkýši, některé řády hmyzu, motýli 
a pavouci. Příkladem mohou být motýli, kterých zde 
bylo zjištěno 2210 druhů (Laštůvka et al. 2002). Revizi 
by zasloužil výzkum troglobiontů. Řada zjištění z Ama-
térské jeskyně pochází krátce po jejím objevu. Nevíme, 
zda současné využívání jeskyně pro amatérský speleolo-
gický výzkum nepřináší některá rizika i pro tuto skupinu 
živočichů.

Územní a druhová ochrana

Datum 4. 7. 1956 nese výnos č. 18.001/55-A/6, kterým 
byl Moravský kras vyhlášen chráněnou krajinnou ob-
lastí. Vyhlášení velkoplošného chráněného území před-
cházela ochrana několika menších území a to státních 
přírodních rezervací (SPR Moravský kras-střed o rozloze 
344,7 ha v roce 1930 a SPR Pekárna o rozloze 14,0 ha 
v roce 1933, SPR Hádecká planinka a SPR Josefovské 
údolí v roce 1950). Významnou etapou v historii ochra-
ny Moravského krasu bylo vyhlášení 17 přírodních re-
zervací o rozloze 741 ha na území dnešního Školního 
lesního podniku Masarykův les ve Křtinách, z toho 9 (vč. 
Hádecké planinky a Josefovského údolí na území CHKO 
Moravský kras). Z podnětu prof. Aloise Zlatníka byla 
síť rezervací zvolena tak, aby podchytila ekologickou 
rozmanitost přírodních podmínek prvních čtyř vege-
tačních stupňů. Chráněny jsou jak extrémní exponova-
né lokality, tak i polohy vhodné pro běžné hospodaření 
(TRUHLÁŘ 2003). Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny umožnil, aby Správa CHKO Moravský 
kras v letech 1995–2003 vyhlásila další cenné lokality 
za 8 přírodních rezervací, nebo přehlášením nově upra-
vila bližší ochranné podmínky či vymezení některých 
dříve vyhlášených rezervací.
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Obr. 203:  CHKO Moravský kras (© Balák I.). 

V současné době jsou nejcennější části území chráně-
ny ve 4 národních přírodních rezervacích, 2 národních 
přírodních památkách a 11 přírodních rezervacích, 
které jsou součástí I. zóny (17 km2, tj. 18 % rozlohy 
CHKO). Specifi kem krasového území je to, že I. zóna 
zahrnuje i zemědělskou půdu se soustředěným výsky-
tem povrchových a podzemních krasových jevů. Šetrné 
hospodaření na pozemcích nad jeskyněmi je zásadní 
pro ochranu podzemního světa. Přírodně cenná území, 
jako lesy s druhovou skladbou blízké přirozené, nebo 

plochy s rozptýlenými krasovými jevy, byly zařazeny 
do II. zóny (40 km2, tj. 43 % rozlohy CHKO). Důraz je 
kladen na postupné omezení intenzity hospodářského 
využívání. Zbývajících 35 km2, tj. 39 % rozlohy CHKO 
patří do III. zóny. Tato zóna plní především výrobní (ze-
mědělské a lesní hospodaření, těžba nerostných surovin) 
a sídelní funkce. Současné právní prostředí i nové po-
znatky vyžadují, aby původní výnos o vyhlášení CHKO 
Moravský kras z roku 1956 byl revidován a chráněná ob-
last byla nově vyhlášena s upřesněním bližších ochran-



468 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

ných podmínek. Tato nová úprava by mimo jiné přinesla 
i zjednodušení a zmírnění některých dnes zbytečně slo-
žitých procedur. Zastavěné území obcí by bylo zařaze-
no do IV. zóny (nejmírnější) ochrany přírody. V obcích, 
které mají schválený územní plán se zapracovanými re-
gulativy ochrany přírody, by to znamenalo, že k vydání 
stavebního či územního povolení již nebude vyžadováno 
závazné stanovisko Správy CHKO. Stavební agendu by 
pak řešily pouze stavební úřady. Správa CHKO by byla 
dotčena jen při projednávání územního plánu a stano-
vení regulativů.

I. a II. zóna, v některých částech i území mimo 
CHKO o celkové výměře 6485,37 ha (z toho 5771,43 ha 
v CHKO) byla nařízením vlády č. 132/05 Sb. zařazena 
mezi evropsky významné lokality (CZ0624130). V po-
měru k celkové rozloze území CHKO se jedná o jednu 
z nejvyšších hodnot mezi všemi velkoplošnými chráně-
nými územími u nás. Tato skutečnost dokladuje vysokou 
kvalitu a zachovalost přírodního prostředí. Předmětem 
ochrany EVL Moravský kras jsou veřejnosti nepřístupné 
jeskyně, čtyři druhy netopýrů (netopýr brvitý – Myotis 
emarginatus, netopýr černý – Barbastella barbastellus, 
netopýr velkouchý – Myotis bechsteinii a netopýr vel-
ký – Myotis myotis), vrápenec malý – Rhionolophus 
hipposideros, vranka obecná – Cottus gobio, přástevník 
kostivalový – Panaxia quadripunctaria, tři druhy cév-
natých rostlin (hadinec nachový – Echium russicum, 
koniklec velkokvětý – Pulsatilla grandis a střevičník pan-
tofl íček – Cypripedium calceolus) a mechorost šikoušek 
zelený – Buxbaumia viridis a několik typů biotopů (např. 
bučiny asociace Asperulo-Fagetum, středoevropské vá-
pencové bučiny (Cephalanthero-Fagion), dubohabřiny 
asociace Galio-Carpinetum aj.

Rozhodujícím faktorem zachování druhového bo-
hatství je kvalita a potřebný rozsah biotopů. Pro druhy 
vázané na určité sukcesní stádium, je udržení tohoto 
stádia řízenými zásahy a vhodným managementem zá-
sadní. Vysoký plošný podíl i rozsah rezervací vytváří 
dobrý základ uchování druhového bohatství. Dokladem 
je např. výskyt 567 druhů hub (ANTONÍN et al. 2006) 
v NPR Vývěry Punkvy, 950 druhů motýlů (28 % z celko-
vého počtu druhů ČR) v NPR Býčí skála (LAŠTŮVKA 
2003) aj. Rozhodující plochy rezervací jsou dohodou 
s vlastníky a zapracováním do plánů péče a lesních 
hospodářských plánů chráněny v režimu bezzásaho-
vého režimu. Respektovány jsou oprávněné požadavky 
na bezpečnost osob, např. v okolí komunikací, tras na-
učných stezek, v areálech veřejnosti přístupných jesky-
ní aj. Na vybraných lokalitách jsou realizovány zásahy 
s ohledem na specifi cké nároky některých druhů. K nim 
patří například sečení mokřadů s upolínem evropským 
v PR Mokřad pod Tipečkem, vyřezávání náletových 
dřevin na xerotermních plochách s koniklecem velko-
květým, hlaváčkem jarním a třemdavou bílou na jihu 
Moravského krasu či pastva ovcí na škrapových stráních 

na severu. Školní lesní podnik Křtiny obhospodařující 
rozhodující lesní plochy střední a jižní části krasu vydal 
vnitropodnikový příkaz chránící doupné stromy. Jejich 
výběr je prováděn v dohodě se Správou CHKO. V při-
pravovaném lesním hospodářském plánu (LHP od roku 
2013) budou stanoveny podmínky ochrany vybraných 
ohrožených druhů rostlin na lokalitách v hospodářském 
lese. Lesník tak bude informován o specifi ckých pod-
mínkách hospodaření na těchto lokalitách. 

Člověk a krasová krajina

Kras, krajina ponorných vod mizejících do jeskynních 
systémů, krajina vývěrů, ve kterých se tyto vody opět ob-
jevují na denním světle. Voda propojuje často vzdálené 
a bez znalosti funkcí krasové krajiny zdá se navzájem 
nesouvisející místa. Neuvážený a nedomyšlený zásah se 
často rychle a neočekávaným způsobem projeví na místě 
i velmi vzdáleném. 

Ani skutečnost, že byl Moravský kras vyhlášen chrá-
něnou krajinnou oblastí, nezaručila, že nedošlo k poško-
zení a zničení některých přírodních hodnot. Původní 
lesy byly na části ploch nahrazeny smrkovými monokul-
turami. Na zemědělských plošinách byly běžně zaváženy 
a rozorávány závrty, rozsah zornění a intenzita hospoda-
ření se nelišila od nechráněného území. Rozvinuly se ne-
vhodné formy rekreace, např. chatová výstavba. Masová 
návštěvnost a nedostatečná opatření k ochraně unikát-
ního podzemního světa se projevily hrubým a na někte-
rých místech až devastujícím způsobem. Opakujícím se 
nešvarem jsou divoké skládky odpadků, zejména v okolí 
silnic a parkovišť. Až 20 let po vyhlášení CHKO bylo 
v roce 1977 zřízeno specializované pracoviště ochrany 
přírody – Správa CHKO se sídlem v Blansku.

Speleologický průzkum 

Historie speleologických průzkumů má v  Morav-
ském krasu velmi dlouhou tradici. Počátky lze hledat 
již v 18. a zejména pak 19. století. Vedle nesporně vý-
znamných a důležitých poznatků byly s touto činností 
spojeny výrazné zásahy do krasových jevů. Odstřílením 
sifonů byla změněna hydrologie podzemních toků, pro-
kopány byly archeologicky a paleontologicky cenné se-
dimenty mnohdy bez řádného vědeckého zhodnocení. 
Na mnoha místech byla zničena krápníková výzdoba. 
V Moravském krasu dnes již není žádný ponor ani vývěr, 
na kterém nejsou patrné větší či menší zásahy člově-
ka. Jen málo větších závrtů nebylo prokopáváno s cí-
lem proniknout do podzemí. Speleologický průzkum 
v Moravském krasu je v současné době prováděn pouze 
amatérskými skupinami. Dominantní je postavení České 
speleologické společnosti (ČSS). 22 základních organi-
zací pracuje na 47 lokalitách. Krátce po vzniku Správy 
CHKO byla řešena koncepce činnosti na úseku ochrany 
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krasového podzemí a speleologického průzkumu. Sprá-
va CHKO vznikla delimitací pracovníků z organizace 
Moravský kras provoz jeskyní Blansko. Část pracovníků 
měla jako svoji pracovní náplň speleologický průzkum 
nepřístupných jeskyní. Pro amatérské jeskyňáře jsme 
tehdy prováděli jen některé speciální práce, např. střel-
mistrovské. Správa CHKO měla pro tyto práce i vlastní 
sklad trhavin. Stáli jsme tehdy před rozhodnutím, zda 
dál provádět stejné práce jako amatérští speleologové, 
nebo upřednostnit řízení a kontrolu jejich prací (z důvo-
dů ochrany přírody). Přednost byla dána druhému smě-
ru s rozšířením profesních odborností pracoviště. Správa 
CHKO dnes povoluje speleologické výzkumy a stanoví 
pro ně podmínky, jako je určení místa pro ukládání 
těženého materiálu, omezení některých činností např. 
z důvodu ochrany zimujících netopýrů, zachování cen-
ných sedimentů, určuje způsob uzávěry jeskyně, rozsah 
dokumentace aj. Na druhou stranu poskytuje fi nanční 
prostředky například na opravy a rekonstrukce uzávěr 
jeskyní a to v případech, kdy pevná uzávěra chrání před 
nevítanými a nepovolanými návštěvníky. Podporujeme 
i čištění a úklid jeskyní od pozůstatků po starých spele-
ologických průzkumech. Přes některé problémy speleo-
logické průzkumy přinesly zásadní poznatky o krasové 
krajině a jejich funkcích. Výsledky napomohly prosadit 
některá nanejvýš potřebná opatření k ochraně území. 
I do budoucna je nezbytné této problematice věnovat 
velkou pozornost. To co je skryto zrakům většiny mnoh-
dy uniká pozornosti a potřeba ochrany tohoto světa se 
podceňuje. Pravdou je, že většina aktivních speleolo-
gů je profesionály ve svém oboru a k zachovalé příro-
dě přistupují s úctou a pokorou. I zde se však najdou 
výjimky, které v jeskyních hledají jen sportovní výkon 
a adrenalin. K nenapravitelným škodám je pak velmi 
blízko. Rizikový je i zájem o neúměrný zisk bez ohledu 
na obecný zájem zachování přírodního a historického 
dědictví, zachování toho co příroda utvářela statisíce až 
miliony let. Správa CHKO přitom nemá jediného profe-
sionálního strážce, který by uvedené aktivity pravidelně 
kontroloval. 

Turistika v krasovém území
Již od školních let je Moravský kras téměř synonymem 
pro turistické a školní výlety. Není jistě náhodou, že zde 
Klub Českých turistů již v roce 1895 postavil svoji vůbec 
první chatu Útulnu u Macochy. Hustá síť turistických 
cest, cyklotras a 7 naučných stezek zpřístupňují nejzají-
mavější místa krasu. Mnoho informací lze nalézt v pří-
rodovědně-historických expozicích ve větrném mlýnu 
v Rudici a v huti Františka v Josefovském údolí. 

Turistická atraktivnost Moravského krasu s sebou 
přinesla zdroj znečištění, kterým je automobilová do-
prava, zejména v hlubokých krasových žlebech. Po od-
střelení skalních soutěsek zde byly na počátku 20. století 
vybudovány silnice, které nahradily úzké lesní cesty. Až 

150 m hlubokými krasovými kaňony byla vedena dopra-
va vč. autobusových linek z několika obcí do okresního 
města Blanska. V turistické sezóně vždy přibylo velké 
množství aut a autobusů. Jen k Punkevním jeskyním při-
jíždělo 250 000, špičkově až 300 000 turistů ročně. Silnice 
byly celoročně udržovány vč. solení v zimním období. Již 
v územním plánu CHKO z roku 1974 bylo rozhodnuto 
o postupném vyloučení automobilové dopravy z těchto 
částí Moravského krasu. Praktické naplňování tohoto 
cíle však začalo až o 15 let později a trvalo 10 roků. 

Zachování dopravy ve žlebech prosazovali zejména 
pracovníci veřejnosti přístupných jeskyní z důvodu oba-
vy ze snížení množství turistů v jeskyních. Nesouhlasily 
i některé obce, které argumentovaly obavou z převede-
ní dopravy z rezervace do obcí. K obhájení záměru vy-
loučit motorovou dopravu z Pustého a Suchého žlebu 
bylo v letech 1991–1994 provedeno podrobné sčítání 
dopravy, zhodnocení kvality ovzduší v úsecích rozdílně 
zatížených dopravou, průzkum aerických řas, stanovení 
obsahu těžkých kovů v půdě a rostlinách, mikrobiologic-
ké rozbory půd a byly vyhodnoceny změny v přirozené 
skladbě rostlinných společenstev. Řada těchto sledová-
ní byla provedena na transektech ze dna žlebů směrem 
do svahu.

V rezervaci byly vymezeny tři úseky různě zatížené 
dopravou:
I. úsek: Pustý žleb od parkoviště u Punkevních jeskyní 
po křižovatku u hotelu Broušek ve Sloupu (od roku 1989 
účelová lesní komunikace, historicky nejméně ovlivněný 
úsek dopravou).
II. úsek: Pustý žleb od Skalního mlýna po parkoviště 
u Punkevních jeskyní (do roku 1993 úsek s intenzivní 
rekreační dopravou, silný sezónní provoz).
III. úsek: Suchý žleb od Skalního mlýna po křižovatku 
pod Macochou (do roku 1995 úsek s intenzivní rekreač-
ní dopravou a do roku 1989 i místní dopravou).

Sledování prokázalo:
• Specifická geomorfologie a  mikroklima kraso-

vých kaňonů je příčinou toho, že koncentrace SO2 
ve žlebech nejsou odvislé od přenosu, který probíhá 
ve vzdušných masách nad terénem náhorní plošiny. 

• Nárůst obsahu NOx korespondoval se zahájením 
příjezdu turistů k Punkevním jeskyním, kulminoval 
mezi 10.00–11.30 hod a opět ke konci turistického 
provozu jeskyní. V nočních hodinách se obsahy NOx 
snížily. V případě SO2 nebyl obdobný denní průběh 
zaznamenán (PETRUJOVÁ 1983). 

• Zvýšenou akumulaci těžkých kovů v úsecích zatíže-
ných dopravou v půdách, vyšších rostlinách i me-
chorostech a zvýšené hodnoty ve vzorcích od silnice 
v porovnání se vzorky odebranými ve svahu dále 
od komunikace (NOVOTNÝ et al. 1994).

• Průkazné negativní vlivy na nižší organismy (aerické 
řasy, mikroorganismy v půdě) včetně vymizení citli-
vých druhů v úsecích s vyšší dopravou a přítomnost 
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druhu Prasiola crispa indikujícího fekální znečištění 
u Punkevních jeskyní (ETTL 1991).

• Ve zvýšené míře pronikání ruderálních a nepůvod-
ních druhů vyšších rostlin do přirozených společen-
stev podél komunikací a v okolí parkovišť (FALTYS 
1993).

Vyloučení dopravy z Pustého a Suchého žlebu i zave-
dení náhradní dopravy turistů předcházelo posouzení 
specialisty nejrůznějších profesí a projednání s místní-
mi samosprávami. Týkalo se to i stavby lanovky v roce 
1995. Požadavek obcí nezhoršit v nich životní prostředí 
převedením dopravy ze Suchého žlebu zabránil uzavře-
ní tohoto žlebu bez náhradní dopravy mezi Macochou 
a Punkevními jeskyněmi. Ze dvou možných variant (sil-
niční vláček Suchým žlebem nebo lanovka mezi Ma-
cochou a Punkevními jeskyněmi) byla jako vhodnější 
z hlediska ochrany přírody vybrána lanová dráha. 300 m 
dlouhá lanovka umožnila uzavření 3,5 km dlouhého 
Suchého žlebu pro veškerou motorovou dopravu. Toto 
řešení umožnilo zastavení veškeré údržby komunikace 
v Suchém žlebu. Uplynulé období ukazuje, že se kvalita 
a šíře asfaltové komunikace zhoršuje a žleb tak získává 
přírodnější charakter. Situace lanovky v Moravském kra-
su je zcela odlišná od lanovek v horách. Návštěvníci Mo-
ravského krasu přijíždí na záchytná parkoviště na Skalní 
mlýn a k Macoše. Mezi Macochou a Punkevními jesky-
němi se přepraví lanovkou a nejcennější lokality žlebů 
navštíví jen málo turistů. Měření provedená organizací 
autorizovanou k měření technických otřesů v květnu 
1995 vyvrátilo i pochybnosti o bezpečnosti stavby la-
novky a možném ohrožení Punkevních jeskyní a jejich 
návštěvníků jejím provozem. 

Rozhodnutími ministerstva vnitra ČR a ministerstva 
dopravy ČR byly komunikace v Pustém a Suchém žlebu 
v celkové délce 13 km vyřazeny ze silniční sítě a převe-
deny jako účelové komunikace do správy Lesů České 
republiky a AOPK ČR. Dnes jsou tyto komunikace vy-
užívány cykloturisty a pěšími. Posledním krokem bylo 
odstranění nevyužívaného parkoviště u Punkevních jes-
kyní a návrat lesního porostu na místo asfaltu.

Konec 19. a první třetina století 20. se nesly v intenziv-
ním speleologickém průzkumu a na něj navazujícím 
zpřístupňování jeskyní. Necitlivé zpřístupňovací práce, 
masová návštěvnost a nedostatečná ochrana unikátního 
podzemního světa se projevily hrubým a na některých 
místech až devastujícím způsobem. Jak jinak hodnotit 
skutečnost, kdy na řadě míst chybí více než 50 % původ-
ní krápníkové výzdoby a některé dominantní útvary byly 
nahrazeny modely z umělých hmot, neboť originály byly 
ukradeny. Estetickým, ale i ochranářským problémem 
byl necitlivý způsob osvětlení. Kabely elektrického vede-
ní byly taženy přímo po krápnících a osvětlovací tělesa 
byla instalována i těsné blízkosti jemných sintrových 

útvarů. Při výměnách žárovek hrozilo jejich poškození. 
Intenzivní osvětlení umožnilo rozvoj tzv. „lampenfl ory“, 
kdy zejména mechy a kapradiny zarůstaly velké plochy 
jeskyní. Odstraňování tohoto pro jeskyně nepřirozeného 
jevu se dělo mechanicky, nebo častěji chemicky rozto-
kem chlornanu sodného. Zákon ochraně přírody a kra-
jiny zakazuje využití chemických přípravků v jeskyních. 
K jejich aplikaci je tedy nezbytná výjimka ze základ-
ních ochranných podmínek chráněných území (uděluji 
krajské úřady a Správy národních parků a chráněných 
krajinných oblastí). Při plošné aplikaci chemických lá-
tek nejsou hodnocena rizika pro biotu jeskyně. V rámci 
principu předběžné opatrnosti je nezbytné hledat vhod-
nější metody likvidace tohoto pro jeskyně nepřirozeného 
stavu. Řešením může být využití vhodnějších typů svíti-
del, které růst zelených rostlin nepodporují.

Změny v pojetí ochrany jeskyní přinesl zákon č. 114/92 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vůbec poprvé byly 
stanoveny podmínky ochrany jak jeskyní, tak i dalších 
povrchových a podzemních krasových jevů. Bylo stano-
veno, že rekreační využití chráněných krajinných oblastí 
je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty (§ 25, 
odst. 2). Ochranu krasových jevů upravuje uvedený zá-
kon v § 10, který mimo jiné stanoví:
1.  „Jeskyně jsou přírodní prostory vzniklé působením 

přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů 
v nich.“ 

2.  „Ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak 
měnit jejich dochovaný stav je zakázáno. Výjimku z to-
hoto zákazu může udělit orgán 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 zájmem na ochraně 
jeskyní.“ 

3.  „Pro průzkum nebo výzkum jeskyně je třeba povolení 
orgánu ochrany přírody.“

4.  „Stejné ochrany jako jeskyně požívají i přírodní jevy 
na povrchu (např. krasové závrty, škrapy, ponory a vý-
věry), které s jeskyněmi souvisejí.“

5.  „Při zjištění jeskyně při dobývání nerostných surovin 
nebo při provádění geologických prací je osoba opráv-
něná k dobývání nebo osoba provádějící geologické 
práce povinna bezodkladně oznámit orgánu ochrany 
přírody. Je též povinna po nezbytně nutnou dobu, po-
kud nebude ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví, 
zastavit dobývací činnosti, které by mohly poškodit 
zjištěnou jeskyni, a na své náklady zajistit dokumen-
taci jeskyně.“

V souladu se zákonem Správa CHKO Moravský kras 
stanovila podmínky pro turistické využití veřejnosti 
přístupných jeskyní, jejichž provozovatelem je Správa 
jeskyní České republiky. Byly stanoveny limity návštěv-
nosti, intervaly vstupů pro jednotlivé turistické výpravy 
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s povinností vypínat světla mezi skupinami a přítomnost 
dvou průvodců ve větších skupinách. Těmito opatření-
mi se například snížilo maximální zatížení Punkevních 
jeskyní ze 3000 na 2000 návštěvníků denně. Ve výsledku 
bylo toto řešení příznivé i vůči turistům. Dnes se již neo-
pakují situace, kdy návštěvník strávil dlouhý čas na dně 
Macochy čekáním na loď, která jej vyveze z jeskyně, ne-
boť lodě nestačily tento nápor zvládnout. Menší skupina 
také znamená, že návštěvník slyší výklad průvodce a do-
stane tak službu, kterou si zaplatil. V posledních letech 
byly provedeny fi nančně náročné rekonstrukce. Jeskyně 
byly vybaveny nerezovým zábradlím a novou elektroin-
stalací místy s elektronickou ochranou vybraných částí 
jeskyní – systém videokamer a bezpečnostní signalizace. 
Poškození výzdoby tak bylo v posledních letech zazna-
menáno jen ojediněle. Změny v osvětlení se projevily 
v omezení růstu lampenfl óry a snížení chemických látek 
potřebných k její likvidaci. Do budoucna je třeba zatíže-
ní jeskyní dále snižovat např. použitím vhodnějších typů 
svítidel a šetrnějších přípravků k likvidaci lampenfl ory. 
Postaveny byly nové vstupní areály u Sloupsko-šošův-
ských jeskyní, Balcarky a Kateřinské. Těmito opatřeními 
se úroveň turistických služeb v jeskyních dostala na špič-
kovou evropskou úroveň. Správa jeskyní ČR připravila 
další rozšíření expozic v přístupných jeskyních se spe-
cifi ckým zaměřením na danou jeskyni či určité téma. 
V případě staveb v rezervacích je třeba dbát na rozsah 
služeb a objekty budovat jen v nezbytném rozsahu. Měly 
by plnit funkci vstupu se základními službami (prodej 
vstupenek, upomínkových předmětů a drobného ob-
čerstvení, zázemí pro pracovníky a technické zajištění 
provozu). Je proti zájmům ochrany přírody v rezerva-
ci stavět např. restaurace a návštěvníky zde zdržovat. 
Služby je naopak nejvhodnější rozvíjet mimo přírodně 
nejcennější lokality a v obcích. I tímto způsobem lze 
podpořit místní ekonomiku.

Problém, na který často poukazují podnikatelé i obce, 
je hodinová maximálně jednodenní návštěvnost kraso-
vého území. Příjmy z turistiky by přitom mohly výrazně 
přispět rozvoji regionu. Propagace a reklama zaměřená 
pouze na přístupné jeskyně tomuto záměru nepomohou. 
Zvýšený počet návštěvníků přitom znamená zvýšené ná-
klady na nejrůznější služby, např. likvidaci odpadů. Ře-
šením by mohl být odvod části vstupného či parkovného 
do rozpočtů obcí, obdobně jako je tomu v případech 
vstupného z kulturních akcí či poplatky z lůžka za re-
kreační pobyty. Současný zákon však toto neumožňuje. 
Situaci by mohla zlepšit aktivita informačních středisek 
v obcích a zejména pak připravovaný Dům přírody Mo-
ravského krasu se stálou expozicí na Skalním mlýně se 
zaměřením na celou oblast Moravského krasu. Kvalitní 
informace a vhodné doprovodné programy by měly na-
pomoci rozložit návštěvnost do delšího časového období 
a z přetížených míst návštěvníky přesměrovat na dal-
ší zajímavá místa. Souběžně s tím je nezbytné výrazně 

zlepšit nabídku kvalitních ubytovacích a stravovacích 
služeb v celém regionu. 

S  atraktivitou území a  soustředěním značného 
množství turistů souvisí ještě jeden problém. Tím jsou 
požadavky na stánkový prodej a tržiště v areálech jesky-
ní. V dohodě s majiteli pozemků není z důvodu zacho-
vání rázu krajiny stánkový prodej povolován a služby 
jsou poskytovány v pevných stavbách.

Obr. 204:  Návštěvnost jeskyní Moravského krasu za období 
1993–2009 (Správa jeskyní ČR).

Cestovní ruch a rekreace jsou aktivitami, které neod-
myslitelně k Moravskému krasu patří. Jsou významným 
ekonomickým faktorem v území. Perspektivní rozvoj je 
však možný pouze při zachování toho, co je hlavním zá-
jmem a magnetem přitahujícím naše i zahraniční turisty. 
Tím jsou bezpochyby přírodní a kulturní hodnoty území 
doplněné kvalitními službami. 

Zemědělství a kras
Zemědělská výroba je na území Moravského krasu sou-
středěna především na krasových plošinách. Zarovnaný 
reliéf plošin s poměrně silnými pokryvy hlín umožňo-
val polní hospodaření, svahy žlebů a údolí zase luční 
a pastevní hospodaření. Modelovým územím je Ostrov-
ská plošina mezi Pustým a Suchým žlebem. Z hlediska 
zemědělství patří k nejvíce využívaným. Převažuje zde 
orná půda (80 % zemědělské půdy). Pod Ostrovskou plo-
šinou probíhá v hloubce až 100 m nejdelší jeskynní sys-
tém České republiky Amatérská jeskyně. Celý systém je 
dlouhý přes 40 km (spolu s navazujícími jeskyněmi). Pro 
jeskyni jsou typické mohutné tunelovité chodby, z části 
periodicky zaplavované povodňovými vodami Sloup-
ského potoka, Bílé vody a po jejich soutoku Punkvy. 
Podzemní aktivní řečiště Punkvy v Amatérské jeskyni 
je zatím z velké části zatím neznámé. Povrchový kras 
Ostrovské plošiny reprezentuje množství závrtů – k nej-
větším patří závrt Dolina a Městikáď s přímou vazbou 
na systém Amatérské jeskyně. V závrtech se soustřeďu-
je prosakování povrchových vod do podzemí, přičemž 
průnik vod zde často bývá velmi rychlý. Na tuto skuteč-
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nost je třeba pamatovat i při speleologickém průzkumu. 
Zemědělsky je využívána i Harbešsko-vilémovická ploši-
na mezi Suchým a Lažáneckým žlebem. Pro plošinu jsou 
typické závrtové skupiny a ponorová údolí na drobných 
vodotečích (Vilémovický potok, ponor v Cihelně). Vět-
šina ponorů je speleologicky prozkoumána do hloubky 
okolo 100–120 m. I zde převládá orná půda (90–95 % 
zemědělské půdy). Na plošinách často pozorujeme vznik 
nových závrtů hlubokých nejčastěji 1–6 m o průměru 
1–10 m. Řada propadů má svůj původ ve starém zaveze-
ném závrtu a opětovném obnovení jeho funkce.

Až do poloviny dvacátého století lze hovořit o eko-
logicky vyvážené kulturní krajině. Intenzifi kace země-
dělského hospodaření v Moravském krasu, zejména 
od začátku šedesátých let, měla nepříznivý dopad jak 
na povrchové a podzemní krasové jevy, tak i na kvalitu 
krasových vod. Mnoho závrtů zaniklo zavezením a rozo-
ráním. Oborávání závrtů až na jejich hrany urychluje 
zvláštní typ eroze. Závrty a vertikálními jeskynními sys-
témy se splavovaná ornice dostává do podzemí a přes 
vývěry až do povrchových toků. Rozsah škod charakte-
rizuje např. množství nerozpuštěných a rozpuštěných lá-
tek ve vodách po nárazových bouřkách. Dne 23. 5. 1984 
spadlo v severní části Moravského krasu a v krasovém 
povodí 35–45 mm vodních srážek (Sloup – 40,1 mm, 
Protivanov – 45,8 mm, Rozstání – 36,8 mm). V době 
maximálních průtoků (12,12 m3.s–1) a největších spla-
chů proteklo Punkvou na Skalním mlýně za 1 hodinu 
51,3 t nerozpuštěných látek a 1,47 t dusičnanů (Štefk a 
1993). Intenzitu využívání krasové krajiny dokumen-
tovalo postupné zvýšení podílu obilovin a kukuřice 
na siláž a pokles víceletých pícnin. Se zvýšením plodin 
náročných na živiny narůstalo i množství aplikovaných 
průmyslových hnojiv. V období let 1972–1980 v katas-

trálních územích Ostrov u Macochy, Lažánky u Blan-
ska, Holštejn, Veselice na Moravě a Sloup v Moravském 
krasu přesáhly průměrné dávky čistých živin (NPK) 
na 1 ha zemědělské půdy 400 kg/rok. Průměrně se v té 
době v České republice aplikovalo na 1 ha zemědělské 
půdy přibližně 220–260 kg čistých živin (NPK). Nejvyšší 
dávky (Štefk a 1982) na Ostrovské krasové plošině pře-
sáhly 680 kg NPK/ha. 

Průmyslová hnojiva a rezidua pesticidů jsou vy-
plavovány z půdy a pronikají do jeskynních systémů. 
Výzkumy kvality vod v zóně vertikální cirkulace zahájil 
v rámci úkolu „Výzkum krasu z hlediska potřeb životní-
ho prostředí – modelová oblast Moravský kras“ tehdejší 
Geografi cký ústav ČSAV Brno (ADÁMEK et al. 1977; 
ADÁMEK 1980). Na tato sledování navázala v roce 1981 
Správa CHKO Moravský kras (ŠTEFKA 1982; KOVA-
ŘÍK 1985) a v letech 1991 až 1994 i pracovníci Správy 
jeskyní Moravského krasu v Blansku (ZAJÍČEK 1997; 
FAIMON et al. 2004), nejnověji pak Karlova univerzita 
v Praze. Vysokým dávkám průmyslových hnojiv apli-
kovaným na pozemky odpovídá i vysoké množství roz-
puštěných látek ve skapových vodách. Zvýšení obsahu 
dusičnanů ve skapech pod zemědělskými pozemky je 
až desetinásobné a chloridů až trojnásobné v porovnání 
se skapy pod lesem. Lepší kvalita vod byla zjištěna pod 
zatravněnými pozemky (průměrně 9,0 mg NO3

–/l, max. 
14 mg NO3

–/l).
Uvedená zjištění doplněná o poznatky působení 

různých koncentrací roztoků průmyslových hnojiv 
na sintry (DUŠKOVÁ 1982) umožnila Správě CHKO 
Moravský kras prosadit některé úpravy zemědělského 
hospodaření na plošinách. Nejpatrnější je zatravnění 
vybraných ploch s nejintenzivnějšími průsaky do kra-
sového podzemí. První etapa převodů byla uskutečněna 

Tab. 64:
Kvalita skapových vod pod ornou půdou a lesem.

 Rok
Pod ornou půdou  Pod lesem

 NO3
– mg/l  Cl– mg/l  NO3

– mg/l  Cl– mg/l
 max.  průměr  max.  průměr  max.  průměr  max.  Průměr

1981 115 65 Nesledováno 13 11,5 Nesledováno
1982 107 79 64,1 50 13  8,9 21 15,5
1988  82 22 69 48,5 46  2,8 41  8,9
1989  78 58 69 48,2 Nesledováno Nesledováno
1995 136 76 50,1 29 13  6,1  6,7  4,5
1996 136 87,7 51,5 32  5  4,2  9  4,8
2003  92,2 73,6 14,0  8,5  8,6  6,1  5,0  4,0
2004  90,0 87,8  8,5  7,5 12,3  6,4  5,8  4,4
2007 136 80,1 66,4 26,1 14  9,6  6  5,3

Zdroj dat:  1981–1996  Správa CHKO Moravský kras (ŠTEFKA 1982, KOVAŘÍK 1985)
 2003–2004  Petr Zajíček, Správa jeskyní ČR (FAIMON et al. 2004)
 2007  ústní sdělení J. Bruthans, UK Praha.
Pozn.: kolísání hodnot je odvislé od pěstované plodiny, způsobu ošetřování, konkrétní propustnosti na daném místě a hydrologické situaci.
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již v letech 1987–1989. 20 ha orné půdy bylo převedeno 
do neplodných ploch a 20 ha do luk. Většinou se jednalo 
o závrty a jejich okolí. V dalších letech bylo postupně 
zatravněno více než 110 ha (z toho 80 ha z progra-
mu SAPARD v letech 2000–2004) orné půdy. Největ-
ší změny nastaly na Ostrovské plošině nad systémem 
Amatérské jeskyně. Realizovat tyto úpravy napomohlo 
pochopení místních zemědělců. Zatravněné pozemky 
však z větší části zůstaly v evidenci druhů pozemků 
ornou půdou. Doba, po kterou pozemky zůstanou za-
travněny, je vázána na dotace Ministerstva zemědělství 
z agroenvironmentálních opatření. Do budoucna tak 
rozorání hrozí. Řešení je v převodu pozemků z kultury 
orná půdy do luk. Možností je zahrnout tyto záměry 
do komplexních pozemkových úprav. V úvahu přichází 
i náhrada vlastníkům za snížení ceny pozemků. Obdob-
ný záměr na Harbešsko-vilémovická plošině se realizo-
vat nepodařilo. Až do dnešní doby se zde setkáváme se 
zaoráváním nově se tvořících či obnovujících se závrtů. 
Na pozemcích nad jeskynními systémy (např. v okolí 
závrtu Společňák) je pěstována kukuřice s vysokými 
dávkami hnojiv a pesticidů.

Ochranné podmínky chráněné krajinné oblasti 
Moravský kras jsou diferencovány podle zón. Minister-
stvem životního prostředí ČR byly v roce 1994 schváleny 
3 zóny ochrany přírody. Zonace zemědělské půdy kra-
sových plošin byla provedena s ohledem na povrchové 
a podzemní krasové jevy. Do I. zóny (zhruba 120 ha) 

byly zařazeny zemědělské pozemky (částečně i v kultuře 
orná půda) s velkým množstvím soustředěných povr-
chových a podzemních krasových jevů na Ostrovské 
a Harbešsko-Vilémovické krasové plošině. Dle § 26, 
odst. 2, písm. d) zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny je na území I. zóny zakázáno hnojit pozemky, 
používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady. 
Cílem je dokončit zatravnění všech pozemků v kultuře 
orná půda. Do II. zóny (zhruba 200 ha) byly zařazeny 
zemědělské pozemky s rozptýleným výskytem povrcho-
vých a podzemních krasových jevů. V zóně by mělo být 
provozováno extenzivní lučně – pastevní hospodaření, 
případně hospodaření na orné půdě se sníženými do-
datkovými vklady energie ve formě pesticidů a hnojiv. 
Do III. zóny byly zařazeny pozemky se zemědělsky in-
tenzivně využívanými kulturami (orná půda, zahrady).

Dne 1. 7. 1998 schválila vláda ČR svým usnesením 
č. 473 územní plán chráněné krajinné oblasti Moravský 
kras. V jeho závazné části je na úseku zemědělství mimo 
jiné stanoveno: „…zemědělské hospodaření podřídit pod-
mínkám ochrany přírody a krajiny a vodního hospodář-
ství. Dokončit zatravnění zbývajících ploch orné půdy 
v I. zóně CHKO nad jeskynními systémy…“.

Charakteristický krajinný ráz krasových oblastí 
určují škrapové stráně a pastviny. Na historických fo-
tografi ích z přelomu 19. a 20. století je patrný výraz-
ně vyšší rozsah pastvin, než je tomu nyní. Odlesněny 
a jako pastviny byly obhospodařovány i části Suchého 

Obr. 205:  Zatravňování Ostrovské krasové plošiny (© Balák I.).
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žlebu, které byly na začátku 20. století zalesněny smr-
kem. Pastevectví pokračovalo i později. Před rokem 
1990 se na severu Moravského krasu chovalo až 3500 ks 
ovcí. Ekonomické podmínky však vedly k tomu, že byl 
chov ovcí zrušen. Jejich návrat umožnil až projekt „Péče 
o teplomilné biotopy Moravského krasu“, podpořený 
projektem LIFE-Nature Evropské unie. Jeho nositelem 
byla v letech 2004–2007 ZO ČSOP Pozemkový spolek 
Hády. Ve spolupráci se ZEMSPOL a.s. Sloup a Správou 
CHKO Moravský kras byla obnovena extenzivní pastva 
některých cenných lokalit. Na farmě Evy Sedlákové v Šo-
šůvce jsou chovány kašmírské kozy s produkcí kozích 
sýrů, mohéru a kozího masa. V praxi je tak realizováno 
pro krasovou krajinu vhodné zemědělství s produkcí 
regionálních potravin. 

Voda v krasu
Na znečištění krasových vod se významně podílí odpad-
ní vody ze sídel. Oblast vápenců je chudá na povrchové 
vody. Na kontaktu vápenců a nekrasových hornin jsou 
povrchové vody v ponorech odvedeny do podzemních 
systémů. Většina obcí je situována těsně před ponory. 
Pouze některé, jako Rudice, byly postaveny přímo na vá-
pencovém tělese. Ještě před několika lety v těchto obcích 
čistírny odpadních vod (ČOV) chyběly. Pokud zde byly 
postaveny kanalizace, pak jako dešťové, do nichž byly 
často odvedeny i splaškové vody. „Dešťové vody“ byly 
zaústěny do povrchových toků, které po velmi krátké 
cestě končily v ponorech a v jeskyních i se splašky. S do-
tacemi Státního fondu životního prostředí byly postupně 
alespoň ve větších obcích ČOV a kanalizace vybudovány. 
Především se jednalo o jednotné kanalizace, kam byly 
svedeny jak odpadní vody, tak i vody dešťové. ČOV jsou 
postaveny v nejnižším místě obce, zpravidla velmi blízko 
ponorů. Obecně platí, že přečištěné vody z ČOV je nej-
vhodnější zaústit do vod povrchových, kde dochází jak 
k zředění znečištění, tak jsou nastartovány další samo-
čistící procesy. V Moravském krasu jsou tyto možnosti 
značně omezené. Přečištěné vody jsou zaústěny často 
přímo do ponorů (Sloup, Ostrov u Macochy), v lepším 
případě do toku několik desítek (Křtiny) maximálně sto-
vek (Jedovnice) metrů před ponory. Nejhorší situace na-
stává v případě jednodílné kanalizace na začátku deště. 
Dešťové vody vypláchnou kanalizaci, a jelikož ČOV není 
na toto množství vody dimenzována (chybí možnost 
zachycení první části nejvíce znečištěných vod), jsou 
splašky spláchnuty přímo do jeskyní. Příkladem může 
být obec Rudice s jednotnou kanalizací a starší málo 
účinnou ČOV. V jeskynním systému Rudické propadá-
ní – Býčí skála, do kterého se znečistěné vody dostávají, 
dochází k ředění a samočištění. Vody se pak objevují 
na denním světle ve vývěru Jedovnického potoka u Býčí 
skály. Necelé 3 km pod vývěrem jsou tyto vody jímány 
a upravovány jako pitná pro Adamov. Ve zkratce lze tedy 
říci, co v Rudici spláchnou, to v Adamově vypijí. Řešení 

je jednoznačné. Postavit kvalitní čistírny a rekonstruovat 
nevyhovující kanalizace s oddělením vod splaškových 
a dešťových. Tam, kde je to technicky možné, odvést 
znečistěné vody do čistíren mimo krasové území. Toto 
řešení bylo využito např. v obci Ochoz u Brna s odvede-
ním splaškových vod na ČOV v Bílovicích nad Svitavou. 
Vhodným řešením je i odvedení splaškových vod na ta-
kovou čistírnu, která má možnost zaústění přečištěných 
vod do povrchového toku. Tak je tomu v případě obce 
Vilémovice a ČOV v Jedovnicích. Obdobné řešení je při-
pravováno i v Rudici také s odvedením splaškových vod 
na zrekonstruovanou ČOV v Jedovnicích. 

Nedomyšlené kroky a neschopnost zhodnotit rizika 
a zranitelnost krasového území dokumentují i další pří-
klady. V jeskyni Výpustek (dnes 5. veřejnosti přístupná 
jeskyně v Moravském krasu) uložila armáda v 70. letech 
velké množství prošlých léků do propastí komunikují-
cích s podzemním tokem Křtinského potoka. Poté, kdy 
Správa CHKO povolila speleologický průzkum těchto 
jeskyní, byly skládky objeveny. Vytěženo bylo několik 
desítek tun léků a kontaminovaných sedimentů. Kolik 
bylo Křtinským potokem splaveno do Jedovnického 
potoka a na úpravnu pitné vody pro Adamov se již ne-
dozvíme.

Hrozbou je neznámé množství (odhadem stovky 
tun) odpadů z bývalého Adastu Adamov uložené ve vá-
pencovém lůmku v lese mezi Babicemi nad Svitavou 
a Březinou. Odpady s obsahy těžkých kovů a ropných 
látek jsou překryty nepropustnou folií a tak je prozatím 
zamezeno jejich vyplavování. Jaká bude budoucnost je 
však otázka.

Nerostné suroviny a kras 
Těžba nerostných surovin a jejich zpracování patří vý-
znamným aktivitám člověka na území Moravského kra-
su již od dávných dob. Místní suroviny sehrály důležitou 
roli v historii průmyslu Blanenska. Jedná se zejména 
o těžbu železných rud a vápenců, v menší míře i slévá-
renských písků. Za nejstarší doklad zpracování železné 
rudy lze považovat kovárnu z Býčí skály z 5. stol. př. n. l. 
Rozvoj železářství v době slovanské je prokázán nálezy 
starých hutí v okolí Rudice, Olomučan a Habrůvky. Vyží-
vána byla železná ruda rudických vrstev. Archeologický 
průzkum ukázal, že 8. a 9. století bylo území Moravského 
krasu místem dobře organizovaných hutnických celků 
(SOUCHOPOVÁ et al. 2002). Ve 2. polovině 18. a v 19. 
století byly na území Rudické a Babické plošiny železné 
rudy těženy hlubinným způsobem. Hloubka šachet se 
pohybovala mezi 20 až 140 m. Těžba rud byla ukončena 
až v samém závěru 19. století. Pozůstatky šachet (např. 
Panské boudy, Žegrov, Černé hlíny a jiné) jsou v okolí 
Rudice a u Babic nad Svitavou (Malá Macocha) dosud 
dobře patrné. S dopady dřívějšího zpracování železných 
rud se v současné době potýkáme v jeskynním systému 
Rudické propadání – Býčí skála. Až do začátku 20. sto-
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letí byly do žlíbku nad Rudickým propadáním ukládány 
strusky z vysoké pece u Jedovnic. Zvýšený přítok vod 
od Rudice po vybudování kanalizace v obci a odvedení 
vod do Rudického propadání narušil stabilitu strusek. 
Ty jsou dnes ve velkém množství splavovány do jeskyně 
a transportovány celým jeskynním systémem. Postup-
ně jsou zaplňovány tůně v jeskyni. Zasažen je i unikátní 
útvar „Kašna“, který bývá struskami zcela vyplněn. Za-
mezení splachů strusek do jeskynního systému je na-
nejvýš potřebné.

Významnou nerostnou surovinou Moravského krasu 
jsou vápence. Tradice pálení vápna sahá až do středově-
ku. Starou výrobu vápna dokladují i odkryvy několika 
šachtových pecí a zbytky vápna (Wiehlovo údolí, Holš-
tejn, Mokrá). První územní plán CHKO Moravský kras 
z roku 1974 stanovil v závazné části postupné ukončení 
těžby vápenců v chráněné oblasti. Posledním činným 
lomem v severní části Moravského krasu je lom Malá 
dohoda u Holštejna. Současné poznatky o průběhu 
Amatérské jeskyně ukazují, že těžba je v této lokalitě 
značně problematická. Přítoková chodba jeskyně pro-
chází v hloubce cca 100 m v těsné blízkosti stávajícího 
DP. Z této skutečnosti Správa CHKO vycházela, když ne-
odsouhlasila další pokračování těžby. V současné době je 
těžba postupně ukončována a probíhá první etapa rekul-
tivace s ukončením veškerých aktivit v lomu v roce 2012. 

V lomu Ochoz 1 se těží devonské vápence částečně 
využívané jako drcené kamenivo na výrobu tzv. mikro-
mletých vápenců. V minulosti proběhlo několik jednání 
týkajících se povolení průzkumných vrtů k ověření zásob 
v okolí s pravděpodobným cílem rozšíření dobývacího 
prostoru (DP). Tyto práce povoleny nebyly a vymezení 
DP zůstalo ve stávajících hranicích. 

Složitější situace je v případě lomů u Mokré. Největší 
objemy těžby dosahoval tento lom v letech 1987 až 1989, 
kdy těžba ročně přesahovala 2,5 milionů tun (PAVEL-
KA 1997). Po roce 1989 začala výše těžby zvolna klesat 
a v současnosti se pohybuje okolo 1,5 milionů tun. Plo-
cha zabraná lomem je asi 130 ha. Dřívější způsob těžby 
(zejména používané metody trhacích prací) i zpracování 
surovin (např. vysoká prašnost) znamenaly významné 
zatížení okolí. Severní hranice DP lomu Mokrá těsně 
navazuje na CHKO Moravský kras, přičemž úsek cca 
800 m je v přímém kontaktu s přírodní rezervací Údo-
lí Říčky a národní přírodní památkou Jeskyně Pekár-
na. Přiblížení se těžby k hranici dobývacího prostoru 
by v budoucnosti přineslo vážná rizika a hrozby silně 
zkrasovělému údolí Říčky. Ohrožena by mohla být i zná-
má Ochozská jeskyně či jeskyně Pekárna s unikátním 
archeologickým nalezištěm kultury magdalenien lov-
ců sobů z období 11–13 000 let př. n. l. Současná hrana 
lomu je od hranic chráněných území vzdálena více než 

Obr. 206:  Vápencový lom Malá dohoda a jeskynní systém Amatérské jeskyně (© Balák I.).
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500 m. Přes tuto poměrně velkou vzdálenost, byly v roce 
1996 Českou speleologickou společností publikovány 
informace o možném poškozování krápníkové výzdo-
by Ochozské jeskyně (MIP 1996) způsobované trhacími 
pracemi v lomu. Ochozská jeskyně je přibližně 1750 m 
dlouhá a v délce cca 1000 m je občasně protékána Hostě-
nickým potokem. Krápníkovou výzdobou patří k nejlé-
pe zdobeným jeskyním Moravského krasu. Zásadní pro 
její ochranu bylo tedy potvrzení nebo vyloučení vlivu 
trvacích prací. Seismické účinky trhacích prací jsou 
v okolí lomu pravidelně monitorovány (SOUKUP 1998). 
Jednou z kontrolních lokalit je portál jeskyně Pekárna. 
Měření bylo opakovaně provedeno i v Tanečním dómu 
Ochozské jeskyně. Na základě měření seismických vzru-
chů byly stanoveny limity maximálních náloží i způsob 
časování odstřelů. Stanovené podmínky a limity mini-
malizují možná rizika a jejich dodržování zajistí ochra-
nu jeskyně. Důležité informace přináší v současnosti 
probíhající speleologický průzkum Mechového závrtu 
přímo v DP. 

DP probíhá podzemní rozvodí. Hydrogeologické 
poměry ložiskového prostoru byly podrobněji studová-
ny v letech 1989 až 1995. Bylo uskutečněno dlouhodo-
bé měření v řadě pozorovacích vrtů a čerpací zkouška 
(HYPR et al. 1998). Severozápadní část ložiska Mokrá je 
odvodňována do vývěrové oblasti Hostěnického poto-
ka a Říčky. Z jihovýchodní části ložiska část povrchově 
odtéká Mokerským potokem a část proudí kolektorem 
vápenců macošského souvrství do nižších zvodní hyd-
rogeologické struktury v prostoru Horákova. Průběh 
a stabilita rozvodnice mezi severní a jižní částí DP dosud 
nebyly dostatečně ověřeny. Zodpovězení této otázky má 
zásadní význam pro celý krasový systém údolí Říčky. 
Dalším postupem těžby nesmí v žádném případě do-
jít k propojení ponorové oblasti Hostěnického potoka 
s krasovo-puklinovými drenážemi v jižním směru. Na-
rušení rozvodí by hrozilo odvedením ponorných vod 
Hostěnického potoka mimo současné krasové systémy.

Lom Mokrá je obklopen botanicky a zoologicky hod-
notnými lokalitami. Severním a severozápadním smě-
rem navazuje na Moravský kras s PR Údolí Říčky a NPP 
Jeskyně Pekárna. Jižně se mezi lomem a cementárnou 
nachází cenný lesní komplex Sivického lesa, který byl 
zahrnut do národního seznamu evropsky významných 
lokalit (CZ0620037) systému NATURA 2000. V území 
byla v letech 1994 až 1996 vymezena kostra ekologické 
stability, která zachycuje přírodně nejcennější lokali-
ty mimo CHKO Moravský kras. V širším území bylo 
vymezeno 29 významných krajinných prvků (VKP), 
z nichž 7 leží přímo v DP. Do DP zasahuje nadregionální 
a regionální územní systém ekologické stability. 

V roce 1996 byl v území zahájen výzkum živé pří-
rody. Úkolem bylo vymezení botanicky a zoologicky 
nejcennějších ploch a navržení vhodného managemen-
tu, dále stanovení nezbytného ochranného pilíře mezi 

CHKO Moravský kras a DP. První výsledky byly uve-
řejněny na mezinárodní konferenci, „Těžba vápenců 
a chráněné krajinné oblasti“, kterou uspořádala Správa 
CHKO v roce 1997 (ŠTEFKA et.al. 1998). Nalezena zde 
byla řada vzácných, ohrožených a chráněných druhů 
rostlin a živočichů. Plocha pilíře mezi východním a pro-
středním lomem se vyznačuje tak hodnotnou biotou, že 
má parametry k vyhlášení za přírodní památku a je pro 
ni zpracován podrobný návrh managementu (TICHÝ 
2001; ANTONÍN et al. 2007; KOCOURKOVÁ 2007; 
KUBEŠOVÁ 2007; LAŠTŮVKA 2007; VERMOUZEK 
2007; VLAŠÍN 2007). 

Výsledky průzkumů a návrhy opatření eliminujících 
střety těžby vápenců s ochranou přírody byly zapraco-
vány do koncepčních dokumentů, kterými jsou územní 
plán a hodnocení EIA. Územní plán velkého územního 
celku chráněné krajinné oblasti Moravský kras (schvá-
len usnesením vlády ČR ze dne 1. července 1998 č. 473, 
uveřejněno ve sbírce zákonů č. 192/1998) v závazné části 
mimo jiné stanoví, aby v součinnosti s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu byly z důvodu ochrany jeskynních 
systémů řešeny odpisy zásob ve stávajících ložiskových 
územích a odpisy části schválených zásob z bilance zásob 
nerostných surovin ČR v dobývacích prostorech Mok-
rá a Holštejn, následně byla řešena změna dobývacích 
prostorů. 

Podmínky ochrany přírody byly zapracovány do do-
kumentace o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 
při schvalování pokračování hornické činnosti (POPD – 
plán otvírky a dobývání) ve  stávajícím dobývacím 
prostoru Mokrá na období příštích cca 50 let (MORVI-
COVÁ 2002). V závěrech hodnocení je mimo jiné kon-
statováno, že dobývací prostor lomu Mokrá představuje 
z hlediska živé i neživé přírody potenciální riziko a hroz-
bu návaznému krasovému území údolí Říčky i blízkým 
ekologicky cenným lokalitám kostry ekologické stability. 
Naopak při určitých zásadách těžby a revitalizace může 
být toto území v budoucnu přírodovědně cenným prv-
kem v těsném sousedství CHKO Moravský kras. 

Bylo formulováno několik doporučení, například:
• Vytvořit cca 200 m široký ochranný pilíř mezi hranicí 

CHKO Moravský kras a hranicí dobývacího prosto-
ru. 

• Vymezit 300 m široký ochranný pilíř mezi obcí Ho-
stěnice (Hostěnický potok) a lomem. 

• Při zjištění podzemních krasových dutin práce pře-
rušit, tuto skutečnost oznámit orgánům ochrany 
přírody a v pracích pokračovat po provedení zá-
chranného průzkumu. 

• Vypracovat pohledové studie vlivu na krajinný ráz, 
zejména s ohledem na možné odkrytí pohledů 
z okolní krajiny do lomového prostoru.

Další opatření se týkají transferů chráněných druhů 
a jiné. V návaznosti na uvedená zjištění, závěry územní-



4775.8  Biologická diverzita na úrovni biotopů

ho plánu CHKO a hodnocení EIA byl v roce 2006 v no-
vém lesním hospodářském plánu LHC Račice vymezen 
cca 200 m široký návrh ochranného pilíře podél jižní 
hranice CHKO Moravský kras. Probíhající výzkumy by 
měly dále zpřesnit vymezení tohoto pilíře a navrhnout 
optimální management. 

Ve střední části Moravského krasu se na ložisku Ru-
dice-Seč ve velmi malém rozsahu těží písky. Na ložisko 
je zpracováván generel rekultivace a s dalším rozšířením 
provozu se nepočítá. 

K využívání nerostných surovin musíme započítat 
i historické využívání sedimentárních výplní jeskyní. 
Takto byly těženy písky v Býčí skále a fosfátové hlíny 
ve Výpustku a Jáchymce. Fosfátové hlíny byly po usušení 
a rozemletí využívány z důvodu vysokého obsahu fosfátů 
jako hnojivo na pole. Jen ve Výpustku bylo na začátku 
20. století vytěženo 5000 železničních vagónů hlín (MU-
SIL 2010).
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5.8.6   Ochrana přírody a krajiny 
v pískovcových oblastech 
(NP České Švýcarsko)

Zdeněk Patzelt

Národní park České Švýcarsko (NPČŠ) je čtvrtý v pořadí 
a dosud nejmladší národní park v České republice. Vy-
hlášen byl zákonem č. 161/99 Sb. k 1. 1. 2000 na rozloze 
79 km2 uvnitř Chráněné krajinné oblasti Labské pískov-
ce. Podél státní hranice sousedí s Národním parkem Sas-
ké Švýcarsko (vyhlášen v roce 1990 na rozloze 93 km2) 
a všechny národní parky v ČR tak jsou přeshraničního 
charakteru. Jako sídlo Správy Národního parku České 
Švýcarsko je zákonem stanoveno město Krásná Lípa. 

Hlavním předmětem ochrany je unikátní geomor-
fologie pískovcové krajiny (Obr. 207) a na ni vázaná 
specifi cká biodiverzita.

Typická jsou pískovcová skalní města a stolové hory 
s četnými skalními hřbety, hlubokými roklemi, říčními 
kaňony a kužely vulkanitů. Evropsky unikátní je velko-
lepý kaňon řeky Labe, hlavní biokoridor České republiky 
tvořící západní hranici národního parku, jehož hloubka 
místy přesahuje až 350 m. Zdejší pískovce vznikly usazo-
váním písku na dně mělkého a teplého křídového moře, 
které před cca 95 miliony let zatopilo většinu dnešní-
ho území Čech. Vrstva písku přesáhla místy až 1000 m 
a jejím zpevněním vznikla mohutná pískovcová deska. 
V třetihorách došlo k výzdvihu krajiny, moře ustoupilo 
a pískovcová deska byla víceméně pravidelně rozlámána 

Obr. 207:  V NP České Švýcarsko je unikátní především geomorfologie pískovcové krajiny.
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při horotvorném vrásnění Alp. To vedlo k pozdějšímu 
vzniku tzv. kvádrových pískovců. Podél zlomů pískov-
cem prostoupily čedičové vulkanity a vznikla i sousední 
pohoří Lužických hor (Obr. 208) a Českého středohoří. 
Současný ráz krajiny pak vznikl erozním působením 
vody, větru, slunce a mrazu, které zejména při střídání 
dob ledových a meziledových vymodelovalo z pískov-
ců jeden z nejčlenitějších reliéfů v Evropě i ve světě. 
Nejznámějším a světově unikátním skalním útvarem je 
Pravčická brána (Obr. 209) – největší pískovcový oblouk 
v Evropě.

Na unikátní geomorfologii je vázána specifi cká roz-
manitost květeny a zvířeny. S ohledem na rychle vysy-
chavý a živinami chudý substrát, který se na pískovcích 
tvoří, je celková početnost druhů poměrně nízká. Vysky-
tují se ale vlivy, které lokálně napomáhají druhovou roz-
manitost zvyšovat. Typická je zejména teplotní inverze, 
kdy se ve stinných a vlhkých roklích hromadí až o desít-
ky stupňů chladnější vzduch než na osluněných vrchol-
cích skal a nejčastěji po ránu se zde tvoří mlhy zaplňující 
dna údolí. Na inverzní polohy je pak vázána celá řada 
druhů, včetně glaciálních reliktů, jinde se vyskytujících 
v horských polohách až o tisíc metrů výše. Zvýšená po-
četnost druhů se rovněž vyskytuje podél vodních toků, 
na prameništích, rašeliništích a zejména v okolí vulka-
nitů, kde se tvoří humusem bohatší půdy. Díky zcela ne-
dostupným místům se na některých vrcholcích skalních 
věží či na skalních římsách dochovaly zbytky původních 
společenstev nedotčených člověkem, jako např. reliktní 
bory s typickým rojovníkem bahenním (Ledum palustre) 

či keříčkovými společenstvy borůvky, brusinky, vřesu 
a ojediněle i šichy černé (Empetrum nigrum). O relativní 
zachovalosti prostředí svědčí i skutečnost, že na malém 
zkoumaném území lesostepní krajiny v okolí Vysoké 
Lípy bylo zjištěno na tisíc druhů motýlů. K nejvzácnější 
fauně patří i brouk chrobák černý (Typhaeus typhoeus) 
(Obr. 210), který nikde jinde v ČR nežije a v okolí Hřen-
ska byl teprve nedávno znovu objeven po té, co byl více 
než padesát let pokládán za vyhynulého. 

Z hmyzu se dále vyskytují například reliktní druhy 
střevlíků přežívající v chladných soutěskách, v pod-
zemních prostorách žije koník jeskynní (Troglophilus 
neglectus), na loukách motýli hnědásek chrastavcový 
(Euphydryas aurinia) či bělásek ovocný (Aporia  crataegi) 
(Obr. 211).

Relikty vzácné flóry a  fauny se často dochovaly 
na teplých úbočích čedičových vulkanitů s bohatšími 
půdami (např. vzácná kobylka Pholidoptera aptera bo-
hemica) nebo naopak v hlubokých říčních kaňonech. 
Díky zmíněným klimatickým inverzním se zde v nad-
mořských výškách okolo 150 m vyskytují druhy typic-
ké pro horské oblasti, jako např. žebrovice různolistá 
(Blechnum spicant), čípek objímavý (Streptopus amplexi-
folius) či  violka dvoukvětá (Viola bifl ora). Pozoruhodná 
je pestrost mnoha set druhů lišejníků a mechorostů, jako 
kriticky ohrožená játrovka mokřanka oddálená (Hygro-
biella laxifolia). V posledním desetiletí se ve spolupráci 
s Českým rybářským svazem podařilo díky úspěšné re-
introdukci navrátit do řeky Kamenice lososa obecného 
(Salmo salar) (Obr. 212). Pravidelně jsou zde vypouštěny 

Obr. 208:  Pohled od Růžáku za ranní inverze, v pozadí Lužické hory (© Z. Patzelt).



4795.8  Biologická diverzita na úrovni biotopů

Obr. 209:  Pravčická brána je největším pískovcovým skalním mostem v Evropě (© Z. Patzelt).

Obr. 210:  Chrobák černý (Typhaeus typhoeus) patří k nejvzácnějším druhům Českého Švýcarska (© Z. Patzelt).
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Obr. 211:  Bělásek ovocný (Aporia crataegi) je v Českém Švýcarsku překvapivě častý (© Z. Patzelt).

Obr. 212:  Losos obecný (Salmo salar) se v Českém Švýcarsku znovu vyskytuje díky úspěšné reintrodukci (© Z. Patzelt).
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desítky tisíc kusů lososího plůdku a v roce 2005 pro ně 
byly vybudovány dva technicky náročné rybí přechody. 
První návrat dospělých lososů do řeky Kamenice byl 
po téměř sto letech zaznamenán již v roce 2002. Jako 
účinný se ukázal být nedávno zavedený systém dárcov-
ských DMS, prostřednictvím kterých veřejnost přispívá 
na tento reprodukční program.

Rovněž díky mimořádně úspěšné reintrodukci v po-
sledním desetiletí osídlil znovu skalní stěny Českosaské-
ho Švýcarska sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Ročně 
je na cca 5 hnízdech z území NPČŠ úspěšně vyvedeno až 
15 mláďat tohoto kriticky ohroženého druhu a populace 
sokola se stabilizovala nejenom zde, ale úspěšně se odtud 
rozšířila i do mnoha dalších míst jeho někdejšího výsky-
tu v ČR. Obvykle na třech místech v národním parku 
pravidelně hnízdí čáp černý (Ciconia nigra) (Obr. 213) 
a v říčních soutěskách žije jedna z nejsilnějších evrop-
ských populací skorce vodního (Cincluc cinclus), nebo 
zde hnízdí i ledňáček říční (Alcedo atthis). V období 
hnízdění sokola, čápa černého a výra velkého jsou oko-
lí hnízdišť dočasně uzavřena pro vstup veřejnosti (dle 
§ 64 zák. 114/92 Sb.) a strážní služba NP zde provádí 
intenzivní ochranný dozor. Celý národní park je jako 
Evropsky významná lokalita České Švýcarsko součástí 
evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a spo-
lu s přilehlým okolím tvoří i Ptačí oblast Labské pískovce 
s prioritními druhy sokolem stěhovavým (Falco pere-
grinus), výrem velkým (Bubo bubo), chřástalem polním 
(Crex crex) a datlem černým (Dryocopus martius).

Více než 97 % území Národního parku České Švý-
carsko pokrývají lesy (Obr. 214), ve kterých dnes zcela 
převažuje uměle vysazený smrk ztepilý (Picea abies), 
který má dnes cca 70 % zastoupení, dalšími hlavními 
dřevinami jsou v současnosti borovice lesní (Pinus 
sylvestris), buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá 
(Betula pendula) a nepůvodní modřín opadavý (Larix 
decidua) či borovice vejmutovka (Pinus strobus). V oko-
lí čedičových vulkanitů se na bohatších půdách vzácně 
dochovaly relikty květnatých bučin nebo i suťové lesy 
na okrajích kamenných moří. V přírodním složení lesa 
ještě před počátkem středověkého osídlení buk lesní zce-
la převládal (původně více než 50 %) a silně zastoupeny 
byly rovněž další listnáče jako javory (acer), jasan (fraxi-
nus), habr (carpinus), dub (quercus), jilm (ulmus), lípa 
(tilia), líska (corylus), jeřáb (sorbus) a řada dalších. Velmi 
početná byla i jedle bělokorá (Abies alba), která měla pů-
vodně cca 20 % zastoupení a jež se dnes vyskytuje pouze 
ojediněle. Navracení jedle do zdejších lesů věnuje sprá-
va národního parku mimořádné úsilí a využívá k tomu 
i významnou fi nanční podporu ze zahraničních fondů, 
zejména od Norska v rámci jeho příspěvku na začlenění 
do Evropského hospodářského prostoru. Z ojedinělých 
starých semenných jedlí je horolezeckou technikou pro-
váděn sběr šišek s cílem zachovat původní genetickou 
provenienci. Smrk ztepilý se původně vyskytoval pou-
ze v chladných inverzních roklích v rozsahu do 10 % 
zastoupení. Dnešní lesy Českého Švýcarska tedy mají 
velmi nepřirozenou skladbu (stejně jako na většině úze-

Obr. 213:  Čáp černý (Ciconia nigra) v Českém Švýcarsku pravidelně hnízdí (© Z. Patzelt).
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mí Evropy s výjimkou Skandinávie) a péče o lesy patří 
k hlavním úkolům správy národního parku. Cílem je na-
vrátit lesům jejich co nejvíce přírodě blízkou druhovou 
skladbu (HARTEL et al. 2007). V souvislosti s tím, řeší 
správa národního parku specifi cký problém s invazní bo-
rovicí vejmutovkou. Tato severoamerická borovice sem 
byla zavlečena před cca 200 lety a našla zde mimořádně 
vhodné podmínky pro svůj rozvoj (dnes tvoří cca 4–6 % 
dřevinné skladby). Daří se jí postupně obsazovat veškerá 
stanoviště a o jejích invazních schopnostech svědčí fakt, 
že dokáže osídlit i skalní stěny a plodit již od cca 12 let. 
V místech, kde invaze vejmutovky dosáhla fi nálního 
stádia, zcela vytlačila zbytky původních společenstev 
a tvoří souvislé monokultury bez jakéhokoli podrostu. 
Proto správa parku tento severoamerický druh cíleně 
likviduje a v příštích dvaceti letech na to musí vynaložit 
cca 170 mil Kč (PATZELT & DROZD 2005). Jedná se 
o mimořádně náročnou činnost, na které se vzhledem 
k nepřístupnosti skalnatého terénu musí podílet i výško-
ví specialisté – horolezci. Vedle řešení technologických 
otázek, musí správa parku věnovat velkou pozornost 
i mediálnímu vysvětlování nutnosti odstranění vejmu-
tovky tak, aby to bylo akceptovatelné pro odbornou 
i laickou veřejnost. Pro všechny, koho tato problemati-
ka zajímá, správa parku připravila vysvětlující materiály 
a pravidelně k tomu pořádá i odborné terénní exkurze. 
K dalším invazním druhům, které jsou na území ná-
rodního parku odstraňovány, patří zejména netýkavka 
žláznatá (Impatiens glandulifera) nebo kaštanovník setý 
(Castanea sativa) a postupně jsou nahrazovány i další 
nepůvodní dřeviny jako douglaska tisolistá (Pseudo tsuga 

taxifolia) a modřín opadavý (Larix decidua). Daleko 
nejzávažnější problém však představují rozsáhlé oblasti 
smrkových monokultur. Ty dnes nepřirozeně pokrývají 
většinu území parku a vznikly především jako důsledek 
hospodářsky jednostranného pěstování lesa v několika 
předchozích staletích a rovněž jako důsledek mimořádně 
velké mniškové kalamity ve dvacátých letech minulého 
století, během které bylo téměř celé území Českého Švý-
carska odlesněno. Vzniklé holiny byly následně plošně 
zalesněny smrkem, často i stanovištně neodpovídajícího 
původu. Dnes tyto stejnověké porosty smrku na obrov-
ských rozlohách dorůstají do stáří, kdy opět předsta-
vují značné riziko vzniku kalamit a je třeba přeměnit 
je ve smíšený les původních druhů dřevin. S ohledem 
na rozsah těchto monokultur je to mimořádně náročný 
úkol. V souvislosti s obnovou přírodě blízkého stavu lesa 
je v maximální možné míře využíváno přirozené obnovy 
z dochovaných původních dřevin, zejména je prováděno 
silné uvolňování smrkových porostů v okolí ojedinělých 
vzrostlých buků. Rovněž je v souladu s tímto záměrem 
prováděna redukce přemnožené spárkaté, zejména vy-
soké zvěře. Optimální provádění myslivecké péče o zvěř 
umožňuje zejména fakt, že na území národních parků 
jsou vyhlášeny režijní honitby obhospodařované sprá-
vou národního parku.

Území Národního parku České Švýcarsko je tradičně 
oblíbeným cílem romantické turistiky již od konce de-
vatenáctého století, kdy zde vznikaly nejstarší turistické 
spolky v Evropě. Nejnavštěvovanějším místem je Prav-
čická brána. Velmi oblíbeny jsou soutěsky řeky Kamenice 
s plavbou na pramicích, skalní vyhlídky v okolí Jetřicho-

Obr. 214:  V lesích Českého Švýcarska původně převládaly bučiny (© Z. Patzelt).
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vic, kaňon řeky Křinice v Kyjovském údolí a údolí Brt-
nického či Panského potoka. K oblíbeným místům patří 
i romantická zřícenina Dolského mlýna a zbytky středo-
věkých skalních hrádků. V zimě jsou vyhledávány četné 
ledopády zejména v okolí Brtníků a Vlčí hory. Stejně 
unikátní jako příroda jsou i památky lidové architektu-
ry (Obr. 215), kterých se dochovalo mimořádné množ-
ství (PATZELT 2007). Velkou raritou je architektura 
podstávkových roubených domů s hrázděným patrem. 
Střechy a štíty domů jsou ozdobně obloženy břidlicí a li-
dové památky svou krásou dotvářejí malebnost krajiny 
Českého Švýcarska. V souvislosti se znovuoživením tu-
ristického zájmu o České Švýcarsko patří k nejdůleži-
tějším úkolům správy národního parku nalézat ideální 
rovnováhu mezi zájmy ochrany přírody a zájmy turis-
tického využití území. Národní park je prioritně určen 
k nerušenému vývoji živočichů a rostlin, proto je členěn 
do zón odstupňované ochrany. V nejpřísněji chráněné 
první zóně, která dnes tvoří cca 21 % z celkové rozlohy 
území národního parku, je pohyb návštěvníků umožněn 
po značených turistických trasách. Ve zbylé části národ-
ního parku není pohyb nijak omezen a rovněž zde není 
omezován ani sběr lesních plodů. Přesto i zde správa ná-
rodního parku zcela preferuje individuál ní pěší turistiku 
před hromadnými akcemi. Podpora šetrného turistic-
kého využití území národního parku patří k strategicky 
nejvýznamnějším činnostem správy národního parku. 
Proto správa parku systematicky pečuje o síť turistických 
stezek a jejich infrastrukturu, při údržbě turistického 
značení správa spolupracuje s Klubem českých turistů, 
se kterým k tomu uzavřela smlouvu o spolupráci. Vedle 

pěších tras je na území národního parku vyznačena i síť 
cyklotras a tras pro jízdu na koních. Ke zvláštnostem 
Českého Švýcarska patří horolezectví, které zde má více 
než stoletou tradici. Pro tento druh sportovního vyu-
žití zde platí výjimka ze zákona a zvláštní ustanovení 
v návštěvním řádu. V rámci šetrného turistického vyu-
žití regionu národního parku jeho správa spolupracuje 
se všemi relevantními partnery, jako jsou obce, města 
a kraj, dále instituce v ochraně přírody, nevládní orga-
nizace a podnikatelé v cestovním ruchu. Pro tento účel 
správa národního parku již v roce 2001 spolu s měs-
tem Krásná Lípa místní organizací ČSOP Tilia založila 
obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko. Později 
na jejím základě vznikla i Destinační agentura Českého 
Švýcarska s cílem maximálně zefektivnit cestovní ruch 
a zajistit jeho co největší přínos pro zúčastněné aktéry, 
při respektování zájmů ochrany přírody a krajiny. Správa 
Národního parku České Švýcarsko se jako jeden z hlav-
ních aktérů všech těchto aktivit účastní nebo je přímo 
iniciuje a má tak jedinečnou příležitost účinně se podílet 
na rozvoj a řízení cestovního ruchu v celém regionu, tj. 
včetně území v okolí národního parku.

Velmi specifickým problémem území Českého 
Švýcarska je skalní řícení, ke kterému zde v důsled-
ku přírodních procesů periodicky dochází. Z důvodů 
minimalizace rizik provádí správa parku monitorová-
ní stability skalních objektů zejména v okolí Hřenska 
a nad turistickými stezkami. Vedle ručního měření jsou 
vybraná místa osazena i senzory s automatickým pře-
nosem dat do centrálního počítače. Z kteréhokoli místa 
tak lze pomocí internetu sledovat aktuální stav a včas 

Obr. 215:  Památky lidové architektury dotvářejí ráz Českého Švýcarska (© Z. Patzelt).
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upozornit na nebezpečí možného skalního řícení. Rov-
něž riziko vzniku lesních požárů je v Českosaském Švý-
carsku velmi vysoké. Písčité půdy jsou zde velmi dobře 
propustné a stačí krátké období beze srážek k vyschnutí 
jejich povrchu. Toto riziko ještě umocňují zvyšující se 
návštěvnost a mimořádně suchá a horká období zazna-
menaná v posledních letech jako důsledek globálních 
klimatických změn a extrémních klimatických výkyvů, 
které jsou s tím spojeny. V roce 2010 například postihly 
obec Hřensko troje ničivé povodně. Proto správa ná-
rodního parku věnuje managementu přírodních rizik 
mimořádnou pozornost a v rámci své organizační struk-
tury pro tento účel zřídila speciální oddělení. S ohledem 
na vývoj klimatu lze očekávat, že přírodní rizika i nadále 
významně porostou.

Hranice území Národního parku České Švýcarsko 
je stanovena zákonem č. 161/99 Sb., a před jeho schva-

lováním v parlamentu ČR byla předmětem politických 
dohod a ústupků. Z odborného hlediska se hranice 
národního parku nejeví jako ideální, když těsně za ní 
zůstala celá řada velmi cenných lokalit, včetně evrop-
sky unikátního kaňonu Labe. Rovněž vedení hranice 
národního parku striktně podél hranice lesa není zcela 
vhodné, jelikož přímo za hranicí zůstaly například or-
chidejové louky a na lesy národního parku nevhodně 
navazují sousední nájemní myslivecké honitby. Z toho-
to pohledu se jeví jako nevhodné i to, že Národní park 
České Švýcarsko nemá ochranné pásmo a jeho funkci 
mají plnit Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 
a Lužické hory.

Doporučené zdroje informací
www.npcs.cz 
www.ceskesvycarsko.cz 

BOX 29:    Ekonomický přínos národních parků 
jako faktor jejich veřejné podpory

Turistické využití národních parků (Obr. 216) je vždy jejich klíčovou součástí, nezbytnou pro zajišťování veřejné 
národních parků ze strany místních samospráv, místních obyvatel a podnikatelů v cestovním ruchu. Pro vznik 
a existenci nových národních parků je zcela nezbytné, aby orgány ochrany přírody dokázaly turistické využití 
území v maximální možné míře podporovat v souladu se zájmy ochrany přírody a kvalifi kovaně argumentovat 
o ekonomických přínosech s tím souvisejících. Národní parky jsou vyhlašovány v územích, kde jiné formy 
ekonomického rozvoje než cestovní ruch obvykle nemají reálný potenciál a vznik národních parků je vždy 
spojen se skokovým růstem návštěvnosti a tedy i růstem podnikatelských příležitostí v oblasti cestovního ruchu 
a navazujících služeb. Při budování infrastruktury cestovního ruchu a při konstrukci ochranářských předpisů 
upravujících turistické využití je třeba cíleně budovat systém, který zajistí, aby významná část příjmů z cestovního 
ruchu zůstala v místě jejich vzniku, tj. v regionu národního parku a aby se na jejich inkasování v co největší míře 
podíleli místní samosprávy, obyvatelé a podnikatelé. Jedině zajištěním jejich spravedlivého podílu na příjmech 
z cestovního ruchu lze dosáhnout významné podpory pro existenci národního parku. V této souvislosti je rovněž 
nutné zajistit, aby obyvatelé obcí národních parků byli v rámci ochranářských předpisů (zejména v návštěvním 
řádu) všemi dostupnými způsoby zvýhodněni. Tento postup je nejenom nutný pro získávání podpory a budování 
dobrých vztahů, ale i zcela oprávněný, jelikož se nejedná o návštěvníky daného území, ale o jeho místní obyvatele.

Obr. 216:  Turistické využití je nedílnou 
součástí národních parků (© Patzelt).
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5.8.7   Ochrana biodiverzity horské 
krajiny na příkladu Beskyd

František Jaskula, Vojtěch Bajer, 
Martin Krupa, Dana Bartošová

Karpatský oblouk se území České republiky dotýká jen 
svým západním okrajem. Přesto zde nalezneme dvě roz-
sáhlé horské chráněné krajinné oblasti – Bílé Karpaty 
a Beskydy. Bílé Karpaty jsou jedinečné především díky 
zachovalosti horských luk a jejich druhovému bohatství. 
V následujícím textu se zaměříme na CHKO Beskydy. 
Zdejší lesy jsou domovem řady vzácných a ohrože-
ných lesních živočichů. Vzhledem k rozloze CHKO 
(1200 km2), utváření reliéfu a místy dosud přetrvávají-
címu extenzivnímu hospodářství, zde nalezneme také 
řadu zajímavých nelesních stanovišť a druhů. Než však 
přistoupíme k jejich praktické ochraně, je potřeba si 
uvědomit historické souvislosti, změny v krajině, trendy 
v hospodaření a využití pozemků. Beskydy představu-
jí území velmi silně ovlivněné a přetvořené člověkem, 
které je v údolích často souvisle zastavěné (žije zde ko-
lem 60 000 obyvatel). Na druhou stranu se zde nachá-
zejí rozsáhlé klidné lesními celky. Různorodost Beskyd 
podtrhuje i to, že se skládají ze tří rozdílných geogra-
fických oblastí (Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské 
vrchy a Javorníky). Při charakteristice území je potře-
ba připomenout jejich vodohospodářský význam (celá 
plocha CHKO je zároveň chráněnou oblastí přirozené 

akumulace vod) a především jejich rekreační význam 
zvýrazněný blízkosti Ostravské a Zlínské aglomerace. 

Při ochraně biodiverzity Beskyd je klíčová role vlast-
níků obhospodařujících zemědělské a lesní pozemky. Ti 
dnes představují již jen nepatrný zlomek z celkového po-
čtu obyvatel Beskyd a jejich zájem o tradiční formy údrž-
by pozemků stále klesá. V lesích nemůžeme opomenout 
působení státního podniku Lesy České republiky. V jeho 
činnosti je patrný pozvolný trend k zlepšování stavu 
lesního prostředí a zjemňování způsobů hospodaření 
oproti minulosti. Do jisté míry může být hospodaření 
(a tím i biodiverzita v území) ovlivněno restriktivním 
výkonem státní správy nebo stimulováno pomocí dotač-
ních programů. V horizontu posledních desetiletí je také 
významný podíl různých nevládních organizací. Jejich 
zájem se soustředí na ochranu některých atraktivních 
druhů a dále na údržbu vybraných maloplošných chrá-
něných území. 

Stejně tak můžeme vyjmenovat několik hlavních 
trendů, které biodiverzitu ochuzují. Mezi nejdůležitější 
patří dlouhodobě alarmující úbytek zemědělské půdy, 
ztráta její hodnoty a ekonomického přínosu pro vlast-
níky, ústup od extenzivního hospodaření, unifi kace hos-
podaření díky dotacím a moderní výkonné zemědělské 
technice, zarůstání a zalesňování pozemků na hůře do-
stupných plochách a naprosto neadekvátní požadavky 
na další zástavbu území. Pro některé citlivé druhy a ploš-
ně omezená společenstva může představovat význam-
né ohrožení další rozvoj sportovně rekreačních areálů 
a nárůst turistické zátěže v doposud klidných oblastech. 

Příprava a proces vyhlašování nových národních parků je vždy spojen s prosazováním zájmů lobbistických 
skupin, včetně těch, které vznik chráněných území principielně odmítají. Zpravidla se jedná o zájemce z řad 
provozovatelů myslivosti nebo hospodářského lesnictví, pro které vznik národního parku může znamenat ztrátu 
realizace jejich zájmů a tudíž je odmítavý přístup z jejich strany logický. Proto je vhodné předem zainteresovat 
tyto skupiny do budoucího zajišťování péče o lesy a zvěř na území budoucího národního parku a získat tak jejich 
podporu pro vznik chráněných území. Oprávněné jsou i zájmy soukromých vlastníků lesa, pro které by vznik 
národního parku mohl znamenat hospodářskou újmu a těmto vlastníkům proto ze zákona náleží náhrada reálné 
újmy. Jelikož se dnes národní parky vyhlašují zákonem, zásadně a nepředvídatelně se do procesu jejich vzniku 
promítá i politické složení parlamentu. O to důležitější je umět vyčíslit ekonomický přínos existence národních 
parků. Aby ochrana přírody byla schopna účinně ovlivňovat cestovní ruch a kvalifi kovaně argumentovat o jeho 
přínosech, je nutné v chráněných územích budovat systémy monitoringu vývoje návštěvnosti a vývoje cestovní-
ho ruchu. Zpravidla by se mělo jednat o systémy automatizovaného sběru dat, které je třeba budovat ještě před 
vznikem chráněného území a získat tak data k porovnání stavu před vznikem CHÚ a po jeho vzniku. Vypovídací 
schopnosti však mají teprve dlouhodobé časové řady, protože do výsledků jednotlivých období se mohou pro-
mítat krátkodobé vlivy, jako například sezónní charakter počasí. Vedle budování systémů monitorování vývoje 
cestovního ruchu je důležité, aby se správy národních parků podílely na řízení cestovního ruchu v celém regionu 
národního parku, včetně přilehlého okolí odkud je často území národního parku nejvíce ovlivňováno. Proto je 
vhodné, aby správy národních parků i dalších velkoplošných CHÚ iniciovaly zakládání destinačních agentur 
cestovního ruchu a samy se staly jejich klíčovou součástí.
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Změny krajiny jako základní rámec 
pro stanovení pravidel ochrany biodiverzity

V posledních 500 letech se krajina na území CHKO Bes-
kydy výrazně měnila. Z původního neprostupného lesa 
se na velké ploše staly pastviny a louky. Dnes zde opět 
výrazně převládá les.

Většina území CHKO Beskydy patří k těm oblas-
tem našeho státu, které byly kolonizovány velmi poz-
dě. Velmi malá část nejnižších poloh byla osídlena už 
ve 13. a 14. století, ale na většině území došlo ke ko-
lonizaci až v 16. a 17. století. Lesy byly v té době díky 
špatné dostupnosti jen minimálně hospodářsky využi-
telné, proto panství umožňovala odlesňování rozsáhlých 
ploch v rámci valašské a pasekářské kolonizace. Průmysl 
v 17. století prezentovaly v oblasti pouze skelné a železné 
hutě, které po využití dřeva ve svém okolí měnily polo-
hu. Spojení důsledků valašské a pasekářské kolonizace 
a provozu hutí znamenalo rychlý a radikální úbytek lesa 
v mnoha částech Beskyd. V průběhu 18. století dochází 
k největšímu rozvoji salašnictví a na části území také 
k dalšímu rozšiřování pasek. Zároveň se ale už od po-
loviny 18. století objevují první snahy o ochranu lesa 
(tereziánský lesní řád) a některá panství začínají reago-
vat na zvýšení hodnoty lesů způsobené rozvojem prů-
myslové výroby. Zásadním přelomem pro vývoj krajiny 
Beskyd byla polovina 19. století, kdy spolu s mnoha spo-

lečenskými a legislativními změnami dochází ke zrušení 
práva dědičného pronájmu pastvin a pasek. V důsled-
ku toho došlo k omezení plochy dosavadních pastvin 
na polovinu. Další vývoj v 19. a 20. století směřoval už 
jen k celkovému zmenšení zemědělsky využívaných 
ploch. Kromě zpětného zalesňování salašnických past-
vin a horských luk, které probíhalo v několika výrazných 
vlnách (poslední v padesátých a sedmdesátých letech 
minulého století), ovlivnila zemědělské pozemky také 
socializace a združstevnění zemědělství a po roce 1990 
transformace a restrukturalizace zemědělství následně 
doplněná o produkční i agroenvironmentální dotační 
programy. Pro toto období je také charakteristický pře-
vod většiny orné půdy na trvalé travní porosty. Díky 
tomu v období 2000 až 2010 dokonce stoupla výměra luk 
a pastvin skoro o 40 km2, ovšem toto pozitivní hodnoce-
ní se již nevztahuje na jejich druhové bohatství. 

Důležité je také připomenout vznik CHKO Beskydy 
v roce 1973, ustanovení její správy a později rozšíře-
ní jejich pravomocí v souvislosti se schválením záko-
na o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. Tím byla 
významně posílena možnost aktivně usměrňovat další 
vývoj krajiny a jejího přírodního bohatství. Biodiverzita 
přestala být pouhým vedlejším produktem hospodářské-
ho využití krajiny. Naopak se stala důvodem ke konkrét-
ním formám hospodaření při realizaci řady dotačních 
programů.

Obr. 217:  Současná lesnatost s vyznačením hranic panství z poloviny 19. století. Krajinu samozřejmě ovlivňovalo hospodaření jejích 
obyvatel, ale největší vliv na její vývoj měly hospodářské záměry vrchnosti. Dodnes je v krajině patrné, jak ji ovlivnila někdejší hospo-
dářská politika jednotlivých panství (později velkostatků). Většina severní části CHKO byla v minulosti odlesněná stejně, jako část jižní. 
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Změna druhové skladby lesa

Pro biodiverzitu lesního prostředí jsou rozhodující dva 
faktory. Jsou jimi nepřerušená (kontinuální) existence 
lesního ekosystému a druhové složení lesa. 

První urbáře panství z 15. a 16. století vykazují jen 
buk a jedli, v zastoupení přibližně 50 : 50, na základě od-
hadů potenciální vegetace se původní zastoupení dře-
vin odhaduje takto: BK 56 %, JD 39 %, SM 3 %, DB 1 %. 
Do dnešního stavu (SM 72 %, BK 17 %, JD 3 %, BO 2 %, 
BR 1 %,…) se dřevinná skladba neměnila plynule pouze 
úbytkem buku, později i jedle, a přibýváním smrku. Na-
příklad při výběru buku pro železářský průmysl dochá-
zelo k nárůstu jedle (někde až ke vzniku čistých jedlin), 
která z porostů zmizela především ve 20. století (a to 
nejen v důsledku lesnického hospodaření, ale i díky ně-
kolika klimatickým extrémům, po kterých následovalo 
její masové odumírání). Při devastaci lesů a také díky 
zarůstání původních pastvin vznikaly březové lesíky 
a na Rožnovsku bříza mohla dosahovat zastoupení až 
10 % (dnes jen 1 %). Je důležité si uvědomit, že na vel-
ké části dnešních lesních pozemků byla kontinuita lesa 
na různou dobu přerušena zemědělským hospodařením 
(týká se to dokonce části lesů, které jsou dnes zařazeny 
do 1. zóny CHKO).

Vodní družstva

Dnes se všeobecně předpokládá, že meliorace rozsáhlých 
zemědělských ploch spojené se zásadním odvodněním 
krajiny byly provedeny až v 60. a zejména 70. letech 
20. století po združstevnění zemědělské půdy. Propa-
gace drenážování pozemků však byla jednou z náplní 
zemědělské osvěty už na přelomu 19. a 20. století. A je 
také zřejmé, že v některých oblastech došlo k melioracím 
rozsáhlých území už ve 20. letech 20. století. Dělo se tak 
v rámci melioračních neboli „vodních“ družstev. 
Například: Hážovice – odvodnění 130 ha v r. 1926, Vi-
gantice – 200 ha v r. 1928. To by ve Viganticích před-
stavovalo odvodnění 30 % a v Hážovicích dokonce téměř 
poloviny rozlohy veškeré zemědělské půdy. U Hážovic je 
navíc zmíněno, že zde došlo „k odvodnění téměř všech 
mokrých pozemků“. 

V mapách stabilního katastru z 30. let 19. století jsou 
u řady obcí vyznačeny téměř všechny louky jako tzv. 
„mokré louky“. To by také odpovídalo tvrzení některých 
autorů, že louky byly v minulosti často vlhké až pod-
máčené, proto nebyly používány jako pastviny. Otázkou 
je, jak účinné byly tehdejší meliorační postupy a před-
mětem dalšího bádání je i celkový rozsah těchto zásahů 
v rámci jednotlivých regionů, ale v každém případě mu-
sela být důsledkem těchto činností změna v druhovém 
složení lučních porostů. V některých oblastech Beskyd 
k ní tak patrně na poměrně velkém území došlo dříve, 
než se dnes běžně předpokládá. 

Rožnovské travinářství

Výzkum vhodných travních směsí a také následné šlech-
tění nových travních odrůd na počátku 20. let 20. století 
v okolí Rožnova souvisel se snahou o zvýšení úrovně 
hospodaření na loukách a pastvinách podhorské a hor-
ské oblasti. Byl vnímán jako nástroj ke zlepšení hos-
podářských a sociální podmínek regionu, proto byl 
podporován také politicky. Tato aktivita spojená s velkou 
propagací byla jednou z příčin postupné zásadní změny 
ve skladbě lučních porostů v široké oblasti.

Hnojení luk a druhová změna

V 1. polovině 19. století a v horské části po celé 19. století 
byl nedostatek hnoje pro přihnojování polí, natož pro 
hnojení luk. Původně byla hospodářská zvířata málo 
ustájená a navíc se sláma používala ke krmení, proto 
bylo málo hnoje, navíc špatné kvality. Díky tomu nebyla 
možná jakákoliv intenzifi kace zemědělství, protože lou-
ky dávaly jen malý výnos. Původní nehnojené louky byly 
jednosečné, místo otav se zřejmě většinou louky pásly. 
Louky se tak hnojily pouze košárováním dobytka, např. 
jednou za 3 roky (ale i to byla pravděpodobně záležitost 
až pozdějších období). Více hnoje se začalo získávat až 
s použitím jetele, který umožňoval větší výnos (to umož-
nilo rozšíření chovu ve stáji, bylo k dispozici více hnoje, 
ten byl ale nadále používán ke hnojení polí). 

Průmyslová hnojiva se v nížině více rozšířila již 
na konci 19. století, ve vyšších polohách až po 1. svě-
tové válce. Hnojení luk bylo zcela jistě dalším z důleži-
tých faktorů, které vedly ke změně druhového složení. 
Rozšíření ovsíku vyvýšeného, dnes nejběžnější trávy luk 
v Beskydech, se u nás předpokládá teprve v souvislosti 
se silným a plošným hnojením na začátku 19. století. 
V Beskydech se tedy jeho hlavní rozšíření dá očekávat 
zřejmě až ve 20. století, např. botanik Říčan jej v polo-
vině 30. let. 20. století při popisu hlavních druhů luk 
na Vsetínsku ještě vůbec neudává. Druh se v Beskydech 
rozšířil jak díky hnojení, tak kvůli dosévání. Následně 
se zřejmě tato tráva spontánně šířila dál, např. na neob-
hospodařované pastviny. Původní louky s druhy světlo-
milnými, nízkými a druhy chudých stanovišť tak musely 
být poměrně rychle nahrazeny kulturními vysokostébel-
nými lučními porosty. 

V předchozím textu jsme si ve zkratce přiblížili jen 
některé ze zásadních aspektů, které je potřeba zohlednit 
při ochraně biodiverzity v Beskydech. Základní informa-
ci ale můžeme shrnout následovně. Přírodní prostředí 
se v minulosti významně měnilo s ohledem na hospo-
dářské potřeby a způsob využití krajiny. Ochranu bes-
kydské přírody jako celku proto není možno pojímat 
pouze konzervativně s odkazem, že se snažíme přiblížit 
ideálnímu stavu v minulosti. Mnohé druhy a společen-
stva, tak jak je známe dnes, jsou výsledkem lidského 
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působení a to včetně záměrného šíření některých taxonů 
nebo dokonce plošné přeměny rozsáhlých biotopů. 

Postupy při ochraně biodiverzity

V praxi probíhá ochrana biodiverzity v Beskydech 
především se zaměřením na určité biotopy a dále na 
konkrétní druhy. V následujícím textu si ve zkratce při-
blížíme několik vybraných opatření.

Maloplošná zvláště chráněná území
a program péče o krajinu
Jedním z nejefektivnějších způsobů ochrany biodiverzity 
je začlenění kvalitních, druhově bohatých nebo jinak vý-
znamných stanovišť do sítě maloplošných zvláště chrá-
něných území (MZCHÚ). Na počátku stojí vymezení 
lokality, následují podrobné odborné průzkumy, jedná-
ní s vlastníky, stanovení ochranného režimu a přípra-
va plánu péče s ohledem na vlastnické a hospodářské 
vztahy v území. V konečném výsledku zde máme území 
s velmi jasně defi novanými ochrannými podmínkami 
a podrobně rozpracovaným návrhem jeho obhospoda-
řování, na jehož přípravě se podíleli všichni významní 
partneři v území. Jeho ochrana je všeobecně respek-
tována a také prostředky pro údržbu jsou zajišťovány 
prioritně. Nevýhodou je časová a fi nanční náročnost 
vyhlašování a údržby MZCHÚ (geometrické plány, 
označníky, kontroly, pravidelná příprava nových plánů 
péče atd.). V Beskydech je tato forma využívána přede-
vším při ochraně lesních stanovišť, neboť představuje 
jeden z mála způsobů, jak omezit těžbu a zachovat staré 
porosty i s jejich biotou. Jejich existence je zohledňová-
na při přípravě lesních hospodářských plánů. Původně 
hospodářské lesy je pak možné díky vyhlášení MZCHÚ 
převést na lesy zvláštního určení a změnit způsob výpo-
čtu těžebního etátu. 

U zemědělských pozemků se pro zajištění řízeného 
obhospodařování upřednostňuje využívání dotačních 
programů. Tento systém umožňuje operativní úpravy 
hospodaření a pružnější reakce na změněné fi nanční 
možnosti. Lépe také zohledňuje velký počet drobných 
lokalit. Správa CHKO maximálně využívá Programu 
péče o krajinu a uzavírá smlouvy o provedení prací před-
nostně s vlastníky a nájemci pozemků. Při projednává-
ní smluv se vlastníci seznámí s přírodními hodnotami 
území a s nejvhodnějšími postupy pro zachování bio-
diverzity. Dochází zde také k jejich přímé komunikaci 
s pracovníky ochrany přírody jak při přípravě smluv, 
tak při zadávání a přebírání prací. To je důležité pro obě 
strany. Takto získané zkušenosti pak hospodáři uplat-
ňují i v případě přechodu na zemědělské dotace. Pouze 
v případech, kdy se nedaří dohodnout obhospodařování 
s vlastníky, řeší údržbu lokalit jiné subjekty (nejčastěji 
nevládní organizace nebo specializované drobné fi rmy). 
Při zadávání smluv se vychází z principů obsažených 
v Plánu péče o CHKO Beskydy. 

Ročně správa uzavírá kolem 250 smluv v celkové 
hodnotě kolem 8 000 000,– Kč.

Tab. 65:
Počet a výměra MZCHÚ v CHKO Beskydy.

Rok vyhlášení Počet Výměra v ha
1933–1991 31 1009
1992–2009 53 2645

Pozn. Především z nárůstu plochy je patrný význam, který Správa 
CHKO Beskydy dává ochraně biodiverzity řízeným hospodaře-
ním v MZCHÚ. (Od roku 1992 vyhlašují přírodní rezervace a pří-
rodní památky přímo správy jednotlivých CHKO).

Vodní toky 
Původní Beskydské toky byly výrazně štěrkonosné 
a v podhůří se vyskytoval v rámci ČR zcela jedinečný 
typ štěrkonosné divočící řeky. Typickou vlastností těchto 
toků byla a je velmi výrazná sezónní rozkolísanost prů-
toků. V průběhu posledních sta let zde probíhaly úpravy 
řek i horských bystřin po vzoru úprav alpských toků. 
Tedy stažením do opevněných, prahy a stupni stabilizo-
vaných koryt, která zaujímají mnohem užší pruh území, 
než ve kterém protékal původní tok. To umožnilo osíd-
lení a vedení komunikací v původních říčních nivách 
a především mnohem intenzivnější urbanizaci území. 
Na druhou stranu došlo k nevratnému poškození přiro-
zeného charakteru toků a významnému omezení nebo 
takřka likvidaci některých jedinečných biotopů a dru-
hů, kupříkladu marše Türkovy Tetrix tuerki (KRAUSS 
1876) a židoviníku německého Myricaria germanica (L.) 
Desv. Dnešní podoba upravených toků je zcela odlišná 
a značně vzdálená od původního geomorfologického 
tvaru řečišť daného přírodními podmínkami. To také 
vede k poměrně výraznému poškození vodohospodář-
ských úprav a liniové infrastruktury při vyšších průto-
cích (povodních). 

V letech 1996 a především 1997 byly Beskydy zasaže-
ny silnými dešti, které vedly ke škodám nebo i k naprosté 
likvidaci některých úseků hrazenářských úprav. V ná-
sledujícím období byla ze strany Správy CHKO vyvinu-
ta enormní snaha o změnu přístupu ve způsobu úprav 
toků. Výsledky však rozhodně neodpovídaly vynaložené 
energii. Zaběhlé postupy a pravidla pro správu majet-
ku (tedy již jednou realizovaných vodohospodářských 
staveb) prakticky neumožňovaly alternativní řešení. 
Ta totiž znamenala odpis stávajících objektů a realizaci 
nových úprav v širším území původní nivy toku. Po-
kud se po náročných jednáních nakonec našla společná 
vůle takové řešení prosadit, stačil nesouhlas některého 
z vlastníků pozemků a projekt se nepodařilo zrealizovat. 
Výjimkou byl asi 300 metrů dlouhý úsek toku Kněhy-
ně, kde byla v roce 2004 realizována alternativní úprava. 
Ta měla v praxi ověřit možnost, zda lze vůbec v oblasti 
karpatského fl yše použít odlišná řešení, než užívá běžná 
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hrazenářská praxe. Území bylo při revitalizaci naprosto 
přemodelováno. Tok byl rozdělen na hlavní a odlehčo-
vací koryto s řadou zákrutů, doplněných o tůně a bro-
dy. Původní, pouze několik metrů široké silně upravené 
koryto bylo nahrazeno až 50 metrů širokou štěrkovou 
říční nivou. Tok byl stabilizován pomocí dřevěných 
prvků a do nárazových břehů byly uloženy kořenové 
koláče vzrostlých smrků. Nepůvodní smrkové mono-
kultury byly nahrazeny vrbovými a olšovými výsadba-
mi. Tato alternativní úprava je následně monitorována 
a je vyhodnocována její funkčnost jak po technické tak 
po biologické stránce. Nad rámec původního záměru 
se revitalizovaná niva stala významným migračním ko-
ridorem zvěře při přechodu toku Kněhyně. Je to dáno 
především přirozeným začleněním úpravy do okolního 
prostředí, častým úsekům nehlubokých brodů a absenci 
strmých břehů. Navazující standardně upravené úseky 
Kněhyně se strmým kamenným opevněním pak zvěř 
ke své cestě na druhý břeh takřka nevyužívá. 

Další úsilí bylo v rámci CHKO věnováno zprůchod-
ňování příčných objektů na vodních tocích a zvýšené 
ochraně břehových porostů. K základním biologickým 
projevům ryb patří migrace. Ta umožňuje obnovu, udr-
žení a rozvoj druhové diverzity rybího osídlení. Úpravy 
vodních toků a především různé typy příčných vodních 
staveb (jezy, stupně, přehrady) vytvořily pro ryby ne-
překonatelné bariéry, které jim zamezily migrovat proti 
proudu. Výsledkem je jak fragmentace vodního toku, 
tak i fragmentace populací jednotlivých druhů ryb. 
V CHKO Beskydy se nachází na většině toků velký počet 
příčných stupňů, vysokých od 30 cm do 1,5 m. Takto vy-
soké stupně představují nepřekonatelnou bariéru takřka 
pro všechny zvláště chráněné druhy ryb. Za posledních 
20 let se v rámci revitalizačních opatření podařilo ně-
které úseky toků zprůchodnit. Byly použity především 
různé typy rampiček a kamenných skluzů. Tyto stavby 
plní svou funkci, jestliže jsou jejich technické parame-
try vhodně přizpůsobeny potřebám všech druhů ryb 
obývajících tok. Po provedeném vyhodnocení doposud 
realizovaných průchodných prvků vyšla najevo jejich 
nízká účinnost především na menších tocích. Dalšími 
důležitými faktory, které je potřeba zohlednit, jsou cena 
opatření, rozsáhlost stavebních prací (tedy velikost a zá-
važnost zásahu do toku) a často nižší životnost oproti 
klasickým hrazenářským opatřením. Nedílnou součás-
tí vodních toků jsou břehové porosty. Tvoří je bylinné, 
keřové a stromové patro. Keře a stromy mají na březích 
vodních toků význam z hlediska snižování prohřívání 
vody v letních měsících a dále slouží jako potravní zá-
kladna vodním organizmům. Umožňují také rozmno-
žování a migraci řady druhů bezobratlých a ptáků. Jejich 
ochrana je prosazována především restriktivním ome-
zováním kácení břehových porostů. 

Doposud nedostatečná pozornost byla věnována 
zachování charakteru původních dnových sedimentů 

a úkrytů pro vodní organismy. Oproti minulosti nabývá 
tato otázka na závažnosti především s ohledem na pou-
žívání mechanizace a těžké techniky pojíždějící v toku. 
Tím jsou navíc umožněny pracovní postupy a technická 
řešení nemyslitelná v dřívějších dobách s převažujícím 
podílem ruční práce. Znamená to, že rekonstrukce star-
šího opevnění může vést k velmi zásadnímu ochuzení 
bioty vodního toku i při zachování původního rozsahu 
hrazenářských úprav. 

V posledních letech se zřetelně zlepšuje kvalita vody 
v tocích. Je to důsledkem legislativy a obrovských dotací 
určených na budování nových kanalizačních systémů. 
Jen v rámci projektu Čistá Bečva byla z dotací investo-
vána více než jedna miliarda korun.

Při zásazích do vodních toků (například při vodo-
hospodářských úpravách) musí mít investor výjimku 
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 
(nejčastěji to jsou vranka pruhoploutvá, vranka obecná, 
střevle potoční nebo rak říční). Standardní podmínkou 
je požadavek na odchyt jedinců v úseku toku dotčeném 
stavbou a jejich transfer do vyšší části téhož vodního 
toku. Dále pak realizace opatření umožňující co nejrych-
lejší znovuosídlení upraveného úseku. 

Velké šelmy 
Beskydy jsou domovem velkých šelem – rysa ostrovi-
da (Lynx lynx), medvěda hnědého (Ursus arctos) a vlka 
obecného (Canis lupus). Všechny tři uvedené druhy se 
nyní přirozeně a trvale vyskytují pouze v této části České 
republiky.

Koncem 19. století byli rysi, vlci a medvědi v horách 
severovýchodní Moravy vyhubeni. Po zavedení přísnější 
ochrany na Slovensku a v Polsku se tyto šelmy postupně 
do oblasti Beskyd vrátily. Přirozený návrat jim umožnila 
především návaznost moravské části Karpat na sloven-
ské a polské horské celky obývané jejich životaschopný-
mi populacemi. 

Rys ostrovid (predátor zaměřený zejména na srn-
ce) vytvořil v Beskydech v 50. letech minulého století 
novou populaci čítající asi 25 jedinců. Kvůli údajným 
škodám na zvěři (než si zvěř na šelmu zvykne, bývají její 
ztráty vyšší) však byl povolen jeho lov a v krátké době 
byli prakticky všichni rysi zlikvidováni odstřelem nebo 
odchytem do želez. Naštěstí se rysům, kteří sem pozdě-
ji přicházeli ze Slovenska, podařilo v Beskydech znovu 
trvale usadit. Významně tomu napomohlo vyhlášení 
CHKO Beskydy (1973) a zavedení celoroční ochrany 
rysa v ČR. Již minimálně 15 let je horský biotop CHKO 
obsazen 15–20 rysy, kteří se zde pravidelně rozmnožují. 

Medvěd hnědý (všežravec) se do Beskyd trvale vrátil 
v 70. letech minulého století. Návrat do původních bio-
topů probíhal stejně jako na Slovensku – nejprve přichá-
zeli mladí samci, následně medvědice. V současné době 
žije v nejodlehlejších horských lokalitách CHKO kolem 
pěti medvědů. Zaznamenané informace včetně odlitků 
stop svědčí o výskytu medvědic s mláďaty. 
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Vlk obecný (predátor zaměřený především na jeleny 
a divoká prasata) byl v Beskydech znovu zjištěn v r. 1994. 
Návrat této šelmy byl spojen s velkým mediálním roz-
ruchem, kdy část veřejnosti vlka odmítala a bála se ho 
(syndrom „Červené Karkulky“). Zřejmým důsledkem 
těchto obav a averze bylo nezákonné vybití vlků v období 
1996–98. Poté se situace uklidnila a další vlci přicházející 
ze slovenské a polské strany již nevzbudili dramatickou 
pozornost: žili skrytě a postupně se stali trvalou součástí 
beskydské fauny. Nyní se v CHKO Beskydy vyskytují 
pravděpodobně dvě vlčí smečky (5–10 jedinců). 

Biotop velkých šelem v Beskydech 
Na území ČR mají rysi, medvědi a vlci nejlepší předpo-
klad k existenci právě v Beskydech. Především proto, 
že jsou součástí Karpat, navazují na trvalý biotop šelem 
na Slovensku a rozlohou přesahují mnohá slovenská po-
hoří s trvalým výskytem šelem. Území CHKO Beskydy 
a sousední „javornické“ části CHKO Kysuca společně 
představuje cca 1500 km² hornaté, převážně zalesněné 
krajiny s bohatým zastoupením velkých býložravců. 

Po období valašské kolonizace spojeném s rozsáh-
lým odlesněním hor následovalo několik etap zpětného 
zalesňování. To velkým šelmám jednoznačně prospělo, 
přestože více než 50 % lesů CHKO nyní tvoří smrkové 
monokultury. Zbytky starých jedlobučin se zachovaly 
především v rezervacích a na nejméně přístupných loka-
litách. V poslední době se přece jen prosazuje zavádění 
pestřejší dřevinné skladby lesních porostů a šetrnějších 
lesnických postupů. Tento vývoj spolu s vyhlášením no-
vých lesních přírodních rezervací znamená velký přínos 
především pro medvěda. Ten je závislý na starých hor-
ských lesích. V Beskydech se medvědi nejčastěji zdržují 
právě v pralesních rezervacích, kde nacházejí potravu, 
úkryt a klid.

Závažným rušivým prvkem je hustá síť lesních cest 
a turistických chodníků. JANÍK (1984) uvádí, že pokud 
hustota cestní sítě překročí hodnotu 0,3–0,6 km na km2, 
velké šelmy ho trvale opouštějí. Průměrná hustota les-
ní cestní sítě je v Beskydech 2,45 km na km2, ve Vse-
tínských vrších 1,14 km na km2. V CHKO je tedy tato 
hodnota v průměru vysoce překročena. V konečném 
důsledku vhodnost území pro velké šelmy ovlivňuje 
více faktorů – nadmořská výška, druhová a prostorová 
struktura vegetace, svažitost terénu, odlehlost území, in-
tenzita využití cest apod. Nejcitlivěji na tyto podmínky 
reagují medvědi, kterých nyní v Beskydech může nyní žít 
mnohem méně, než tomu bylo před několika staletími, 
v době s nedotčenými pralesy a bez lidské přítomnosti. 

Současná legislativní ochrana vzbuzuje dojem, že bu-
doucnost rysa, medvěda a vlka je bezproblémová. Opak 
je však pravdou. Objevují se nové trendy a požadavky 
na využití území a především zástavba a rostoucí do-
pravní zátěž zmenšuje životní prostor a migrační mož-
nosti šelem i jejich potravních zdrojů.

Pytláctví 
Příčinou úmrtí velkých šelem je kromě nemocí, útoku 
jiných šelem, střetů s motorovými vozidly aj., nezákonný 
lov (pytláctví). Právě pytláctví přispívá k labilitě okrajo-
vých populací velkých šelem a brzdí osídlování nových 
území. Pro část lovců je rys a vlk stále vetřelec a ne-
žádoucí konkurent a spolu s medvědem zároveň velmi 
atraktivní trofejí. Pytlákům v Beskydech nahrává hustá 
síť cest a nedostatek úkrytů pro velké savce ve vzrostlých 
stejnověkých smrkových lesích. Podle informací, které 
správa obdržela, přišla řada vlků o život při společných 
lovech (nátlačkách, naháňkách). Během posledních let 
byli nalezeni tři upytlačení rysi, což však lze považovat 
jen za špičku ledovce. Až s několikaletým odstupem se 
na správu dostala informace o usmrcení medvěda pyt-
lákem v roce 2001 v oblasti Radhoště. Policie také šetřila 
nález tlap medvěda na břehu řeky Ostravice v roce 2009. 
Jednalo se o zbytky z preparace trofejní kůže medvěda. 
Zprávy o upytlačených rysech, medvědech a vlcích se 
objevují téměř každoročně. Pro zpětné rozšíření velkých 
šelem do moravských a českých pohoří je tedy ilegální 
lov zásadním problémem. 

Náhrady škod způsobených chráněnými šelmami
na hospodářských zvířatech 
Především vlci, někdy medvědi a výjimečně rysi v ob-
lasti Beskyd občas napadají nedostatečně zabezpečená 
hospodářská zvířata. Tyto útoky mají za následek ne-
přátelský postoj chovatelů vůči predátorům, požadav-
ky na jejich odstřel a ospravedlnění jejich likvidace 
pytláky. Z tohoto pohledu je velkým přínosem zákon 
č. 115/2000 Sb. o náhradě škod způsobených vybranými 
druhy zvláště chráněných živočichů. Podle uvedeného 
zákona jsou hrazeny škody na hospodářském zvířectvu, 
pasteveckých psech, hospodářských objektech (chlév, 
ohrada…), na včelstvech a včelařském zařízení. Význam 
zákona tkví v tom, že odškodní poškozené chovatele, 
sníží averzi vůči šelmám, vyloučí požadavky na jejich 
odlov. Od r. 2000 se počet nahlášených hospodářských 
zvířat usmrcených chráněnými šelmami pohybuje kolem 
5–50 jedinců ročně. 

Zajímavé výsledky byly získány v rámci projektu 
IUCN „Partnerství pro přírodu“ pilotního projektu 
„Vlk“. Projekt se zabýval tím, jak změnit negativní po-
stoje místních lidí, především chovatelů ovcí a dobytka 
k výskytu vlků. Přínosem byla vzájemná informovanost 
a navázání dobrých kontaktů a spolupráce mezi pracov-
níky správy a místními chovateli hospodářských zvířat. 
Tato spolupráce se ukázala pro ochranu šelem jako velmi 
důležitá. 

Migrace velkých šelem, migrační koridory 
Velké šelmy a býložravci migrují do Beskyd ze Slovenska 
a Polska přes Slezské Beskydy a Jablunkovskou hornati-
nu. Musí však překonat hustě osídlenou Jablunkovskou 
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brázdu (mimo vlastní území CHKO), kde se zachova-
la už jen poslední dvě místa průchodná pro velké sav-
ce. Důsledná ochrana obou těchto migračních tras je 
naprosto zásadní a nezbytná, protože malé beskydské 
populace by bez doplňování o další jedince z hlavního 
slovenského případně i polského biotopu brzy zanikly. 
Podle usnesení vlády ČR z roku 2006 mělo minister-
stvo dopravy spolu s ministerstvem životního prostředí 
a Moravskoslezským krajem zajistit vybudování mig-
račních koridorů na Jablunkovsku do konce roku 2008. 
V praxi se jedná o vybudování přechodu (ekoduktu) pro 
velká zvířata přes silnici u státní hranice se SR v Mos-
tech u Jablunkova (1. migrační trasa) a o ochranu neza-
stavěného prostoru pod estakádou mezi Jablunkovem 
a Mosty u Jablunkova (2. migrační trasa). Ekodukt se 
však dosud nezačal stavět. Ani ochrana druhé migrační 
trasy není bez problémů. Zatím je tento koridor o šíř-
ce několika set metrů optimálně průchodný a na jeho 
úpravu se nemusí vynakládat žádné fi nanční prostředky. 
Avšak v územním plánu je zde navržena průmyslová 
zóna (PZ). Kompromisní řešení dohodnuté mezi ochra-
nou přírody a navrhovateli PZ znamená sice zmenšení 
plánované PZ, ale také podstatné zúžení koridoru (ze 
současných cca 500 m na 250 m). Zda to migrujícím zví-
řatům bude stačit, ukáže praxe. Vzhledem k významu 
a nenahraditelností této jediné plně funkční migrační 
trasy nelze její dohodnuté zmenšení považovat za po-
zitivum. 

Hlavní opatření k ochraně šelem 
V roce 2004 zpracovala Agentura ochrany přírody a kra-
jiny ČR zásady managementových opatření a ochran-
ných podmínek pro lokality v soustavě NATURA 2000. 
Pro Beskydy jsou pro šelmy kromě zachování migrač-
ních možností se slovenskou a polskou populací navr-
žena tato opatření: 
a) Osvěta mezi zájmovými skupinami – především mezi 

myslivci a chovateli hospodářských zvířat.
b) Vytvoření klidových zón v hůře dostupných a málo 

navštěvovaných částech pohoří, kde bude vhodnými 
opatřeními minimalizováno rušení (omezení pohybu 
veřejnosti, především turistů, sezónní omezení těžby 
dřeva i jiné práce v lese, směřování lesních porostů 
k přirozené skladbě, zamezení vzniku nových turis-
tických stezek, cyklostezek a lyžařských tras).

c) Minimalizace potenciálních konfl iktů se zájmy člo-
věka (zabezpečení ochrany stád, rychlá kompenzace 
škod způsobených šelmami).

d) Zajištění dostatku kořisti (stanovení kvót lovu spár-
katé zvěře – hlavní kořisti šelem, snížení plateb 
za pronájem honiteb, další opatření pro udržení do-
statku kořisti).

Mezinárodní spolupráce 
Ochrana šelem v ČR není myslitelná bez mezinárodní 
spolupráce, a to především se Slovenskou republikou. 
Na téma „šelmy“ proběhlo v posledních letech několik 
jednání organizovaných MŽP obou zemí. Bylo zde kon-
statováno, že společným problémem je pytláctví na vel-
kých šelmách. Pokud jde o legislativní ochranu rysa, 
oba státy jsou ve shodě, neboť v obou je rys chráněný. 
Medvěd je v SR loven pouze na výjimku a bylo dohod-
nuto, že pohraničním území SR nebude lov medvědů 
povolován kvůli možnosti migrací do ČR. Rozpor vznikl 
v případě vlka, protože na Slovensku je pro tuto šelmu 
stanovena doba lovu (od 1. 11. do 15. 1.). SR vyšla vstříc 
požadavku ČR a v roce 2002 zařadila část okresu Čad-
ca přiléhající k území ČR a Polska do zóny s celoroční 
ochranou vlka. Požadavek ČR na rozšíření území s ce-
loroční ochranou vlka o Javorníky a Biele Karpaty zatím 
nebyl zohledněn. Naopak ochrana vlka na Slovensku se 
od r. 2010 ještě snížila v důsledku prodloužení doby lovu 
z původních 2,5 měsíců na 4 měsíce. Situace velkých 
šelem v ČR je bohužel zcela závislá na stavu populací 
šelem a jejich ochraně na Slovensku. Pokud by se ry-
sům, vlkům a medvědům na Slovensku přestalo dařit, 
znamenalo by to špatné vyhlídky nejen pro slovenskou 
přírodu, ale také pro beskydské šelmy. 

Orel skalní 
Záchranný projekt „Znovuzaložení populace orla skal-
ního (Aquila chrysaetos) v Moravskoslezských Besky-
dech“ běží od roku 2006 a je realizován ZO ČSOP Nový 
Jičín – Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy 
Bartošovice na Moravě, ve spolupráci s řadou dalších 
organizací včetně Správy CHKO Beskydy. Orel skalní je 
pro svou vzácnost v ČR zařazen mezi kriticky ohrožené 
druhy. Do doby realizace projektu na území našeho státu 
pouze zalétal a trvale zde nežil.

Orel skalní v Beskydech v minulosti hnízdil. Jedná se 
tedy o původní druh, který byl vzhledem ke svému při-
rozenému řídkému výskytu člověkem vyhuben. Přestože 
orel skalní trvale žije na sousedním Slovensku a mladí 
orli na potulkách jsou v Beskydech každoročně pozo-
rováni, nedošlo zde k obnově hnízdního výskytu orlů. 
Důvodem je zřejmě silná hnízdní vazba orlů na okolí 
místa jejich vylétnutí, civilizační tlak na slovenskou orlí 
populaci zapříčiňující velké ztráty na jedincích (úhyny 
na sloupech elektrického vedení, otravy chemikáliemi, 
zástřely, vykrádání orlích hnízd, rušivá činnost na hnízd-
ních lokalitách orlů).

Přítomnost orla skalního má význam pro udržování 
přírodní rovnováhy v horských ekosystémech Karpat. 
V Beskydech tento predátor citelně chybí. 

V  projektu je plánováno vypuštění nejméně
20–25 mláďat. Malí orli (vždy druhé slabší mládě, které 
by bylo jinak sourozencem usmrceno) jsou na Slovensku 
legálně vybráni z hnízd, odchováváni v záchranné stanici 
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s pomocí orlí matky (hendikepované orlice, dlouhodobě 
chované v zajetí). Odrostlí ptáci jsou převezeni na krát-
kodobý aklimatizační pobyt do vypouštěcí voliéry, pak 
následuje jejich vypuštění do volné přírody. V okolí vo-
liéry se nacházejí přikrmovací místa, kde vypuštění orli 
mohou získávat potravu, než se naučí samostatně lovit. 

Odchovaní orli jsou před vypuštěním opatřeni vy-
sílačkami a jsou trvale sledováni. Na místech přikr-
mování jsou umístěny fotopasti, které zachycují pohyb 
ptáků na těchto lokalitách. Projekt je jeho realizátory 
systematicky dokumentován. Díky sledování za použití 
moderní techniky se značně rozšířily odborné znalosti 
o životě orlů skalních. Z telemetrie vypuštěných jedinců 
je zřejmé, že se pohybují nejen v Beskydech, ale v mno-
hem širší oblasti zahrnující Slovensko (západní a střed-
ní část), Moravu a Čechy. V tomto ohledu realizovaný 
projekt daleko přesáhl původně uvažovaný regionální 
rámec Beskyd. 

Průběh projektu: Z doposud 16 vypuštěných orlů 
ke konci roku 2010 úspěšně přežívá 13 jedinců, 3 vy-
puštění orli uhynuli (1 samec nepřežil handicap staré-
ho zranění, 1 samice zemřela na otravu karbofuranem 
po konzumaci otrávené újedi, 1 samec uhynul po ná-
razu do elektrického vedení). Potěšující je skutečnost, 
že jedna vypuštěná orlice vytvořila pár s divoce žijícím 
samcem z moravskoslovenského pomezí. Tento mladý 
pár se společně zdržuje již téměř rok v blízkosti vypouš-
těcí voliéry. Další pár vypuštěných jedinců se již pokusil 
zahnízdit v nedalekém vojenském prostoru. 

Průběžný monitoring vypuštěných jedinců ukazu-
je, že se po vypuštění do volné přírody dokázali zařadit 
mezi volně žijící živočichy a žít v přírodě stejně jako orli 
odchovaní svými rodiči na hnízdech v divočině. Stejně 
jako oni mají respekt před člověkem (prchají před lidmi 
a v terénu se pohybují tak, aby byli co nejméně nápadní) 
a jsou schopni si sami ulovit kořist. Tento fakt svědčí 
o tom, že projekt je dobře odborně připraven a že je 
kvalitně realizován. 

Pokud jde o odbornou stránku, péči o orly, media-
lizaci a propagaci projektu mezi širokou veřejnost, bylo 
učiněno vše pro zdárné vytvoření a ochranu této nové 
orlí populace. Přesto nelze vyloučit další nečekané ztrá-
ty vypuštěných zvířat vlivem pytláctví, nehod, nemocí 
apod., tedy faktorů, které v rámci projektu nelze ovlivnit. 
Pro vytvoření životaschopné hnízdní populace je proto 
důležité pokračování projektu – tedy zvýšení počtu od-
chovaných a vypuštěných orlů. 

Tetřev hlušec
Už v 19. století byly Beskydy známy jako bohatá tetřeví 
oblast, s oblíbenými tokaništi v masivech Kněhně a Smr-
ku. Nejlepší tokaniště však bylo zřejmě v lokalitě Mionší, 
kde byla v roce 1904 postavena pro arcivévodu Bedřicha 
Habsburského (známého jako „markýz Gero“) lovecká 
chata. V dobách arcivévody se na tomto tokaništi lovilo 

kolem pěti kohoutů, ve 20. a 30. letech potom kolem pat-
nácti. Nicméně právě takovýto intenzivní lov byl jednou 
z příčin úbytku tetřeva v Beskydech. 

Jeho početnost klesala celé 20. století, nejrychleji 
však v období 1962–1977, kdy se populace za pouhých 
15 let snížila o téměř 80 %. Na úbytku se podílel souběh 
faktorů, z nichž nejvýznamnější jsou lesní hospodaření 
(těžby, výstavba cest, použití chemických přípravků), 
lov a nárůst početnosti predátorů (kuna, liška, prase, 
krkavec).
Vývoj populace tetřeva hlušce v Beskydech:
r. 1936–38 600 ks
r. 1958–62 320 ks
r. 1977 60 ks
r. 2000–06 33 ks
r. 2007–10 22 ks

První pokusy o ochranu tetřeva spadají do 70. let mi-
nulého století. Řadí se mezi ně například ukončení lovu 
tokajících tetřevů nebo snaha o ochranu starých porostů 
s tradičními tokaništi, kde měly být zřízeny tetřeví ob-
lasti. Jenže tetřevi odsud ještě před vyhlášením vymizeli. 

Teprve v roce 2004 došlo k uzavření Dohody o spo-
lupráci při ochraně lesních porostů důležitých pro 
existenci tetřeva hlušce v oblasti Trojačky na Lesní 
správě Ostravice. Ve stejném roce byla v rámci sousta-
vy Natura 2000 vyhlášena Ptačí oblasti Beskydy, v níž 
jedním z předmětů ochrany je i tetřev hlušec. V roce 
2006 potom byla zpracována studie o přírodě blízkém 
hospodaření ve prospěch tetřeva, kde byly mj. vymeze-
ny nejhodnotnější oblasti výskytu – tzv. jádrové území 
o celkové rozloze 4451 ha.

Budoucnost tetřeva v Beskydech je nejistá. Malá 
populace je ohrožena nahodilými jevy a navíc vzrůstá 
zátěž lesů turistickým ruchem. Na druhou stranu stále 
dochází k migraci ptáků ze Slovenska a Polska, kde na-
víc od roku 2004 dochází k posilování populace z cho-
vu. Více o chování a migraci tetřevů může napovědět 
připravovaný projekt Podpora tetřeva hlušce v česko-
slovenském příhraničí, kde budou mj. sledováni ptáci 
pomocí GPS telemetrie. V každém případě udržení živo-
taschopné populace se neobejde bez změny hospodaření 
v jádrových územích a podpory populace, ať už z chovu 
nebo translokovanými jedinci. 

Největší ohrožení biodiverzity Beskyd

Na několika málo příkladech jsme si demonstrovali kon-
krétní opatření související se zachováním biodiverzity 
v CHKO Beskydy. Jednalo se o rozsah aktivit od obec-
ných, vedoucích k udržení kvalit určitého biotopu, až 
po činnosti velmi úzce zaměřené na ochranu jedinců 
určitého druhu. Výše v textu bylo také na různých mís-
tech naznačeno, co představuje pro biodiverzitu největší 
riziko. Z kapitoly o vývoji krajiny je zřejmé, že největší 
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nebezpečí nepředstavuje samotná změna ve využití kra-
jiny, ale především plošný rozsah této změny a ujedno-
cení hospodaření. Se ztrátou rozdílných hospodářských 
postupů, sjednocením doby provádění určitých opatření 
na plošně rozsáhlém území a s využitím výkonné tech-
niky dochází ke zjednodušování struktury ekosystémů, 
ke ztrátě diverzity. V rámci projektu pracovně nazývané-
ho „Karpatské louky“ byl mimo jiné vyhodnocován vliv 
zemědělských dotačních programů na vzácné a chráně-
né druhy rostlin a živočichů. Byl potvrzen jejich pozi-
tivní vliv na udržení vzhledu krajiny, tedy pro samotné 
zachování luk a pastvin, na druhou stranu programy, 
a to včetně agroenvironmentálních, nemají pozitivní vliv 
na uchování druhové pestrosti. Sjednocením termínů 
a hospodářských postupů pak plošně dochází k ochu-
zování druhového spektra. Programy svou kompliko-
vaností navíc podporují především ekonomicky silné 
subjekty, které hospodaří na rozsáhlých zemědělských 
blocích. Přitom centrum druhové diverzity přežívá 
na okrajích drobných pozemků, v místech rozdílného 
způsobu hospodaření, v částech s ekotonovým efektem. 
Tedy především na menších plochách, kde dosud tradič-
ními metodami hospodaří poslední zemědělci. A právě 
zde lze očekávat největší negativní změny. Převážná část 
stávajících drobných vlastníků pozemků uvažuje spíše 
o ukončení jejich údržby, o jejich umělém zalesnění 
nebo ponechání pozemků ladem a o následném přiro-
zeném zalesnění. Velmi často jsou tyto pozemky navr-
hovány k zástavbě. Při dotazníkové akci se také značné 
procento vlastníků vyjádřilo, že sami nemají zájem 
na pokračování obhospodařování svých pozemků ani 
s dotační podporou a poměrně značná část vlastníků 
odmítla dokonce údržbu svých pozemků z důvodu zá-
chrany populací ohrožených druhů i pokud by ji zajišťo-
valy jiné subjekty. Biodiverzita zemědělské krajiny tedy 
dozná v budoucnosti pravděpodobně největších změn. 

V lesích lze očekávat především změny v souvislos-
ti se zpřístupňováním porostů, budováním cestní sítě, 
snižováním prostorové a věkové pestrosti porostů a pře-
devším s likvidací „přestárlých“ porostů. U soukromých 
vlastníků lze předpokládat také snižování druhové pes-
trosti dřevin, podporu smrkových výsadeb, případně 
snižování množství „mrtvého“ dřeva v lesích. 

Pomalé, avšak velmi významné ohrožení, představuji 
klimatické změny, kyselé srážky a znečištění prostředí 
nejrůznějšími látkami. Opatření k jejich eliminaci budou 
velmi obtížná a nákladná. 

Přírodní složky Beskydské krajiny byly a jsou velmi 
ovlivněny hospodařením v krajině. Člověk silně pozmě-
nil lesní a vodní prostředí a v podstatě svou činností vy-
tvořil biotopy zemědělské krajiny. Proto je pro ochranu 
biodiverzity naprosto klíčová spolupráce s hospodáři. 
Pro pochopení směrů a trendů ve vývoji společenstev 
je důležité porozumět, jaké změny v krajině proběhly 
a co je způsobilo. Následná ochranářská opatření jsou 

realizována přednostně s vlastníky pozemků. Patří mezi 
ně široká škála činností od jednoduchých zásahů směřu-
jících k zachování určitého stanoviště (např. kosení luk) 
až po velmi specifi cké činnosti k podpoře druhů nebo 
dokonce konkrétních jedinců (telemetrie vypouštěných 
orlů skalních). 

5.8.8   Péče o přírodu a krajinu 
v CHKO Bílé Karpaty

Jiří Němec, Ivana Jongepierová

Úvod

V krajině Bílých Karpat si uvědomíme, že činnost člo-
věka nemusí být jen negativní, jak je to nyní pod po-
jmem antropický vliv často vnímáno. Pařeziny, louky, 
pastviny, nelesní prameniště a mokřady, sady, plužiny, 
křovité hráze a na to vázané mnohé druhy rostlin, ži-
vočichů i místních odrůd ovocných stromů, to vše jsou 
stopy, dokládající harmonické soužití zdejšího obyva-
telstva s přírodou v minulosti. Podhůří Bílých Karpat 
je souvisle osídleno již tisíc let, i když doklady o pobytu 
lidí sahají až do neolitu. Naopak hřebenová část dlouho 
zůstávala neprostupným hvozdem a byla kolonizována 
až v 18. a 19. století.

Zlom v soužití člověka se zdejší krajinou nastal až 
v druhé polovině 20. století během období socialistic-
kého zemědělství. Stejně jako v jiných částech republiky 
i zde došlo k rozorávání luk a pastvin, scelování, hnojení 
nebo naopak ponechání ladem nepřístupných pozemků. 
Dá se však říci, že podstatná část krajiny Bílých Karpat 
toto období přežila. Pomohlo tomu i vyhlášení CHKO 
Bílé Karpaty v roce 1980. Nově zřízená Správa zpočátku 
neměla lehkou pozici, v prvních letech její působnosti 
bylo hlavním úkolem zabránění další devastaci území. 
Teprve později mohla usilovat o zabezpečení trvalé 
údržby a obnovy vybraných biotopů, především luk, 
pastvin, mokřadů, sadů, mezí a stromořadí podél cest.

Začátky v 80. letech dvacátého století

Jedním z úkolů Správy CHKO bylo vymezení sítě malo-
plošných chráněných území (CHPV), které byly vyhla-
šovány Okresními národními výbory Uherské Hradiště 
a Zlín v letech 1981–1982. Cenná území v jižní, hodo-
nínské části čekala na své vyhlášení až do roku 1987, kdy 
byla vyhlášena jako státní přírodní rezervace Minister-
stvem kultury ČSR.

V té době neměla Správa CHKO žádné fi nanční pro-
středky a většina území zůstala po vyhlášení bez obhos-
podařování (některé CHPV díky tomu dokonce po čase 
zanikly) nebo se o ně starala místní JZD či státní statky 
stejně jako před zajištěním jejich legislativní ochrany.
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Prvním územím v Bílých Karpatech, kde bylo zapo-
čato s cílenou údržbou, je nynější PR Javorůvky u Valaš-
ských Klobouk. Již v roce 1981 zde základní organizace 
ČSOP Kosenka zahájila pravidelné ruční kosení. Během 
let vznikla tradiční akce, na kterou se každoročně sjíždějí 
desítky dobrovolníků z celé republiky. Svou působnost 
Kosenka později rozšířila i na několik dalších území 
v okolí. 

Postupně se přidávaly další subjekty. Studenti pří-
rodovědecké fakulty Olomouc začali udržovat sesuv 
na Porážkách – díky nim se zde podařilo obnovit luční 
porost i populaci všivce statného (Pedicularis exaltata). 
ZO ČSOP Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou v roce 
1985 zahájila obnovu luk na náletem zarostlém svahu 
nad potokem Járkovec v nynější NPR Čertoryje. 

Postupně i  tato organizace rozšířila své aktivity 
i na další území. Vždy se jednalo o hložím zarostlé 
pozemky, které byly ručně čištěny sekyrkami a pilami 
a následně sečeny kosami. Tyto práce probíhaly v úzké 
spolupráci s Hnutím Brontosaurus, především se stu-
denty VUT Brno, kteří sem zajížděli během víkendů 
a prázdnin.

Dále je třeba jmenovat ZO ČSOP Vlčnov, studenty 
farmaceutické fakulty Hradec Králové nebo Hnutí Bron-
tosaurus Mařatice. 

Jednotlivé organizace dostávaly sice fi nanční pro-
středky na tyto práce od odborů kultury okresních 
národních výborů (ONV), ty však pokrývaly pouze 
náklady na nákup nářadí, zaplacení cestovného a pří-
spěvek na stravu. Samotné práce většinou prováděli 
dobrovolníci, především z řad studentů. Do konce 80. 
let dvacátého století tak bylo na celém území CHKO 
Bílé Karpaty vyčištěno několik desítek hektarů (JONGE-
PIEROVÁ 2008). 

Přelom tisíciletí

Po roce 1989 ubylo dobrovolníků a některé organizace se 
profesionalizovaly. Při ČSOP Bílé Karpaty vznikla ma-
nagementová skupina tvořená pracovníky na náhrad-
ní vojenské službě. Sekyry, pily a kosy byly postupně 
nahrazeny křovinořezy, motorovými pilami, lištovými 
sekačkami i traktorem, což se projevilo ve větší rozloze 
obnovovaných ploch. 

Velký zlom v údržbě chráněných a dalších cenných 
území nastal v roce 1994 vytvořením dotačního titulu 
Ministerstva životního prostředí Program péče o kraji-
nu. Díky němu bylo možné fi nančně motivovat vlastníky 
i uživatele pozemků k péči o zájmové lokality, případně 
zajistit jiný subjekt na údržbu území, o které nikdo ne-
jeví zájem.

Správa CHKO Bílé Karpaty každoročně rozděluje 
rozpočet několika milionů korun formou smluv o dílo 
více než 200 subjektům, z čehož podstatná část připadá 
na údržbu a obnovu luk, extenzivních pastvin a pěnov-
cových mokřadů. 

Donedávna byly s ohledem na možnost dozrání 
diaspor rostlin preferovány pozdní (červencové) ter-
míny sečí. Průběžně jsou zásady péče o louky uvážli-
vě přizpůsobovány tak, aby odpovídaly nejnovějším 
(narůstajícím) botanickým i zoologickým poznatkům, 
v posledních letech je kladen velký důraz na zajištění 
mozaikovité seče.

Každoročně je alespoň malá část prostředků věnová-
na obnově biotopů a tradičních krajinných struktur – za-
travňování orné půdy regionální bělokarpatskou směsí, 
výsadbě nových vysokokmenných sadů starých a míst-
ních odrůd, obnově mezí nebo jiné krajinné zeleně, bu-
dování tůněk a v neposlední řadě podpoře přirozeného 
zmlazení v lesích, a také výzkumu.

Kromě vlastníků pozemků se na zajištění výše uve-
dených prací podílejí některé obce, soukromí zemědělci, 
zemědělské organizace, základní organizace ČSOP, zá-
kladní články Hnutí Brontosaurus a další subjekty. 

Současnost

Protože výměra chráněných území přesahuje fi nanční 
možnosti Ministerstva životního prostředí, jsou od roku 
2004 stovky hektarů koseny ze zemědělských dotací 
v rámci nově zavedených Agroenvironmentálních pro-
gramů. Bohužel však mají tyto programy striktně určeny 
způsoby a termíny prováděných zásahů na pětileté obdo-
bí, jsou postaveny na principech současné velkovýrobní 
zemědělské praxe a skutečný environmentální rozměr 
zcela postrádají. Takže jen obtížně splňují požadavky 
stanovené na údržbu jednotlivých chráněných území 
v jejich plánech péče. 

V roce 1998 začali pracovníci Správy spolupracovat 
na přípravě programu SAPARD, ve kterém byly Bílé Kar-
paty jedním ze 4 pilotních míst v republice, kde tento 
program testoval různá opatření pro zmíněný Agroenvi-
ronmentální systém. V naší oblasti se jednalo o střídání 
pastvy a kosení (simulace tradičního obhospodařování), 
vyplocení mokřadů a vodních toků na pastvinách, pone-
chávání neposečených pásů na loukách a zatravňování 
bělokarpatskou travinobylinnou směsí. I když se do to-
hoto programu přihlásilo jen 6 zemědělských subjektů, 
všechny body navrženého programu byly úspěšně otes-
továny. Přesto se v pozdějších Agroenvironmentálních 
programech nepodařilo prosadit samostatné dotační 
tituly pro jednotlivé CHKO či NP, jak předpokládal 
SAPARD. Uniformní nastavení „agro“ dotací pro celou 
republiku nyní ohrožuje biodiverzitu a mnohdy i potře-
by obhospodařování určitých oblastí s ohledem na jejich 
historický vývoj i přírodní podmínky. 

Navíc jsou bohatě zásobeny penězi z evropských 
zdrojů a široce dostupné, takže Program péče o krajinu 
(ani jiné novější fi nanční mechanismy rezortu životní-
ho prostředí) již nepředstavují pro uživatele pozemků 
žádnou ekonomickou motivaci. Pro ilustraci uvádíme 
několik čísel: 
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Program péče o krajinu vynaloží každý rok 5–7 milionů 
korun na plochu 600–800 ha travních porostů v CHKO 
Bílé Karpaty, průměrná sazba činí 8.000 Kč/ha při vý-
znamném podílu ruční práce. Z „agro“ dotací prou-
dí do stejného území ročně okolo 185 milionů korun 
na plochu cca 18.460 ha, průměrná sazba tedy dosahuje 
10.000 Kč/ha, přičemž drtivá většina prací je prováděna 
těžkou technikou. 

Řešením by mělo být buď zajištění dostatečné výše 
fi nančních prostředků z Ministerstva životního prostředí 
pro údržbu nebo změna dotačních titulů Ministerstva 
zemědělství s opravdovým důrazem na „envi“, například 
vytvoření faremních plánů pro jednotlivé zemědělce.

Budoucnost – holistický přístup 
k ochraně přírody?

Poslední dobou se stále častěji všichni dostáváme do si-
tuací, kdy máme možnost si uvědomit, že přímá praktic-
ká péče o vzácné organismy a ohrožené biotopy je „jen“ 
jedním z nástrojů ochrany přírody. Stav oněch druhů 
a biotopů je bezesporu zásadní. Avšak přestože přímá 
péče o ně je tím prvním a nejbližším opatřením, z po-
hledu dlouhodobého přetrvání možná není tím nejdů-
ležitějším, na co by se měla ochrana přírody soustředit.

Ochrana přírody, ačkoliv předmět jejího zájmu je 
povětšinou biologického charakteru, je spíše společen-
skovědní disciplína. Zcela určitě je nepřirozeným jevem, 
lidským výmyslem a její objektivní potřeba či zbyteč-
nost, úroveň, rozsah a obsah to vše je věcí společenské 
dohody. Nabízíme tedy k zamyšlení socio-ekonomické 
úvahy o ochraně přírody zrozené v Bílých Karpatech, 
použitelné však jistě šířeji.

V úvodu tohoto příspěvku byl zmíněn pozitivní vliv 
člověka na přírodu a krajinu v minulosti, jenž je nespor-
ný. Ona harmonie společného soužití je však možná 
ve skutečnosti pouhou iluzí. Dnešní ochranář s odstu-
pem času vysoko hodnotí tehdejší úroveň krajinné i bio-
logické rozmanitosti, vyváženost procesů, ekologickou 
stabilitu a může vnímat tyto skutečnosti jako harmonic-
ké spolupůsobení a vztah tehdejšího člověka k přírodě 
jako vzorový. Ovšem reálný život byl spíše boj člověka 
s krutou přírodou, každodenní soupeření o potravu, 
teplo a předchozími generacemi stejně těžce vydobytý 
majetek. Představa ochrany přírody byla tehdy asi tolik 
pochopitelná, jak by dnes byla pochopitelná podpora 
šíření pandemických onemocnění. 

Většina přírodních hodnot, kterých si dnes lidé-pří-
rodovědci velmi váží, tedy vznikla díky působení sa-
motných lidí, ale jako nechtěný vedlejší produkt tohoto 
působení. Toto je jistě důležité mít napaměti při přibli-
žování ochrany přírody širší veřejnosti (lidem), jakkoliv 
je tento směr dobrý a žádoucí.

Přitom závislost některých vzácných biotopů a dru-
hů na dřívějším antropickém působení jim nic neubírá 

na přírodnosti a naopak tím dostávají přidanou hodnotu 
v rozměru kulturním; jsou to plnohodnotné přírodní 
i kulturní památky zároveň. Uvedený kompetiční vztah 
vůči přírodě je v lidech dosud ve značné míře zachován. 
Koneckonců je to asi přirozené, i když tomu zcela zásad-
ně neodpovídá míra zachovalosti a síla přírody samot-
né. Důvodem jsou rozdílná tempa klíčových procesů: 
Na jedné straně velmi rychle postupuje vítězné tažení 
člověka vůči kruté přírodě a zároveň narůstají jeho náro-
ky a „potřeby“. Na druhé straně zatím velmi pomalu, ale 
roste (!) povědomí lidí o vlastní závislosti na přírodních 
zdrojích nejen materiálních a o nutnosti přehodnocení 
vlastního hodnotového žebříčku. Kam to logicky vede? 
Například v rámci jednotlivých evropských společnos-
tí – států – můžeme pozorovat zajímavý „ochranářský“ 
paradox: čím dokonalejší a lépe fungující systém ochra-
ny přírody, tím méně je v daném státě přírody. Shodou 
okolností tyto protichůdné trendy sledují přibližně vý-
chodozápadní směr. Je vůbec možné dosáhnout v de-
mokratickém společenském systému efektivní ochrany 
přírody dříve, než téměř všechna příroda zanikne? Je 
možné se poučit z „krizového vývoje“ na západ od nás? 
Snad ano; nemáme již čas na prozkoumávání slepých 
uliček. Zdá se, že přímou péči o přírodu máme velmi 
dobře teoreticky zvládnutou, avšak je stále obtížnější 
se k ní propracovat – prakticky uchopit tento nástroj. 
Nedostává se peněz, sil, času či zájmu. Důvodem nedo-
statku těchto zdrojů může být nedostatečná společenská 
obhajoba důležitosti ochrany přírody. 

To, že hrstka biologů považuje za nezbytné zacho-
vat kupříkladu bělokarpatská luční svahová prameniště 
a mokřady ještě neznamená objektivní společenskou po-
třebu tyto cenné biotopy účinně chránit, přestože názor 
této menšiny je založen na dobré odborné znalosti, je 
zcela nesobecký a dokonce má oporu v legislativě. 

Ovšem ani zákonná ustanovení sama o sobě příliš 
nepomáhají. Jsou také jen jedním z nástrojů ochrany 
přírody, které mohou selhat (a v Česku aktuálně hodně 
selhávají), tak jako při nedostatku peněz, sil, času či zá-
jmu může selhat přístup založený na přímé péči. Přitom 
je pravděpodobně zcela lhostejno, jakou cestou k selhání 
dojde (nepochopení, ignorace, právnické kličky, korup-
ce,…). Také nejde o právní úroveň – po této stránce je 
český zákon o ochraně přírody srovnatelný s těmi fun-
gujícími, možná je i lepší. Zákon může být velmi dob-
ře formulován, ale pokud nebude v rámci společenské 
dohody přijímán, nebude příliš funkčním nástrojem. 
Disfunkce tohoto nástroje může biology chránící bě-
lokarpatská prameniště popudit více než neúčinnost 
nebo nedostupnost jiných nástrojů, ale objektivně vza-
to je třebas nevůle fi rem i veřejnosti fi nančně podpořit 
dobrovolnický spolek ochránců přírody stejně závažná 
a vychází se shodných pramenů. Že nelegální chování 
je společensky nepřijatelné? Zkusme tedy odhadnout, 
kolik z ochránců přírody také občas porušuje nějaký jiný 
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zákonný předpis, třebas dopravní, o němž si myslí, že je 
špatný? Pravděpodobně všichni. 

Vypadá to tedy, že získání veřejné společenské 
podpory je klíčové a uvádí do chodu ostatní mecha-
nismy – nástroje ochrany přírody. Je však tento cíl vůbec 
dosažitelný? Vždyť ochrana přírody pracuje již mini-
málně 20 let i v této oblasti, a přitom podpora ze strany 
veřejnosti spíše klesá. Jsme přesvědčeni, že žádoucího 
uvědomění dosáhnout lze a že ve stávající práci s veřej-
ným míněním jsou značné mezery. Klasické kulturní 
památky společenskou podporu mají a drtivá většina na-
šich přírodních památek (a rezervací) také představuje 
významné kulturní hodnoty. Je téměř jisté, že i jen teo-
retická představa zániku chrámu svaté Barbory v Kutné 
Hoře je pro naši společnost velmi pobuřující a zcela ne-
přijatelná, naproti tomu aktuálně reálně hrozící vyhynutí 
hořečku karpatského (Gentianella lutescens) zanechává 
společnost v želvím klidu. Přitom obojí představuje srov-
natelnou obrovskou kulturní hodnotu a význam; obojí 
je stopou lidského ducha, jedno v oblasti architektury, 
druhé v oblasti hospodaření v krajině. 

Záměrně ponecháváme stranou přírodovědný vý-
znam hořečků; je totiž pro nepřírodovědce (tedy drtivou 
většinu lidské populace) dosti těžko uchopitelný a pro 
daný účel až vedlejší. Hořeček žlutavý jako součást pří-
rody totiž není člověku nijak přímo užitečný a zdá se, 
že je vůbec tak nějak k ničemu. My přírodovědci sice 
víme, že i on poskytuje společnosti určitou „ekosytémo-
vou službu“ a je to pro nás jedním z důvodů úsilí o za-
chování tohoto druhu. Touto argumentací však těžko 
přesvědčíme veřejnost o nutnosti ochrany hořečků, po-
tažmo podobných částí přírody. Některé zájmy ochrany 
přírody (čistota vody v tocích, ekologická stabilita les-
ních ekosystémů, ochrana dravců, kteří loví škůdce, atd.) 
takto přiblížit lidem samozřejmě lze. Při výše uvedeném 
srovnávání přírody a architektury je zajímavé ocenění 
estetického hlediska. Oba zmíněné skvosty jsou jistě 
krásné. Krása architektury však dokáže vyvolat potře-
bu chránit dokonce i bez konkrétní znalosti či zážitku 
(tedy i u lidí, kteří nikdy žádný gotický skvost neviděli 
ani se o ně příliš nezajímají). Krása přírody vyvolává 
u standardního vzorku české lidské populace v nejlepším 
případě lítost, že si záchranu některých vzácných druhů 
nemůžeme dovolit.

Stávající snahy v oblasti práce s veřejností neumí-
me detailně vyhodnotit, ale zmíněné mezery vidíme 
zejména v tom, že aktivity jsou roztříštěné až nahodilé, 
málo uvědomělé až nepromyšlené, samotnými přírodo-
vědecky založenými ochranáři vnímané jako okrajové 
až nevýznamné. S tím souvisí nízká míra propojenosti 
s ostatními aktivitami, a to je asi zásadní problém. 

Konkrétní velkou chybou je převažující neobjektivně 
pozitivní prezentace samotné přírody i ochrany přírody. 
Vydávají se grafi cky kvalitní tiskoviny na křídovém papí-
ře s překrásnými fotografi emi vzácných druhů, fi lmové 

dokumenty ukazují to nejlepší, co česká příroda nabízí, 
projevy při veřejných vystoupeních se věnují zejména 
úspěchům. Je pravděpodobné, že ochrana přírody je 
k tomuto postupu vedena snahou o obhájení vlastní 
existence (lidé podívejte se jak je ta příroda krásná, a to 
je díky nám a mějte nás za to rádi), což je cíl poněkud 
malý a nízký. Zapomíná se, že ochrana přírody je zde 
primárně proto, aby chránila přírodu, nikoliv proto, aby 
existovala.

Veřejnost zavalena mediální nádherou získává do-
jem, že s přírodou je vše v pořádku, na to dohlíží kva-
litní odborníci, a není tedy důvod a potřeba se osobně 
angažovat. Když se pak setká s konkrétním problémem 
a omezením, má za to, že v tomto případě to ochrana 
přírody poněkud přehání.

Vedle práce na změně vnímání a přístupu společnosti 
k přírodě je prostor (málo využívaný) na využití stáva-
jících názorů, trendů, potřeb a také potenciálu v zájmu 
ochrany přírody – vytvořit podmínky, kdy přírodovědná 
hodnota bude opět vedlejším nevědomým efektem. 

Je objektivně velmi smutné, že většina dnešních 
dětí nikdy nespatřila živou ovci, ale proč toho (a ocho-
ty rodičů za takový zážitek zaplatit) šikovně nevyužít? 
V rámci ekovýchovného programu lze ovci představit 
v přirozeném prostředí a širších souvislostech. Ovce 
si tak vydělá na své hlavní prodělečné poslání – péči 
o vzácnou pastvinu s výskytem hořečku žlutavého. Ve-
řejnost tak zprostředkovaně podpoří hodnotu, která pro 
ni zatím nepředstavuje důvod k přímé podpoře. Rovněž 
samotný pobyt v oblastech se zachovalou přírodou je 
žádaným obchodním artiklem a příjmy z něj plynoucí 
dosud ochraně přírody zcela unikají. Pobytovou aktivitu 
lze velmi vhodně doplnit o nabídku zpoplatněných prů-
vodcovaných exkurzí. Systém ekologického zemědělství 
v praxi sice přírodu příliš nepodporuje (řada ekologic-
kých zemědělských subjektů má na přírodu přímo de-
vastační vliv), ale dá se vhodně uchopit a využít. 

Podobných možností lze jistě odhalit více, a ty z nich, 
které budou použitelné pro daný problém, místo a čas, 
zkombinovat do životaschopné a alespoň střednědobě 
udržitelné strategie.

Závěr

Ochrana přírody (nejen) v Bílých Karpatech je z velké 
části založena na přímé péči o cílové druhy a biotopy, 
a zároveň do značné míry závislá na přísunu financí 
z Ministerstva životního prostředí. Tento zdroj však 
poslední dobou slábne, a to jednak z důvodu nižšího 
objemu dodaných peněz, a jednak kvůli konkurenci 
agro (environmentálních) programů, které nabízejí lepší 
a snadnější peníze za způsob údržby, který vede poněkud 
jiným směrem, než je žádoucí pro ochranu přírody. 

Budoucnost je tedy nejistá více než jindy, vyhlídky 
jsou z mnoha hledisek mimořádně nepříznivé, na dru-
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hou stranu aktuální nouze otevírá prostor k nadějné 
změně v celkovém pojetí ochrany přírody a k postavení 
systému na stabilnější základy. 

5.8.9   Biosférická rezervace 
Dolní Morava a druhá generace 
biosférických rezervací 
v celosvětové síti BR

Jan Vybíral

Úvod

Historie biosférických rezervací (BR) se odvíjí od roku 
1970, kdy byl na generální konferenci Organizace spo-
jených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 
vyhlášen celosvětový program Člověk a biosféra (Man 
and the Biosphere – MaB). Základní myšlenka, přijatelná 
pro všechny země světa, vycházela z návrhu, aby území 
biosférických rezervací, vybraná podle schválených kri-
térií, sloužila k řešení otázek, souvisejících s hledáním 
rovnováhy mezi přirozenou potřebou a nutností lidstva 
užívat přírodní zdroje a zajištěním ochrany kulturního 
a přírodního bohatství daného reprezentativního území. 

Na prvním celosvětovém kongresu BR v Minsku 
(1983) bylo všeobecně akceptováno, že BR se mohou 
vyhlašovat nejen na územích s původní nedotčenou, 
nebo lidmi málo ovlivněnou přírodou, ale i na územích 
kulturních krajin, které jsou výjimečné svými kulturní-
mi a přírodními hodnotami. U této iniciativy byli vědci 
z Československa a jako příklad byla prezentována kul-
turní krajina Třeboňsko. 

Na II. světovém kongresu v Seville (1995) byla přijata 
Sevillská strategie s klíčovým pojmem (trvale) udržitelný 
rozvoj (TUR). Světové společenství si uvědomilo, že po-
třebuje funkční modely managementu krajiny a přírod-
ních zdrojů, jež podporují ochranu přírody i udržitelný 
rozvoj. Tyto vzorové příklady mohou fungovat jedině 
tehdy, když budou vyjadřovat všechny společenské, 
kulturní, duchovní a ekonomické potřeby společnosti 
a pokud budou založeny na dobrém vědeckém základě. 
BR mohou být tímto modelem jedině tehdy, pokud ne-
budou jen chráněným ostrovem ve světě, který je stále 
více poškozován lidskou činností. BR mají být spíše ob-
lastmi smíření člověka a přírody a přinášet moudrost 
věků minulých pro potřeby časů budoucích. BR musí být 
víc než chráněným územím a proto jim byla určena nová 
role. Nebudou usilovat jen o vyvážený vztah k přírodě, 
ale budou ukazovat cestu k udržitelnější budoucnosti. 
Základem Sevillské strategie je deset klíčových dopo-
ručení, mezi nimiž jako zásadně nová jsou například: 
vzít v potaz lidské rozměry BR a propojit diverzitu kul-
turní a biologickou, prosazovat management každé BR 

jako smlouvu mezi místními obcemi a společností jako 
celkem. Řízení BR by mělo být otevřené, vyvíjející se 
a přizpůsobivé. Všechny zájmové skupiny a rezorty při-
vézt k partnerskému přístupu s volnou mezioborovou 
komunikací a výměnou informací. 

V roce 2008 se v Madridu uskutečnil III. Světový 
kongres biosférických rezervací, který nasměroval akti-
vity všech BR v příštích šesti letech (2008–2013) na ře-
šení vybraných priorit, které shrnul v tzv. Madridském 
akčním plánu (MAP). Mezi řešenými prioritami jsou 
například problém zániku tradičních znalostí a kulturní 
různorodosti, demografi cké změny, zmenšování rozlohy 
úrodné půdy, změny klimatu, urbanizace, pokles bio-
diverzity, atd. Velký důraz se klade na spolupráci všech 
obyvatel a jejich představitelů. Stále více se vyžaduje 
a uplatňuje tzv. participační management, jako nejúčin-
nější způsob pro řešení všech problémů v krajině.

BR Dolní Morava jako originální koncept 
managementu biosférické rezervace v ČR

Biosférická rezervace Dolní Morava, (BR DM), vyhláše-
ná v roce 2003, má ve skupině šesti BR v České republice 
výjimečné postavení. Mezi nejvýraznější specifi ka patří 
například: 
– jako jediná v ČR není totožná s žádným zvláště chrá-

něným územím, 
– naplňováním myšlenek celosvětové sítě BR byla po-

věřena Biosférická rezervace Dolní Morava, obecně 
prospěšná společnost, (OPS), která má právní subjek-
tivitu,

– OPS zaměstnává malý tým odborných pracovníků 
na plný pracovní úvazek,

– OPS jako jediná důsledně využívá k řízení BR DM 
participační management, díky němuž má široký 
mandát k naplňování myšlenek BR,

– OPS má schválený Akční plán 2008–2013, se zapra-
covanými prioritami Sevillské strategie a MAP, které 
řeší řadou konkrétních projektů a aktivit.

Všemi svými aktivitami, důsledným uplatňováním 
participačního managementu a rozvinutou meziná-
rodní spoluprací je Biosférická rezervace Dolní Morava 
vnímána v mezinárodním měřítku jako biosférická re-
zervace druhé generace. Tyto BR charakterizuje hledání 
rovnováhy mezi procesy zajišťování ochrany biologické 
a kulturní různorodosti a podporou socio-ekonomické 
prosperity regionu, přičemž neupřednostňují žádnou ze 
tří základních funkcí BR (1. Ochrana biologické a kul-
turní různorodosti, 2. Propagace udržitelného rozvoje 
a 3. Výzkum a vzdělávání). Všechny důležité subjek-
ty v území BR DM, včetně podnikatelů, samosprávy 
a státní správy (stakeholders), se podílejí na řízení akti-
vit BR DM a vytváření vize udržitelného rozvoje území 
prostřednictvím OPS. Získala velmi silný mandát pro 
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naplňování myšlenek jak Programu MaB a BR, tak i dy-
namického pojetí Sevillské strategie a MAP prostřednic-
tvím mnoha úspěšných projektů. 

Toto pojetí vyniká ve  srovnání s  ostatními BR 
v České republice, na jejichž územích převažuje silná 
role státní správy ochrany přírody příslušného zvláště 
chráněného území (CHKO a NP). BR je zde odkázána 
k tomu, aby plnila pouze pasivní roli nálepky meziná-
rodního významu daného území. Ze způsobu řízení 
orgánem ochrany přírody pak zcela logicky vyplývá, že 
převládá funkce ochrany přírody, s důrazem na kon-
zervaci daného stavu přírody. Ostatní funkce BR ne-
jsou vnímány jako rovnocenné. Významné či dotčené 
subjekty, zejména podnikatelé a obce, nemají možnost 
přímo řídit BR, protože se nemohou účastnit výkonu 
státní správy ochrany přírody. Jsou spíše vnímány jako 
opozice, která se podvoluje projevům státní správy víc 
pod tlakem zákona než z přesvědčení. 

Diskuse 

V České republice jsou uplatňovány dva koncepty řízení 
biosférických rezervací. První koncept uplatňuje pět BR 
(Krkonoše, Křivoklátsko, Šumava, Třeboňsko, Bílé Kar-
paty). Jeho hlavní charakteristikou je plnění role pouhé 
„známky“ mezinárodního významu pro zvýšení presti-
že vybraných zvláště chráněných území, přičemž hlavní 
projev vůči místní veřejnosti je určen ochranářskou rolí 
příslušného CHKO či NP, opřenou navíc o úlohu orgánu 
státní správy ve smyslu Zákona o ochraně přírody a kra-
jiny. S aktivním zapojením veřejnosti do dynamického 
procesu udržitelného rozvoje daného území, tak jak je 
to navrhováno například v MAP, se nepočítá, a pokud 
BR řídí orgán státní správy, tak z povahy věci ani počítat 
nemůže.

BR Dolní Morava představuje druhý koncept řízení 
BR, který naopak uplatňuje zapojení veřejnosti prostřed-
nictvím participačního managementu v orgánech práv-
ního subjektu OPS. Široké spektrum aktivit a rozvinutá, 
koordinovaná spolupráce s univerzitami, samosprávou, 
stakeholders a se zahraničními partnery vychází z po-
chopení nejmodernějšího trendu v rámci celosvěto-
vé sítě BR. BR Dolní Morava patří mezi skupinu tzv. 
BR druhé generace. Jedině nezávislá objektivní analýza 
zřejmě objasní, do jaké míry jsou jednotlivé koncepty 
kompatibilní s nejnovějším pojetím naplňování progra-
mu MaB v rámci celosvětové sítě BR. 

Shrnutí

BR Dolní Moravy je oblastí, kde se problematika Mana-
gement kulturní krajiny vnímá jako sice komplikovaná 
interdisciplinární záležitost, jejíž řešení však vyžaduje 
intenzivní mezioborovou výměnu relevantních infor-
mací a zapojení všech lokálních zájmů do participač-

ního managementu v rámci právního subjektu obecně 
prospěšné společnosti. Zde dochází ke snazšímu vytvá-
ření přijatelné vize udržitelného rozvoje a ke konsenzu 
v otázce způsobu jejího naplňování. Ochrana přírody 
v tomto procesu je samozřejmou významnou součástí 
dynamického rozvoje moderní společnosti, avšak při 
současném dodržování rovnováhy s rozvojovými as-
pekty ekonomickými a sociálními. Toto pojetí, které je 
v zahraničí preferováno, se nabízí jako vzorové řešení, 
uplatnitelné i v jiných českých BR. 

Doporučená literatura

VYBÍRAL J. & KOLEJKA J. (2008): Tradiční krajinné profese 
a krajinotvorné aktivity člověka. – BR Dolní Morava, o. p. s.

BR DOLNÍ MORAVA (2004–2009): Výroční zprávy BR Dolní 
Morava, o. p. s.

5.8.10   Specifi ka ochrany přírody 
a krajiny ve vojenských újezdech

PŘÍPADOVÁ STUDIE: 
Doupovské hory – biodiverzita 
vs. velkoplošná sukcese

Jaroslav Vojta, Josef Brůna,
Miloš Kubát, Lucie Drhovská

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE: 
Biodiverzita VVP Libavá

Jan Losík

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.8.11   Národní parky v ČR – 
poslání a význam

Vladimír Dolejský

Poslání a cíle národních parků v ČR

Jen málokterá oblast zažívá v současné době v Evropě 
tak dynamický vývoj, jako ochrana přírodního prostředí, 
péče o krajinu a využívání přírodních zdrojů. Posouvá 
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se také chápání poslání národních parků a to jak na me-
zinárodní tak na národní úrovni. 

Základním posláním národního parku je na většině 
jeho území ochrana přírodních hodnot vázaných na při-
rozené a přírodě blízké ekosystémy, které jsou unikátní 
nebo reprezentativní v národním nebo mezinárodním 
měřítku, a které je podstatné zachovat pro příští gene-
race.

Národní parky jsou i místem rekreace místních oby-
vatel a návštěvníků, je však třeba, aby rekreační vyu-
žití respektovalo unikátní přírodu. Národní parky také 
představují jedinečnou výzkumnou plochu pro zkou-
mání přírodních procesů, a to i s ohledem na klimatické 
změny. Lidé se zde mohou dozvědět, jaký význam mají 
přirozené a přírodě blízké ekosystémy. Přeshraniční ná-
rodní parky jsou evropským příkladem péče dvou sou-
sedních národů o společné přírodní dědictví bez ohledu 
na administrativní hranice států. V rámci péče o jednot-
livé národní parky jsou respektovány zájmy místních lidí 
a jejich domovského prostoru. Stát pak vytváří veškeré 
předpoklady pro zajištění maximální péče o přírodní 
i kulturní dědictví národních parků v České republice. 
Za tímto účelem využívá vhodných legislativních, eko-
nomických, organizačních a jiných nástrojů.

Posláním národních parků je chránit přírodní bo-
hatství a přirozený život ekosystémů, vytvořit podmínky 
pro prosperitu obcí a umožnit poznávání přírody for-
mou šetrné turistiky. Další rozvoj národních parků musí 
brát ohled na přírodu, místní obyvatele i návštěvníky. 

NP ve světě

Ve světě existuje na několik tisíc národních parků. První 
z nich byl vyhlášen na americkém kontinentě v Severní 
Americe 10. května 1872 – Yellowstonský národní park 
/stát Wyoming/. Myšlenka národních parků se ujala se 
čtyřicetiletým zpožděním i v Evropě. V roce 1909 bylo 
vyhlášeno prvních devět evropských národních parků 
ve Švédsku, následovalo vyhlášení národních parků 
ve Švýcarsku a v Rusku.

NP v Evropě

V Evropě existuje v současné době téměř 400 národ-
ních parků. Výjimkou jsou země, v nichž dosud nebyl 
vyhlášen jediný národní park. Největší nárůst v počtu 
nově vyhlášených národních parků byl zaznamenán 
v 80. a 90. letech minulého století, kdy bylo vyhlášeno 
v Evropě celkem 186 národních parků. Ve snaze o sjed-
nocení přístupů či rozdílných zásad při vyhlašování 
národních parků přijal v roce 1994 Světový svaz ochra-
ny přírody (IUCN) zásady šestistupňové kategorizace 
chráněných území. Národních parků se konkrétně týká 
II. kategorie „zahrnující území udržované především 
pro ochranu ekosystémů a k rekreaci s vyloučením 

hospodářského využívání, pokud by odporovalo účelu, 
pro nějž bylo zřízeno“. Některé národní parky, jako je 
například Švýcarský národní park, však spadají do ka-
tegorie I. (přísná přírodní rezervace/oblast nedotčené 
divoké přírody či naopak do kategorie V. (chráněná kra-
jina, mořská území), vyhrazené přírodním parkům nebo 
krajinným oblastem s tradiční kulturní krajinou (případ 
drtivé většiny národních parků ve Velké Británii). Nejví-
ce národních parků existuje v současné době v Norsku 
(36 národních parků) a ve Finsku (35 národních parků), 
následuje evropská část Ruska (28), Švédsko (28), Itálie 
(24), a Polsko (23). Zajímavým kritériem je nepochybně 
podíl výměry národních parků z rozlohy země. Nejlépe 
vychází v tomto parametru Norsko (17 %), následuje 
Černá hora (7,5 %), Slovensko (6,5 %), Itálie (5,5 %), Ma-
ďarsko (5,2 %), Česká republika se v tomto hodnocení 
vyskytuje s podílem 1,51 % na spodních příčkách. Pouze 
v pěti zemích se podíl výměry národních parků dostá-
vá pod hranici 1 % – Polsko a Irsko 0,9 %, Portugalsko 
0,8 %, Španělsko 0,7 %, Švýcarsko a Bosna a Hercegovi-
na 0,4 %. V celkovém souhrnu pokrývají národní parky 
v Evropě zhruba 2,2 % její rozlohy.

Tab. 66:
Přehled počtu a výměr národních parků střední Evropy.

Země Počet NP Rozloha NP 
(km)

% rozlohy 
regionu

Česká 
republika 4 1 372 1,7

Slovensko 9 3 179 6,5
Polsko 23 3 279 1
Maďarsko 10 4 868 5,2
Rakousko 7 2 540 3
Slovinsko 1 838 4,1
střední 
Evropa 54 35 497 2,6

Defi nice národních parků 

Zákon o ochraně přírody a krajiny defi nuje národní par-
ky takto (v § 15 odst. 1 a 2): 
„Národní parky jsou rozsáhlá území, jedinečná v národ-
ním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část za-
ujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné 
ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda 
mají mimořádný vědecký a výchovný význam“ a „veškeré 
využití národních parků musí být podřízeno zachování 
a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vě-
deckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhláše-
ním.“

V současné době existují v ČR čtyři národní parky, 
které pokrývají 1,51 % rozlohy území státu. Defi nice ná-
rodního parku v českých zákonech je přitom obecnější 
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a širší, než mezinárodně uznávané kategorie chráněných 
území podle IUCN (Světový svaz ochrany přírody), není 
však v rozporu s jeho zásadami. Podle managemento-
vých zásad IUCN by alespoň 75 % rozlohy parku mělo 
tvořit chráněné (takzvaně jádrové) území, nebo k němu 
směřovat, na zbytku území (tzv. okrajová zóna) by ne-
měly být prováděny činnosti, které by mohly narušovat 
ochranu v rámci celého parku. 

Význam národních parků České republiky

• Význam pro zachování biologické a geologické roz-
manitosti

 – posláním národních parků je ochrana a obnova 
přirozené biologické rozmanitosti.

 – velký důraz se proto klade na postupné obnovení 
přirozených procesů, aby se – v jasně vymezených 
oblastech – příroda mohla vyvíjet bez zásahu člo-
věka, mělo by dojít i k obnově přirozeného vývo-
jového cyklu lesa ve všech jeho vývojových fázích.

 – národní parky zajišťují také ochranu a obnovu 
životaschopných populací druhů v jejich přiro-
zeném prostředí.

 – proto se v některých jejich částech může aktivně 
pečovat o údržbu kulturní krajiny, na kterou je 
vázána řada rostlin a živočichů, plošně by ale ta-
kové plochy na území národního parku neměly 
převažovat. 

• Význam mezinárodní
 – přírodní hodnoty na území všech čtyř našich ná-

rodních parků jsou významné i v mezinárodním 
kontextu, všechny národní parky jsou navíc bila-
terálními přeshraničními parky.

 – na Krkonošský národní park na polské straně 
hranice navazuje Karkonoski Park Narodowy, 
na Národní park Šumava na německé straně Na-
tionalpark Bayerischer Wald, na Národní park 
České Švýcarsko na německé straně Nationalpark 
Sächsische Schweiz a na Národní park Podyjí 
na rakouské straně Nationalpark Th ayatal.

 – snahou je prohlubovat přeshraniční spolupráci 
tak, aby se postupně sjednocovala péče o celé 
území. 

 – všechny správy národních parků jsou také členy 
Federace EUROPARC, která sdružuje instituce 
ochrany přírody spravující různé typy evropských 
krajin. KRNAP, NP Šumava a NP Podyjí mají cer-
tifi kát ověřující kvalitu příhraniční spolupráce 
v rámci programu této Federace.

 – KRNAP a NP Šumava (vč. části CHKO) jsou sou-
částí biosférických rezervací UNESCO, NP Podyjí 
a NP Šumava je pak držitelem Evropského diplo-
mu Rady Evropy. 

 – všechny čtyři NP jsou zároveň součástí navrhova-
né sítě EECONET, která spojuje území významná 

z celoevropského pohledu. Šumavská a Krkonoš-
ská rašeliniště jsou také zařazena v seznamu mok-
řadů mezinárodního významu podle Ramsarské 
úmluvy.

 – všechny národní parky jsou velkou částí svého 
území součástí soustavy evropsky významných 
území Natura 2000, tedy takzvanými ptačími ob-
lastmi a evropsky významnými lokalitami. 

• Význam vědecký a výzkumný
 – další z neopominutelných funkcí národních par-

ků je funkce vědecká a výzkumná, její důležitost 
se zvyšuje například i s ohledem na probíhající 
klimatické změny.

 – území, která jsou ponechána samovolnému vý-
voji, totiž představují významnou a jedinečnou 
srovnávací studijní plochu oproti člověkem v růz-
né míře ovlivňovaným ekosystémům.

 – území národních parků je rovněž důležité pro 
výzkum unikátní druhové pestrosti. 

• Význam rekreační a turistický
 – Jedna z podstatných funkcí, kterou národní parky 

plní a jejíž význam se v současnosti zvyšuje, je 
i funkce rekreační a turistická. 

 – národní parky ročně navštíví miliony turistů 
s různou délkou pobytu, s rozvojem turistiky 
a rekreace je však úzce spojen tlak na realizaci 
nových rozvojových projektů. 

 – pro ochranu cenné přírody je potřebné, aby ak-
tivity spojené s výstavbou rekreačních areálů, 
zvyšováním ubytovacích kapacit a výstavby na-
vazující infrastruktury respektovaly jedinečnost 
celého území. 

• Význam klimatický
 – zejména lesní ekosystémy ovlivňují lokální klima 

a hrají důležitou roli v koloběhu uhlíku a v pro-
dukci kyslíku, což je mimořádně důležité vzhle-
dem k probíhajícím klimatickým změnám. 

• Význam hydrologický
 – národní parky hrají důležitou roli v zadržování 

povrchových, ale i podzemních vod.
 – přirozená struktura vodních toků a jejich okolí 

má velký význam například v omezování rozsahu 
povodní.

 – národní parky (zejména NP Šumava a KRNAP) 
představují rozsáhlé pramenné oblasti a rozvodí 
(„střechy střední Evropy“), podstatné pro celo-
státní hospodaření s vodou. 

• Význam výchovný
 – národní parky mají význam výchovný a osvětový.
 – návštěvníci mohou na vlastní oči pozorovat jedi-

nečnou přírodu a zároveň poznávat složité vztahy 
a souvislosti, které její podobu ovlivňují.

 – úkolem zaměstnanců národních parků pak je, 
aby srozumitelně vysvětlovali důvody i zvolený 
způsob ochrany přírody.
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 – cílovou skupinou jsou nejen návštěvníci parků, 
ale i zástupci veřejné správy, vlastníci nemovitostí 
a místní obyvatelé. 

• Význam sociálně-ekonomický
 – hlavní ekonomický přínos národních parků spo-

čívá ve značce a nabídce příležitostí pro šetrnou 
turistiku. 

 – turisté v regionu využívají nejrůznějších služeb, 
navíc správy samy vytvářejí pracovní místa přímo 
i nepřímo, formou zakázek privátním subjektům. 
Značka národního parku znamená snadnější pří-
stup k podpoře z veřejných zdrojů pro obce i pro 
soukromé subjekty. 

 – u nás i v zahraničí národní parky přinášejí eko-
nomickou vzpruhu celému regionu a obce v ná-
rodních parcích mají vyšší příjmy než obce mimo 
ně.

Přehled národních parků České republiky 

Každý náš národní park chrání jiný, unikátní a přírodně 
hodnotný soubor ekosystémů (viz tab. 67).

Základním posláním národního parku je na většině 
jeho území ochrana přírodních hodnot vázaných na při-
rozené a přírodě blízké ekosystémy, které jsou unikátní 
nebo reprezentativní v národním nebo mezinárodním 
měřítku, a které je podstatné zachovat pro příští gene-
race. 

Tab. 67:
Přehled národních parků ČR.

Název NP Přírodní hodnoty Datum
vyhlášení NP

Výměra NP
(bez OP)

Krkonošský
NP

Nejvyšší horstvo ČR výškově přesahující horní hranici lesa a s příro-
dovědnými hodnotami nadnárodního významu – horské a podhorské 
geobiocenózy s výskytem endemitů, glaciálních reliktů a ohrožených 
druhů: arktoalpínská tundra s řadou glaciálních (ledovcové kary, morény 
apod.) a periglaciálních jevů (mrazové sruby, kamenná moře apod.), sub-
arktická a lesní rašeliniště a luční mokřady, horské smrkové lesy, listnaté 
a smíšené lesní porosty, květnaté horské a podhorské louky

17. 5. 1963
(1991) 36 327 ha

NP Podyjí

Hluboké údolí středního toku Dyje s řadou geomorfologických jevů, vy-
sokým podílem přírodě blízkých porostů v přilehlém lesním komplexu, 
mozaikou velmi různorodých přírodních biotopů s vysokou druhovou 
diverzitou rostlin a bezobratlých organismů, ve škále od dealpínských 
prvků až po xerotermní druhy.

20. 3. 1991 6 259 ha

NP Šumava

Z nejcennější původní části CHKO Šumava (1963) vyhlášen NP. Jedná se 
o nejcennější část starého pohoří s glaciálními jezery, souvisle zalesněné 
území s horskými a podmáčenými smrčinami; rozlehlá rašeliniště, tzv. 
luhy a slatě. Klíčové území výskytu velkých šelem v ČR (zejména rysa) 
a jediná oblast životaschopné populace tetřeva hlušce ve střední Evropě.

20. 3. 1991 68 064 ha

NP České
Švýcarsko

Z části původního CHKO Labské pískovce byla vyčleněna pískovcová 
pahorkatina na pravém břehu Labe na Děčínsku; skalní útvary a na ně 
vázaná společenstva s vysokou biodiverzitou, rozsáhlé lesní ekosystémy 
s místními ekotypy lesních dřevin, výskyt významných druhů (uměle 
reintrodukovaný losos obecný a sokol stěhovavý)

1. 1. 2000 7 933 ha

Národní parky jsou i místem rekreace místních oby-
vatel a návštěvníků, je však třeba, aby rekreační vyu-
žití respektovalo unikátní přírodu. Národní parky také 
představují jedinečnou výzkumnou plochu pro zkou-
mání přírodních procesů, a to i s ohledem na klimatické 
změny. Lidé se zde mohou dozvědět, jaký význam mají 
přirozené a přírodě blízké ekosystémy. Přeshraniční ná-
rodní parky jsou evropským příkladem péče dvou sou-
sedních národů o společné přírodní dědictví bez ohledu 
na administrativní hranice států. V rámci péče o jednot-
livé národní parky jsou respektovány zájmy místních lidí 
a jejich domovského prostoru. Stát pak vytváří veškeré 
předpoklady pro zajištění maximální péče o přírodní 
i kulturní dědictví národních parků v České republice. 
Za tímto účelem využívá vhodných legislativních, eko-
nomických, organizačních a jiných nástrojů.

Krkonošský národní park
Historicky první národní park na území České repub-
liky. Zahrnuje nejvyšší pohoří České republiky s domi-
nantním vrcholem Sněžkou (1602 m n. m.). Krkonoše 
jsou oblastí, kde pramení Labe a Jizera, na území nej-
vyšších českých hor se vyskytuje množství vodopádů, 
kamenných a balvanitých moří. Lesy pokrývají bezmá-
la 70% území národního parku a ze dvou třetin v nich 
převládají jehličnaté dřeviny, z nichž je dominantní 
smrk ztepilý, jenž byl v posledních desetiletích minu-
lého století silně poškozen imisemi a také proto byl 
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v roce 1984 Krkonošský národní park zařazen IUCN 
mezi nejohroženější národní parky na světě. Mezi více 
jak 1300 druhy cévnatých rostlin mají nejvýznamnější 
zastoupení glaciální relikty jako např. ostružiník moruš-
ka, všivec krkonošský, zvonek krkonošský, lomikámen 
sněžný, rašeliník Lindbergův a krkonošské endemity 
jako např. jeřáb krkonošský, zvonek krkonošský, lomiká-
men pižmový, bedrník skalní. Z nelesních společenstev 
jsou cenná horská rašeliniště (vrchoviště) přirovnávaná 
k tundře uprostřed Evropy. Na severní straně navazuje 
na Krkonošský národní park polský Karkonoski Park 
Narodowy. Rozmanitost prostředí se odráží i v pestrosti 
krkonošské fauny. Obratlovci jsou zastoupeni 240 druhy. 
Horský ráz fauny dokládá výskyt chladnomilných dru-
hů, jako jsou např. ptačí druhy kos horský, sýc rousný, 
ořešák kropenatý, čečetka zimní, slavík modráček, nebo 
druhy hmyzí jepice horská, slíďák ostronosý.

Národní park Podyjí
Nejmenší národní park v rámci České republiky, dosud 
jde o jediný národní park na Moravě. Území národního 
parku je rozděleno do tří zón, a podle kvality přírod-
ního prostředí se v nich aplikuje odstupňovaná ochra-
na. Jedná se zřejmě o vůbec nejzachovalejší a člověkem 
nejméně pozměněné říční údolí na území celé České 
republiky. Na celých 42 km říčního údolí neexistují žád-
né významnější stavby. Mimořádné přírodní scenérie, 
kterými se vyznačuje národní park Podyjí, jsou založeny 
například skalními amfi teátry a sráznými stěnami, říč-
ními meandry, suťovými poli, neprostupnými stržemi, 
nivními loukami i prosluněnými lesostepmi pokrytými 
koberci rostlin. Téměř celé údolí Dyje je porostlé přírodě 
blízkými lesními společenstvy. Nelesní plochy pokrývají 
kolem 3 % území národního parku. Protože v minulosti 
nedošlo k výraznějším změnám v druhové skladbě lesů, 
můžeme nalézt od západu k východu zbytky původních 
podhorských bučin s vtroušenou jedlí bělokorou, tisem, 
dubohabrové porosty a teplomilné doubravy. Podyjí je 
charakteristické výskytem řešetláku počistivého, dřínem 
obecným, skalníkem celokrajným a jalovcem obecným, 
ale i klokočem zpeřeným, růží alpskou, jilmem drsným, 
dubem cerem, višní mahalebkou, dubem pýřitým a ka-
linou tušalaj. Mezi nejvzácnější druhy bylin lze zařadit 
brambořík nachový, lilii zlatohlavou, kyčelnici devíti-
listou nebo měsíčnici vytrvalou. Mimořádně pestrá je 
fauna Podyjí. Dokumentovat to lze na 65 druzích vysky-
tujících se savců (včetně vydry říční, vrápence malého, 
plcha velkého či bělozubky bělobřiché) i na 160 druzích 
ptáků (včetně čápa černého, holuba doupňáka, výra vel-
kého, dudka chocholatého, lelka lesního, strnada lučního 
či krkavce velkého). Mezi nejvzácnější živočichy vysky-
tující se v Podyjí lze zařadit z plazů užovku stromovou 
a ještěrku zelenou, z hmyzu potom jasoně dymnivkové-
ho, tesaříka obrovského či kudlanku nábožnou. V roce 
2000 byl na rakouské straně Dyje zřízen národní park 
Th ayatal. 

Národní park Šumava
Největší národní park rozléhající se při jihozápadní 
hranici České republiky s Německem a Rakouskem 
zahrnuje centrální oblasti Šumavy. Je charakterizován 
poměrně zachovalou přírodou a současně citlivým prolí-
náním dlouhodobé přítomnosti člověka. Lesy pokrývají 
asi 80 % rozlohy území národního parku, většina je dru-
hotná, ale existují zde i porosty s přirozenou skladbou 
dřevin (bučiny, horské bučiny, klimaxové smrčiny). Vý-
znamný je také výskyt rozsáhlých rašelinišť – horských 
vrchovišť, údolních rašelinišť a porosty kleče či zakrslých 
smrků na náhorních plošinách. Z fl óry jsou velmi cenné 
glaciálně reliktní druhy rašelinišť či šumavských jezer 
a také rostliny původu alpského nebo oceánského. V šu-
mavské fauně patří mezi nejvzácnější druhy z obratlovců 
datlík tříprstý, kos horský, čečetka zimní, ořešník kro-
penatý, myšivka horská, tetřev hlušec, tetřívek obecný, 
rys ostrovid, z bezobratlých druhy severského původu 
jako je slíďák rašelinný, žluťásek borůvkový, travařek 
šumavský aj.

Národní park Šumava je dobře přístupný návštěv-
níkům, kteří využívají množství naučných stezek a tu-
ristických tras. Ročně navštíví Národní park Šumava 
bezmála 2 miliony návštěvníků. Národní park Šumava 
rozvíjí spolupráci se sousedním Národním parkem Ba-
yerischer Wald.

Národní park České Švýcarsko
Hlavním předmětem ochrany je především charakte-
ristický pískovcový fenomén a na ni vázaná biodiver-
zita. Kvádrové pískovce, které budují České Švýcarsko, 
představují velmi chudý substrát, což však neznamená, 
že území národního parku je charakterizované nízkou 
biodiverzitou. Klimatická inverze, jež se vyskytuje jako 
další fenomén, způsobuje zvraty vegetačních stupňů, kdy 
na dně chladných a vlhkých roklí lze nalézt v nadmořské 
výšce kolem 150 m n. m. takové taxony, jako je například 
plavuň pučivá, čípek objímaný nebo violka dvoukvětá, 
což je jednoznačně druh se subarkticko-alpínským 
rozšířením. Naopak na osluněných vrcholech skal se 
vyskytují suché, druhově chudé reliktní bory s vřesem 
obecným, borůvkou, brusinkou či dalšími acidofyty. 
Na zastíněných hranách skalních stěn lze nalézt na opak 
druhově bohaté bory, v nichž se kromě typického taxo-
nu rojovníku bahenního uplatňují rašeliníky, či dokon-
ce vzácná šicha obecná. Skalní a lesní komplexy jsou 
domovem vzácných druhů fauny, z nichž lze jmenovat 
rysa ostrovida, výra velkého, sokola stěhovavého, jenž 
byl navrácen do území náročnou zdařilou reintrodukcí. 
Biodiverzitu pochopitelně obohacují říční ekosystémy. 
Z rostlin se jedná především o výskyt přesličky luční, 
bledule jarní, pérovníku pštrosího, z živočichů jde pře-
devším o výskyt vydry říční, skorce vodního, čápa čer-
ného nebo ledňáčka říčního. S Národním parkem Saské 
Švýcarsko přímo sousedí německý Národní park Sach-
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sische Schweiz. Potenciál bilatelárního celku Národního 
parku Českosaské Švýcarsko dává v budoucnu reálnou 
šanci k posunu v rámci kategorií IUCN. 

Orgány státní správy v ochraně přírody 
v České republice

Podle legislativy platné v České republice vykonávají 
státní správu v ochraně přírody orgány ochrany příro-
dy, jimiž jsou Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), správy ná-
rodních parků a správy chráněných krajinných oblastí. 
Kromě těchto specializovaných úřadů vykonávají státní 
správu krajské úřady a obecní úřady.
• Správa NP a CHKO Šumava je příspěvkovou orga-

nizací. Hlavní náplní činnosti správy je výkon státní 
správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany 
půdního fondu, myslivosti a rybářství v rozsahu da-
ném ZOPK.

• Správa Krkonošského národního parku je příspěv-
kovou organizací, zabezpečuje především ochranu 
přírody na území národního parku a ochranného 
pásma, plní úkoly vyplývající z platných právních 
předpisů.

• Správa NP České Švýcarsko je rozpočtovou orga-
nizací a má hlavní poslání uchovávat a zlepšovat 
přírodní prostředí, ochranu jedinečných geomorfo-
logických hodnot, volně rostoucích rostlin a žijících 
živočichů a zachování typického rázu krajiny na úze-
mí národního parku.

• Správa NP Podyjí je příspěvkovou organizací. Její 
základní rolí je zabezpečování ochrany přírody a kra-
jiny na území národního parku a jeho ochranného 
pásma. Organizace plní úkoly státní správy ochrany 
přírody.

Péče o specifi cké ekosystémy
v českých národních parcích

Péče o lesy 
Lesy v českých národních parcích jsou prostorově 
i funkčně nejdůležitější ekosystémy. Mají vliv na retenci 
vody rozsáhlých území a na jejich biologickou diverzitu. 
Ovlivňují mezoklima širokého okolí a podmiňují jeho 
krajinný ráz. Zaujímají více než 80 % rozlohy parků. 
Z části jde o lesy kulturní, až do zřízení parků na převáž-
né rozloze obhospodařované standardními lesnickými 
metodami, v naprosté většině případů s cílem maximál-
ní produkce dřeva. Vyhlášením jednotlivých národních 
parků se jejich funkce jednorázově změnila. 

Na změnu poslání a funkce lesa v českých národních 
parcích je vázána celá řada jevů. Za zásadní lze považo-
vat tři okruhy:
– současný stav lesa podmíněný historickým vlivem 

člověka: druhová a prostorová skladba; introdukova-

né dřeviny; schematické způsoby obhospodařování 
podle modelu lesa věkových tříd;

– současné změny společensko-politických podmínek 
a z nich vyplývající přístupy veřejnosti k národním 
parkům a chráněným územím: nejasnosti v interpre-
taci poslání národních parků a smyslu uplatňování 
bezzásahového režimu na určité části území; ne-
dostatečná ekologická vzdělanost laické a lesnické 
veřejnosti; nedostatečná informovanost; konfl iktní 
prosazování různých požadavků neslučitelných s po-
sláním národních parků; atd.;

– antropogenní a klimatické změny a jejich důsledky 
pro lesy: kyselá depozice a její následky; vzestup tep-
lot a extrémní fl uktuace počasí; opakované polomy 
a následné přemnožení podkorního hmyzu; snížení 
odolnosti lesů v důsledku sucha v nižších polohách.

Na každý z těchto  okruhů je vázána specifi cká proble-
matika koncepce, správy a managementu lesů národního 
parku. Pro plynulý přechod od monofunkčního pojetí 
lesa k multifunkčnímu pojetí lesa se musí uplatnit speci-
fi cké postupy. Při řešení konfl iktních situací nevystačíme 
se zákazy a s druhovou či územní ochranou. Cílů práce 
s lesem v národních parcích je celá řada. Kromě ochrany 
druhů a zbytků přirozených lesů jde o biologickou di-
verzitu v nejširším slova smyslu. V některých případech 
jde o udržení určitých kulturních forem hospodaření 
(např. pařeziny a na ně vázaná biodiverzita); v mnoha 
případech jde především o obnovu přírodě blízké dru-
hové skladby a prostorové struktury lesů změněných dří-
vějším hospodařením. Řešení těchto situací, stejně jako 
měnícího se klimatu na les vyžaduje hlubokou znalost 
ekologie lesa, přírodních procesů, dopadu disturbancí 
a na ně vázaného specifi ckého managementu. 

Obnovy víceméně přirozeného stavu lesa v národ-
ním parku je možné docílit třemi různými postupy:
• ponecháním lesa bez zásahu přirozenému vývoji;
• zavedením systematického a cílevědomého hospo-

daření zaměřeného na přeměnu;
• kombinací obou přístupů.

Obnova víceméně přirozeného stavu lesa se realizuje 
diferencovaně s ohledem na zachování podmínek pro 
druhy a stanoviště. 

Racionálním přístupem je zavádění managemen-
tu postupné řízené změny s maximálním využitím 
přírodních procesů. Vhodným modelem přechodu 
od standardního pasečného hospodaření k ekologicky 
motivovanému nakládání s lesem je model přírodě blíz-
kého hospodaření. V jeho rámci jde o uplatnění široké 
škály opatření, počínaje ponecháním dané části lesa 
samovolnému vývoji bez zásahu až po aktivní zásahy, 
zaměřené na dosažení lokálně specifi ckého cíle. Ve srov-
nání se standardním hospodařením v pasečném hospo-
dářském lese je přírodě blízké hospodaření v národním 
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parku obsahově zcela odlišné. Jeho smyslem není pří-
rodní procesy eliminovat, ale naopak jim dát prostor. 
Přírodě blízké hospodaření v národních parcích musí 
být zaměřené na maximální využití přírodních procesů. 
Případný přechod k převážně bezzásahovému režimu je 
třeba realizovat v lokálně rozdílném časovém horizontu 
a s ohledem na zachování biodiverzity. Cílem a výsled-
kem této péče je přírodě blízký les, odpovídající poslání 
a funkci národního parku.

Péče o luční porosty 
S výjimkou extrémních stanovišť (přirozené travní eko-
systémy) jde o vegetační útvary vzniklé vlivem člověka 
(odlesnění a přeměna na kosené louky, pastviny, exten-
zivní sady atd.). Po ukončení tradičního způsobu užívá-
ní (pokos, pastva) mají tendenci zarůst v kratším nebo 
delším časovém horizontu lesem. To by v částech někte-
rých NP vedlo ke změně historicky vzniklého charakteru 
krajiny – krajinného rázu i k zániku sice druhotně vznik-
lých, ale v současnosti přírodovědně vysoce hodnotných 
stanovišť. V jiných případech by to znamenalo ztrátu 
významných biotopů, na jejichž existenci jsou vázány 
různé druhy chráněných organismů.

Stav těchto ekosystémů je v současné době různý. 
Mohou to být:
– porosty s vysokou biologickou diverzitou
– zamokřené až rašelinné louky různé ekologické hod-

noty (poté co zarostly a přestaly fungovat uměle za-
ložené drobné odvodňovací příkopy)

– neudržované, degradované porosty dominované 
konkurenčně silnými druhy

– porosty dominované cizími invazními druhy
– plochy, na nichž probíhá spontánní obnova lesa aj.

Péče o subalpinské, lesní a nivní rašeliniště 
Rašeliniště jsou významně zastoupena zejména na území 
NP Šumava, v ostatních NP zaujímají jen malé rozlohy. 
Přesto jsou zcela specifi ckým unikátním biotopem, kte-
rý výrazně obohacuje diverzitu i druhovou rozmanitost 
krajiny a má velký význam z hlediska vodního režimu 
v krajině. Představují ekosystém, který je primárně závis-
lý na morfologii terénu, nadbytku vody a oligotrofním 
prostředí s nedostatkem živin. Jsou snadno zranitelným 
biotopem, který citlivě reaguje i na malé změny prostředí 
a rovněž je lehce devastovatelný přímým mechanickým 
narušením (např. technikou). 

Rašeliniště přitom zahrnují nejen klasická vrchoviště, 
ale také širokou škálu typů lesních rašelinných porostů 
a lučních rašelinišť. Zásady péče o rašeliniště proto nikdy 
nemohou být řešeny samostatně, ale zákonitě se promí-
tají i do stanovení zásad péče o lesní a luční ekosystémy. 
V současné době jsou klíčovým problémem ochrany ra-
šelinišť na území většiny NP zásahy do vodního režimu 
prováděné v minulosti. Nejčastějším typem ovlivnění 
je povrchové odvodnění ať již vlastních rašelinišť nebo 

jejich okolí. Intenzivní odvodnění v rámci PUPFLu i ze-
mědělské půdy bylo prováděno zejména v 60.–80. letech 
minulého století a na řadě míst postihlo i velmi cen-
ná rašeliniště. Odvodnění vede k poklesu a rozkolísání 
hladiny podzemní vody, dochází k provzdušnění raše-
linného profi lu a následnému rozkladu rašeliny, uvol-
nění živin do prostředí a zarůstání odvodněných částí 
dřevinami. 

Péče o skalní ekosystémy 
Přestože dominantními ekosystémy v národních par-
cích ČR jsou lesy, představuje geodiverzita přirozených 
skalních ekosystémů významnou součást přírodního bo-
hatství. Skalní ekosystémy jsou v závislosti na geologické 
a morfologické stavbě více či méně zranitelným typem 
biotopu. Zachování přirozeného vývoje skal, ochrana je-
dinečných geomorfologických forem (včetně zachování 
typického vzhledu krajiny) a vytvoření podmínek pro 
co nejmenší antropogenní ovlivnění tohoto přírodního 
prostředí patří proto rovněž k důležitým úkolům péče 
o přírodu NP. Mezi nejzávažnějšími negativními vlivy, 
které vážně poškozují skalní ekosystémy, patří horole-
zecké a turistické aktivity způsobující sešlap a erozi skal-
ního podloží, poškození skalních stěn i destrukci dílčích 
skalních tvarů. Skalní ekosystémy mohou být lokálně 
poškozeny také dalšími aktivitami (např. stavební čin-
nost, těžba a pálení klestu, strhávání drnů, kontamina-
ce chemickými látkami, ad.). Zvláštním fenoménem je 
ohrožení pískovcových skalních měst tzv. solným zvětrá-
váním způsobeným dlouhodobým znečištěním ovzduší 
a používáním hnojiv v zemědělství.

Mezi skalní ekosystémy náleží skalní svahy, skalní 
výchozy (skalní defi lé, masivy a skalní stěny, solitérní 
skalní útvary a formy), dále také sutě i přirozené pod-
zemní prostory. 

Péče o ohrožené druhy živočichů a rostlin 
České NP jsou domovem mnoha ohrožených a vzác-
ných druhů živočichů a rostlin. Kromě druhů chráně-
ných zákonem a dalších, které jsou předmětem ochrany 
PO a EVL, vyskytují se na územích NP biotopy již vy-
mizelé v okolní krajině (např. zachovalé mokřady, lesní 
porosty ve fázi rozpadu s dostatkem mrtvého dřeva), 
které hostí řadu druhů (např. bezobratlých, ptáků, me-
chorostů, lišejníků, hub atd.) jinde vyhynulých či velmi 
vzácných. 

V mnoha případech představují NP refugia, ve kte-
rých přežívají poslední životaschopné populace druhů 
(např. tetřev hlušec – NP Šumava), včetně endemických 
druhů (např. jeřáb sudetský či zvonek český – KRNAP) či 
glaciálních reliktů (např. ostružiník moruška –  KRNAP). 
NP jsou také přirozenou zdrojnicí, ze kterých se některé 
vzácné druhy šíří do okolní krajiny (např. rys ostrovid 
nebo puštík bělavý).



5055.8  Biologická diverzita na úrovni biotopů

V zalesněných územích NP platí, že většina druhů 
živočichů a rostlin nevyžaduje aktivní opatření pro za-
chování svých populací, neboť jejich výskyt je vázán 
na existující biotopy a přirozené procesy v nich probíha-
jící. Odlišná situace je na nelesních biotopech, vzniklých 
aktivní činností člověka (např. louky, pastviny), které 
sice v NP zaujímají minoritní plochu, je však na ně vá-
zána relativně vysoká biodiverzita fl óry a fauny, často 
vysoké ochranářské hodnoty (např. krkonošské louky) 
vyžadující aktivní management.

Specifi cké postavení mají NP pro existenci velkých 
šelem, protože kromě jejich výskytu na severovýchodě 
Moravy (medvěd, vlk, rys), kde jsou populace velkých 
šelem plně závislé na dotaci migranty z oblasti Karpat, 
představují NP (především Šumava a České Švýcarsko) 
a jejich bližší i vzdálenější okolí jedinou oblast v ČR 
s permanentním výskytem rysa – jediné velké šelmy 
vyskytující se i mimo karpatskou oblast. Významný je 
také fakt, že na území NP, na rozdíl od zbytku území ČR, 
jsou eliminovány ilegální odstřely rysa. 

Ochrana zvláště chráněných a ohrožených druhů je 
v NP prováděna v souladu se ZOPK.

Péče o vodní ekosystémy 
Říční síť na území národních parků tvoří přibližně 
1 500 km toků. Přes rozdílné hydrologické podmínky 
stávajících čtyř národních parků se jedná o ukázku vel-
mi dobře zachovaných dílčích povodí málo ovlivněných 
antropogenními zásahy. Společně s funkčními aluvii vy-
tvářejí toky území přirozené akumulace vod zpomalu-
jící nástup povodňových průtoků. Nezastupitelnou roli 
v ekosystému národních parků hrají také stojaté vody, 
i když jsou s výjimkou šumavských jezer vytvořené lid-
skou činností. Všechny typy vod jsou často obývány 
ohroženými druhy živočichů i vodních makrofyt.

Mezi hlavní negativní vlivy s přímým dopadem 
na změnu funkcí a struktury stanovišť autochtonních 
druhů, které vedou k oslabení jejich lokálních popula-
cí, lze zařadit technické úpravy toků (podélné i příčné) 
ovlivňující jejich hydromorfologii a odběry vody (zejmé-
na pro provoz vodních elektráren a zasněžování). Stav 
vodních ekosystémů významně zhoršují také zásahy 
do pobřežních porostů a odstraňování mrtvého dřeva 
z koryt. Problémem, o jehož principech je dosud známo 
velice málo, je nastávající úbytek vody a zvýšená rozko-
lísanost průtoků.

Vodní toky patří mezi ojedinělé ekosystémy, u nichž 
je z hlediska ochrany přírody nejvhodnějším způsobem 
hospodaření bezzásahovost. Při péči o vodní biotopy je 
důležité zachování a podpora dynamiky toků a jejich niv 
stejně jako kvalitní revitalizace (vč. migračního zprů-
chodnění) umožňující následné využití potenciálu pří-
rodních korkotvorných procesů. Významná je kontrola 
kvality vod a zajištění omezení splachů z okolí (země-
dělství, obce) včetně ochranného pásma. Zásadní otáz-

kou je využívání vod pro rekreaci, zejména z pohledu 
rybářství a turistického splouvání na lodích.

Podle kategorizace rybných vod jsou všechny ryba-
mi obývané toky hodnoceny jako vody lososové. Rybí 
společenstva jsou ovlivněna rybářskými aktivitami, a to 
z hlediska struktury druhové i vnitrodruhově genetické. 
Negativně se projevuje například narušení genofondu 
lokálních populací (pstruh obecný) a zavlečení invaz-
ních druhů do stojatých vod (střevlička východní, karas 
stříbřitý).Privilegium možnosti zážitku ze sportovního 
rybolovu v nejcennějších přírodních oblastech je veřej-
ností ještě stále zaměňováno za právo na lov na jakém-
koliv místě. Existuje konfl ikt zájmů v případech, kdy 
rybáři mají přístup na lokality, do nichž je veřejnosti 
vstup zakázán. Pozitivní efekt omezení rybářského tlaku 
na stav rybích společenstev v některých částech národ-
ních parků by měl být příkladem pro směrování rybář-
ství i v dalších územích.

Zlepšení stavu rybích společenstev je možné vždy až 
po uspokojivém vyřešení kvality vodních biotopů. Poté 
je vhodné uvažovat o:
• zákazu rybolovu a vyloučení jakéhokoliv hospoda-

ření nebo
• zákazu rybolovu a hospodaření za cílem stabilizace 

populací autochtonních druhů nebo
• povolení regulovaného rybolovu a přírodě blízkého 

hospodaření.

Strategii je nutné volit zejména podle celkové koncep-
ce ochrany území. Citlivé stanovení pravidel musí pla-
tit i pro ochranná pásma napojená říčním systémem 
na území národních parků. Nezbytná je důkladná evi-
dence hospodaření, stejně jako sledování dalších vlivů 
na ichtyofaunu (vč. predátorů).

Péče o zvěř 
Dlouhodobě přetrvávajícím problémem je negativní 
vliv určitých druhů spárkaté zvěře na lesní ekosystémy. 
Důsledkem vysokých stavů spárkaté zvěře je nadměrný 
okus, blokace přirozeného zmlazení a obnovy přírodě 
blízkého lesa. Neobhajitelné jsou vysoké fi nanční ná-
klady na ochranu přirozeného zmlazení a uměle vysá-
zených dřevin. Zcela narušenou rovnováhu v důsledku 
absence přirozených predátorů, nevěrohodných metod 
zjišťování stavů zvěře a svazujících tradic myslivosti se 
nedaří dostatečně rychle a věrohodně obnovit.

Ekologická rizika v českých národních parcích
Rizikům jsou vystaveny lesní i nelesní ekosystémy. V dů-
sledku dřívějšího výhradně ekonomicky motivovaného 
využívání jsou některé ekosystémy (především lesy) 
v NP silně změněny a destabilizovány:
 invazní druhy obecně.
 smrkové monokultury nižších poloh (Šumava, Kr-

konoše, České Švýcarsko).
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 porosty introdukovaných cizích dřevin – vejmutov-
ka (Pinus strobus), modřín (Larix decidua) – České 
Švýcarsko, akát (Robinia pseudoaccacia) – Podyjí, 
smrk pichlavý (Picea pungens), borovice pokroucená 
(Pinus contorta), borovice blatka (Pinus rotundata), 
smrk omorika (Picea omorica) – KRNAP.
 lesní ekosystémy Krkonoš, Šumavy a Českého Švý-

carska dosud silně zatíženy kyselou depozicí.
 lesní ekosystémy Krkonoš a Šumavy opakovaně po-

stihovány klimatickými disturbancemi a následně 
gradací kůrovce.
 vliv změny klimatu – extrémní fluktuace počasí 

(srážky, sucho, vichřice).

Lesy jako dlouhověké ekosystémy jsou v průběhu pře-
měny k přírodě bližšímu stavu vystaveny značným ri-
zikům.

Možnosti vyhlášení dalších národních parků 
v České republice

Vyhodnocením možností vzniku dalších národních par-
ků se naposledy zabýval Státní program ochrany přírody 
a krajiny v ČR, schválený vládou v roce 1998. Kromě 
vyhlášení NP České Švýcarsko navrhoval, aby se prově-
řila možnost vyhlásit národním parkem i centrální část 
CHKO Křivoklátsko. NP České Švýcarsko byl zřízen 
k 1. 1. 2000, v roce 2010 byl zahájen legislativní proces 
pro vyhlášení NP Křivoklátsko. 

Dalším významným územím, které by mohlo svou 
kvalitou i rozlohou splňovat požadavky na národní park, 
je centrální, vrcholová část CHKO Jeseníky. Nejvyšší po-
lohy Jeseníků mají charakter severské tundry. Vhodné by 
rovněž bylo rozšíření NP České Švýcarsko tak, aby byla 
zajištěna geografi cká a ekosystémová celistvost tohoto 
chráněného území.

Zonace a plány péče národních parků 

Zonace
Podle zákona se území národních parků člení na tři zóny 
ochrany přírody s ohledem na přírodní hodnoty. V sou-
časnosti je většina přírodovědně nejcennějších a zároveň 
nejvíce zranitelných území všech našich národních par-
ků zařazena do nejpřísněji chráněné I. zóny ochrany pří-
rody. Pro zařazování území do jednotlivých zón byla pro 
všechny národní parky zpracována jednotná metodika. 
Problémem je, že stávající zonace je často zaměňována 
s typem péče (managementem) o dané území. Laickou 
a částečně i odbornou veřejností je zonace ochrany pří-
rody totiž chápána jako určující podmínka pro péči ze-
jména o lesní ekosystémy, což ne vždy odpovídá realitě. 

Veřejností je navíc zonace mnohdy vnímána jako 
pouhé omezení vstupu do daného území, nikoli jako 
ochranářské opatření bránící nadbytečnému poškozo-
vání daných ekosystémů. Zejména místní obyvatelé k ní 
přistupují často velmi negativně. Většina návštěvníků 
národních parků ale omezení vyplývající ze zonace bez 
větších problémů respektuje. 

Jedním z cílů v oblasti zonace by pak v budoucnu 
mělo být ucelení zón pro zajištění efektivnější ochra-
ny přirozených ekosystémů nebo málo lidskou činností 
ovlivněných ekosystémů. Přirozené procesy mohou totiž 
fungovat pouze na dostatečně velkých plochách. 

Plány péče 
Plány péče o národní parky jsou zásadními koncepční-
mi dokumenty. Stanoví způsob péče o území a defi nují, 
k ochraně jakých hodnot a s jakým cílem je vymezeno. 
Navržená opatření jsou závazná pro orgány ochrany pří-
rody a jsou navíc podkladem pro tvorbu jiných pláno-
vacích dokumentů, jako jsou lesní hospodářské plány či 
územně plánovací dokumenty. Mají proto velký význam 
pro místní samosprávu a pro všechny vlastníky a nájem-
ce pozemků v konkrétním zvláště chráněném území. 

Tab. 68:
Přehled rozsahu zón jednotlivých NP.

Národní 
park

I. zóna NP
(ha)

II. zóna NP
(ha)

III. zóna NP
(ha)

ochranné pásmo NP
(ha)

CELKEM NP
(ha)

NP Šumava 8.807
(12,9 %)

55.885
(82,1 %)

3.372
(5,0 %) Funkci plní CHKO Šumava 68.064

NP Podyjí 2.218
(35,4 %)

2.262
(36,1 %)

1.779
(28,5 %)

2.822 6.259

NP České 
Švýcarsko

1.653
(20,8 %)

6.210
(78,3 %)

70
(0,9 %)

Funkci plní
CHKO Labské pískovce, 

CHKO Lužické hory
7.933

KRNAP 6.995
(19,3 %)

10.064
(27,7 %)

19.268
(53,0 %)

18,642 36.327
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Dalším dokumentem, který upravuje zejména péči 
o lesy v národních parcích, jsou lesní hospodářské 
plány (LHP). Podkladem pro jejich vypracování jsou 
schválené a platné plány péče o dané území. LHP jsou 
zpracovávány v souladu s vyhláškou č. 84/1996 Sb., 
o lesním hospodářském plánování, která je ale vhodná 
především pro hospodářskou úpravu lesa. Pro bohatě 
strukturované přírodní nebo přírodě blízké lesy se tato 
vyhláška nehodí. Její závazná ustanovení (maximální 
celková výše těžeb, minimální plošný rozsah výchov-
ných zásahů v porostech do 40 let věku a v podstatě 
i minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin) 
neodpovídají potřebám péče o les v národních parcích. 

Uplatňování současné lesnické legislativy v lesích 
na území národních parků je do budoucna obecně ne-
udržitelné. Řešením je úprava současného zákona o le-
sích včetně příslušného prováděcího předpisu a příprava 
nového zákona o ochraně přírody. 

Rekreační a turistické využívání
národních parků

Turistické a rekreační využívání většiny národních par-
ků má dlouhou tradici. Kromě přínosu pro individuální 
zdraví, kondici, poznání a celkovou duševní i fyzickou 
pohodu jednotlivých návštěvníků má nezanedbatelný 
ekonomický význam pro místní obce a regiony. Přírodní 
a krajinné hodnoty a zajímavosti jsou totiž pro návštěv-
níky velmi atraktivní. Ochrana přírodních a krajinných 
fenoménů, které jsou důvodem, proč návštěvníci do re-
gionu jezdí, je proto důležitá pro dlouhodobou prospe-
ritu obcí a regionů v národních parcích i v okolí. 

Cestovní ruch a rekreační aktivity musí být v národ-
ních parcích regulovány tak, aby cenné území nepoško-
zovaly. Se změnou životního stylu, vzrůstající životní 
úrovní a kupní silou obyvatel ale rostou přímo úměrně 
i požadavky na rozsah, kvalitu a intenzitu služeb. Přírod-
ní hodnoty jsou proto v národních parcích na některých 
místech podstatně ohrožovány intenzivním turistickým 
a rekreačním zatížením (výstavba vleků, lanovek, sjez-
dovek, bikeparků, nových hotelů, penzionů, apartmáno-
vých bytů a parkovišť ve volné krajině, eroze způsobená 
intenzivním sešlapáváním terénu apod.). Velkým problé-
mem se v poslední době stala jízda motorovými vozidly 
v terénu mimo silnice či místní komunikace. V zimním 
období jsou to především skútry, během roku pak jízda 
motocyklů či motorových čtyřkolek. 

Správy národních parků nejsou a nebudou komerč-
ními institucemi zabývajícími se cestovním ruchem. Dů-
ležitá je však spolupráce správ národních parků a těchto 
institucí a promyšlené usměrňování rekreačních aktivit 
tak, aby nedocházelo k negativním dopadům na příro-
du a krajinu. Potřebná je i podpora tzv. měkkých forem 
turismu. 

Odborné činnosti a výzkum 
Správy národních parků provádějí potřebné inven-
tarizační přírodovědné průzkumy, monitoring, do-
kumentaci a šetření v ochraně přírody, spolupracují 
s výzkumnými a vědeckými pracovišti. Veškerá odborná 
činnost musí odpovídat cílům ochrany přírody v národ-
ních parcích s využíváním nejnovějších vědeckých a od-
borných poznatků o chráněných druzích, chráněných 
populacích a o chráněných ekosystémech. Na koordi-
naci odborné a výzkumné činnosti se kromě pracov-
níků správ parků podílí i odborná veřejnost, například 
zástupci vědeckých kruhů z jednotlivých Rad národních 
parků.

Pro každý park se zpracovávají konkrétní a specifi c-
ké okruhy problémů, které je nutné výzkumnými úkoly 
řešit (koncepce odborných činností a potřeby výzkumu 
pro jednotlivé národní parky). 

Národní parky a práce s veřejností 

Mezi faktory, které ovlivňují vnímání národních parků 
veřejností i politickou reprezentací (obce, kraje, parla-
ment, vláda), patří bezpochyby práce s veřejností (public 
relations) a s médii (media relations). Neméně důležitá je 
i environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO), 
zaměřená především na školy a návštěvníky parku. 

Vzdělanost, informovanost a motivace obyvatel 
a návštěvníků sehrávají klíčovou úlohu při aktivní péči 
o přírodu v národních parcích. Při práci s veřejností 
a využívání komunikačních nástrojů se ale dosud ne 
vždy dařilo přizpůsobit sdělení, které chceme komuni-
kovat, cílovým skupinám, pro které je sdělení určeno. 

Mezinárodní pozice
a vztahy českých národních parků

Důležitá poloha ČR uprostřed Evropy je patrná ze studií 
o evropských ekologických sítích, které staví na spojení 
Z–V a S–J (Pan European Ecological Network, Natura 
2000). 

Ve směru Z–V je mimořádně důležitá spojovací 
funkce sudetských pohoří – spojení mezi Karpatským 
obloukem a středoevropskými středohorami. V sou-
časné době je toto spojení zajištěno Krkonošským 
národním parkem a NP České Švýcarsko, podpořené 
soustavou chráněných krajinných oblastí v prostoru 
mezi Slavkovským lesem a Beskydami. Toto spojení je 
na českém území na několika místech přerušeno (Hor-
nomoravský úval, Krušné hory), představuje ale potenci-
onálně jedno z významných migračních spojení střední 
Evropy. V tomto směru by mohlo významnou roli sehrát 
zřízení národního parku Jeseníky a Beskydy.

Významné postavení Šumavy vyplývá z úzké přes-
hraniční spolupráce s Národním parkem Bavorský les; 
tím vzniklo největší chráněné území střední Evropy. Me-
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zinárodní postavení Národního parku Podyjí vyplývá 
ze spolupráce s Národním parkem Th ayatal v Rakousku 
a z jejich napojení na soustavu chráněných území v po-
vodí Moravy a Dunaje. 

Z této situace je třeba vycházet a budovat soustavu 
českých národních parků jako spojovací článek v mezi-
národní/středoevropské síti. 

Národní parky a obce

Komunikace obcí a správ národních parků se v jed-
notlivých parcích liší. Obecně však lze konstatovat, že 
v současné době chybí potřebná míra důvěry na obou 
stranách, chybí vzájemné pochopení rolí, cílů, potřeb 
a omezení. Nejsou dosud stanovena a realizována pra-
vidla oboustranně vyhovující komunikace a spolupráce. 
Emoce mnohdy převažují nad racionálním uvažováním 
a hledáním kompromisů. Někdy chybí profesionální 
nadhled pracovníků správ národních parků, mnohdy 
se lpí na pozicích a očekává se pouze atak z druhé strany. 
Ze strany obcí často chybí vůle vyslechnout a pokusit se 
pochopit koncepci správy národního parku. 

Problematice se věnuje nezanedbatelné množství 
času, nicméně výsledky se dostavují relativně pomalu, 
časově velmi náročnou prací vedení národních parků 
a nikoliv plošně. Problematika komunikace a spolupráce 
národních parků a obcí je do značné míry ovlivněna ab-
sencí kvalitní public relations, vedenou a řízenou z MŽP. 
Zásadní je však nepochybně dodržování dlouhodobých 
a neměnných stanovisek orgánů ochrany přírody (správ 
národních parků a MŽP).

Posláním národních parků je chránit přírodní bo-
hatství a přirozený život ekosystémů, vytvořit podmínky 
pro prosperitu obcí a umožnit poznávání přírody for-
mou šetrné turistiky. Další rozvoj národních parků musí 
brát ohled na přírodu, místní obyvatele i návštěvníky.

Doporučné zdroje informací

Webové prezentace
www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa
www.panparks.org
www.wildeurope.org 
www.wdpa.org
www.mzp.cz
www.pralesy.cz
www.nature.cz

Dokumenty
Státní politika životního prostředí ČR 2004–2010
Národní lesnický program II 
Státní program ochrany přírody a krajiny
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR

Organizace a iniciativy
Europarc Federation
PAN Parks Foundation
Wild Europe Initiative

Eurosite
IUCN World Commission on Protected Areas

Legislativní normy
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, prováděcí 

vyhlášky
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a prováděcí vyhlášky
Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko
Zákon č. 410/2000 Sb. o rybářství, prováděcí vyhlášky
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, prováděcí vyhlášky
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, prováděcí vyhlášky
Zákon č. 219/2000 Sb. o nakládání s majetkem státu, prováděcí 

vyhlášky
Nařízení vlády č. 163/1991 Sb. o zřízení NP Šumava
Nařízení vlády č. 164/1991 Sb. o zřízení NP Podyjí
Nařízení vlády č. 165/91 Sb., kterým je znovu vyhlášen KRNAP
Nařízení vlády č. 584/2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast Po-

dyjí
Nařízení vlády č. 600/2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast 

Krkonoše
Nařízení vlády č. 681/2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast 

Šumava
Nařízení vlády č. 683/2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lab-

ské pískovce 
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb. ve znění č. 371/2009 Sb., kterým se 

stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 

5.8.12   Klasifi kační systémy biotopů 
v ČR a jejich význam 
pro ochranu přírody a krajiny

Petr Maděra

Význam a vývoj mapování biotopů

Mapování biotopů se původně vyvinulo jako speci-
fi cký nástroj ochrany přírody, který sloužil jako pod-
klad k tomu, aby mohly být prováděny a rozpracovány 
ochranná opatření a zásady péče pro oblasti s přednost-
ní funkcí ochrany přírody. Ochrana přírody se přitom 
koncentrovala na zajištění biologicko-ekologicky hod-
notných ploch, převážně v neosídlených oblastech, které 
byly defi novány jako plochy důležité k ochraně ohrože-
ných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Mapování 
biotopů tedy mělo za cíl vyhledávat a popisovat biotopy 
chráněných druhů rostlin a živočichů. Důraz na výše 
jmenovaný smysl mapování biotopů rozhodně přispěl 
k tomu, že pojem biotop byl chápán pouze jako ochra-
nářsky cenný element krajiny.

Metoda mapování biotopů se dále vyvíjela, s rostou-
cím negativním vlivem člověka na krajinu se rozšířil její 
záběr na celou krajinu, i člověkem intenzívně využíva-
nou. Mapováním biotopů se v 90. letech minulého století 
převážně rozumělo systematické vylišování ekologicky 
zvláště cenných součástí krajiny. Je vytipována síť „eko-
logicky přednostních ploch“, které mají zaručit vedle 
hlavní funkce ochrany druhů, podle pravidla „ochrana 
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druhů prostřednictvím ochrany jejich biotopů“, také 
udržitelnost stability krajiny (BROGGI & GRABHERR 
1991). Mapování biotopů vytváří informační databan-
ku o ekologicky významných biotopech-ekosystémech, 
které zabezpečují zachování genofondu a ekologické sta-
bility krajiny (RŮŽIČKOVÁ et al. 1992). Lze tedy říci, 
že pod pojmem mapování biotopů se rozumí většinou 
selektivní inventarizace biotopů, které mají v krajině 
ekologicko-stabilizační funkci a které tvoří tak zvanou 
kostru ekologické stability krajiny. Obecněji lze říci, že 
mapování biotopů charakterizuje současný stav bioty 
v krajině, umožňuje zjistit plochy s různým druhem a in-
tenzitou antropogenních faktorů, jejichž důsledkem jsou 
rozdíly ve druhovém složení, struktuře a ekologických 
vlastnostech společenstva (BUČEK & LACINA 1993).

Ve všech zemích, kde se mapování biotopů provádí, 
se jedná v drtivé většině o mapování ekologicky hodnot-
ných biotopů selektivním způsobem.

Obecně řečeno je cílem mapování biotopů přispět 
k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti pozná-
ním stavu biologické složky krajiny v její rozmanitosti 
a poznáním podmínek pro její zachování. Prvním před-
pokladem ke splnění tohoto cíle je vytvoření databáze 
o ekologicky významných biotopech a o jejich umístění 
v krajině, což je základem pro ochranu, zachování a péči 
o genofond krajiny.

V celosvětovém měřítku mapování biotopů nejvíce 
pokročilo v Evropě. Z evropských zemí má nejpropraco-
vanější metodiku mapování biotopů Spolková republika 
Německo. První velkoplošné mapování biotopů ve smys-
lu systematického vystižení ekologicky zvláště cenných 
částí krajiny bylo započato v roce 1973 na katedře kra-
jinné ekologie Technické university v Mnichově pod 
vedením prof. Habera (DAIXLER 1982; JANÁČKOVÁ 
& VALENTA 1992). Obdiv ve světě si získalo především 
mapování biotopů Bavorska, které bylo provedeno v le-
tech 1973–74, kdy bylo zpracováno celé mimoalpské 
Bavorsko s výjimkou souvislých lesních oblastí a zasta-
věných území. Celkem bylo zamapováno 14 000 biotopů, 
které zaujímaly 6,1 % plochy mimoalpského Bavorska. 
V letech 1977–79 bylo provedeno speciální mapování 
alpského území Bavorska – 5800 biotopů pokrývajících 
56 % rozlohy. V letech 1981–82 byly všechny biotopy 
z prvního alpského mapování zkontrolovány a shledalo 
se, že jen 46 % jich zůstalo neporušeno, 3 % byly poru-
šeny na více než polovině plochy nebo zničeny. V roce 
1985 začala v Bavorsku druhá etapa mapování biotopů, 
velice uznávaná a ceněná. Podnětem byla změna bavor-
ské ústavy a zákona o ochraně přírody tak, že zahrnoval 
široký výčet typů biotopů, kterým stát poskytuje urči-
tou ochranu. Aby mohli majitelé pozemků tuto ochranu 
respektovat a aby ji mohly úřady ochrany přírody vy-
konávat, musely být k dispozici informace o plochách, 
na nichž jsou tyto biotopy zastoupeny. Jestliže je nějaká 
plocha zamapována jako biotop, má to právní důsledky 

plynoucí ze zákona (ochrana, stanovení způsobu vy-
užívání, dotace i sankce). Požadavek ochrany přírody 
na vyhovující krajinu zní, že cca 10 % její rozlohy má 
být kryto biotopy. V Německu se objevila i myšlenka sítě 
biotopů (Biotopverbundsystem) (JEDICKE 1993), která 
by vznikla funkčním propojením vymezených biotopů 
a která by tak byla obdobou našeho ÚSES či jiného kon-
ceptu ekologických sítí v krajině.

Spolkové země, které vznikly z bývalé NDR po sjed-
nocení Německa, měly situaci velmi ulehčenou tím, že 
existovaly dokonale propracovaná metodika a značné 
zkušenosti s mapováním biotopů. Tak mohlo být ma-
pování biotopů rychle provedeno, jak je tomu například 
ve spolkové zemi Th urínsko, které bylo první východní 
spolkovou zemí, v níž bylo uzavřeno mapování biotopů 
(WESTHUS 1993).

V SRN se také vyvíjí poněkud odlišné mapování bio-
topů osídlených oblastí, které je považováno za nemé-
ně důležité. Zkušenostmi se dospělo k závěrům, že pro 
urbanizované oblasti je třeba vyvíjet specifi ckou meto-
diku mapování, založenou na upraveném katalogu bio-
topů, rozšířeném o zvláštní, antropogenně podmíněná 
urbánní společenstva. Mapování biotopů v osídlených 
oblastech začalo v SRN v roce 1978, odlišná metodika 
pro osídlené oblasti byla vytvořena v roce 1985 (AR-
BEITSGRUPPE 1986). V současnosti má v Německu 
přes 160 měst své biotopy zinventarizovány, přičemž 
mezi prvními byl Berlín, Erlangen (1978), Augsburg, 
Düsseldorf, Hamburg aj. (1979).

Z dalších států pokročilo mapování biotopů nejvíce 
v Rakousku (HOLZNER et al. 1989), Švýcarsku, Bel-
gii a Lichtenštejnsku. V Rakousku bylo velmi kvalitně 
zpracováno mapování biotopů Vorarlbergu týmem pod 
vedením dr. BROGGIHO a prof. GRABHERRA (1991) 
a slouží zde jako vzor pro další práce.

Pro knížectví Lichtenštejn sestavil Broggi a Wolfi n-
ger již v roce 1977 katalog chráněných a ochranářsky 
hodnotných přírodních oblastí.

Ve Švýcarsku je ochrana přírody věcí kantonů a je 
proto rozdílně provozována. Stát má v ochraně příro-
dy rámcové kompetence, které mu dovolují především 
zprostředkování podpory cenným biotopům a jmenová-
ní národních významných biotopů. To mělo za následek 
vytvoření celošvýcarského inventáře pro luhy a vrcho-
viště, inventáře slatin a stepních biotopů.

Mapování biotopů se nepočítá ke standardním me-
todám ochrany přírody jenom v německy mluvících 
zemích, nýbrž prakticky v každé evropské zemi existuje 
buď právě dokončený přehled, nebo alespoň vyjasněná 
vůle. Například ve Velké Británii byla, po patnáctiletém 
výzkumu, dokončena klasifi kace vegetačních společen-
stev, jako základ pro mapování biotopů.

Ve Slovenské republice byla zpracována kvalitní 
příručka k mapování a katalog biotopů, který sesta-
vili RUŽIČKOVÁ, HALADA & JEDLIČKA (1992) 
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pod vedením prof. Růžičky a Slovenské akademie věd 
a za spolupráce mnoha významných biologů Slovenska. 
Z nedostatku fi nančních prostředků se ovšem mapovalo 
pouze v izolovaných oblastech (např. Polana).

Téměř celoevropský národní trend mapování bio-
topů tak postupně vyústil k výčtu významných biotopů 
Evropy Evropským společenstvím v rámci projektu Co-
rine – Biotopes a celý vývoj v Evropě byl na konci minu-
lého století završen přijetím směrnice Evropské komise 
o ochraně přírodních stanovišť, divoce žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (Directive of the Councile of 
the European Community on the Conservation of Natural 
Habitats and of Wild Fauna a Flora 92/43/EEC) přijatou 
21. května 1992 a známou i pod zkratkou FFH-directive, 
anebo Th e Habitats Directive. 

Směrnice vychází z Bernské konvence a je zamě-
řena na její uplatňování v zemích EU. Doplňuje a na-
vazuje na Birds Directive (Directive of the Council of 
the  European Community on the Conservation of Wild 
Birds 79/409/EEC z dubna 1979), proto ani nezahrnuje 
opatření na ochranu ptáků. Pozoruhodné je, že směrnice 
je zaměřená nejen na ochranu vzácných a ohrožených 
druhů a jejich biotopů, ale jako jedna z prvních právních 
norem na světě taxativně vymezuje i typy biotopů, které 
si zasluhují ochranu samy o sobě. Obsahuje pro členské 
země EU, včetně zemí přistupujících, závazná opatření, 
termíny a postupy. Členské země jsou za jejich neplně-
ní pokutovány nebo žalovány u Evropského soudního 
dvora.

Směrnice obsahuje 6 příloh:
Příloha I – Evropsky významné typy přírodních biotopů 
(Natural habitat types of Community interest), u kterých 
si jejich ochrana vyžaduje vyhlášení za Special Areas of 
Conservation – SACs, obsahuje asi 200 typů biotopů 
(klasifi kovaných a označených číselnými kódy v souladu 
s programem Corine – biotops). Zvláště jsou vyznačené 
priority habitat types, jako např. laguny, aktivní vrcho-
vištní rašeliniště, lesní společenstva svazu Tilio-Acerion 
a olšiny Alnion glutinoso-incanae.
Příloha II – Evropsky významné druhy živočichů a rost-
lin (Animals and plants species of Community interest), 
u kterých si ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštního 
chráněného území, uvádí 134 taxonů (rodů, druhů, 
poddruhů) obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi, savci), 
59 bezobratlých, 278 vyšších rostlin a 19 mechorostů 
a zvláštní seznam rostlin pro Makaronézii (Madeira, 
Kanárské a Azorské ostrovy), také s význačnými prio-
ritními druhy (priority species).
Příloha III – Kritéria pro určení evropsky významných 
stanovišť (Sites of Community importace) a vyhlašování 
zvláště chráněných území. Např. za významné lokality se 
považují i všechny lokality s výskytem prioritních typů 
biotopů a prioritních druhů.

Příloha IV – druhy živočichů a rostlin významných 
z hlediska ES, které vyžadují přísnou ochranu. Obsahuje 
většinu taxonů uvedených v Příloze II (160 obratlovců, 
71 bezobratlých, 173 rostlin).
Příloha V – druhy živočichů a rostlin významných 
z hlediska ES, u kterých využívání (lov, sběr, odchyt) je 
možné jen za předpokladu zabezpečení příznivého stavu 
jejich populací.
Příloha VI – zakázané způsoby odchytu a lovu (vztahuje 
se na ryby a savce uvedené v Příloze V)

Postup pro uplatňování Směrnice byl následující:
– do roku 1995 (3 roky od přijetí Směrnice) byla kaž-

dá členská země EU povinna předložit Komisi EU 
seznam lokalit národního významu (lokality se za-
stoupením typů biotopů uvedených příloze I anebo 
s výskytem druhů uvedených v Příloze II, vybrané 
s použitím kriterií uvedených v Příloze III).

– do roku 1998 (6 roků od přijetí Směrnice) Komise 
EU sestavila na základě dodaných informací Seznam 
stanovišť evropského významu (List of sites of Com-
munites importace).

– do roku 2004 (6 roků od přijetí seznamu) jsou člen-
ské země povinné vyhlásit lokality významné z hle-
diska EU uvedené na seznamu, které se nacházejí 
na jejich území, za Special Areas of Conservation – 
SACs a zabezpečit v nich praktickou ochranu druhů 
a biotopů, kvůli kterým byly vyhlášené.

Program EU – Natura 2000 (Čl. 3 Směrnice) je defi -
novaný jako „souvislá evropská ekologická sít“, kterou 
by měly tvořit výše uvedená zvláště chráněná území 
(SACs) spolu se zvláště chráněnými územími vyhláše-
nými na základě Birds Directive (SPAs). Členské státy 
EU se mají v případě potřeby postarat o zachování, resp. 
revitalizaci komponentů této sítě. Ve skutečnosti se však 
nejedná o síť v krajinně-ekologickém významu, protože 
vymezená území jsou více či méně izolovaná a není za-
jištěno jejich funkční propojení.

Radou Evropy na základě Bernské úmluvy je dále 
budovaná soustava chráněných území Smaragd, která 
má význam zejména v nečlenských státech EU, kde není 
vytvářena soustava Natura 2000. Program Smaragd vy-
užívá Palearktické klasifi kace typů přírodních stanovišť 
(DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN 1996).

Pro země Evropské unie byla dále vypracována kla-
sifi kace biotopů EUNIS HABITAT (DAVIES & MOSS 
1997).

Vývoj v ČR

V ČR se již v 60. letech začalo s ochranářským mapo-
váním. Bylo míněno jako podklad pro stanoviska a po-
sudky orgánů a odborných organizací státní ochrany 
přírody k zásahům do přírody, k posuzování územních 
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plánů a jiných plánovacích dokumentů týkajících se 
krajiny. Zpracovávali je převážně dobrovolní spolupra-
covníci státní ochrany přírody, a to napřed do map v mě-
řítku 1 : 50 000, od roku 1982 do map měřítka 1 : 10 000. 
Mapovány byly všechny objekty, které měly zůstat z hle-
diska ochrany přírody v krajině zachovány, včetně těch, 
pro jejichž ochranu nebyly účinné právní prostředky, tj. 
tzv. „zájmových území státní ochrany přírody“ mimo 
chráněná území. Aktivity tohoto druhu byly vesměs re-
akcí na pokračující devastaci krajiny a ochuzování geno-
fondu. Nevyvážily však nedostatek právní závaznosti ani 
všeobecně rozšířený negativní postoj partnerů.

První metodické postupy, které dávaly rámcovou 
představu o stavu bioty v krajině, byly založeny na ma-
pování současného stavu vegetačních formací. Metodic-
ký postup byl vyzkoušen na mapách různých měřítek 
v rámci biogeografické diferenciace krajiny různých 
území ČR (např. BUČEK & LACINA 1977). Klasifi kace 
mapovaných vegetačních formací byla založena na for-
mačně-fyziognomickém přístupu s ohledem na význam-
né rozdíly ve struktuře a druhovém složení edifi kátorů.

Od poloviny 80. let začalo tímto způsobem probíhat 
mapování současného stavu krajiny v jednotlivých okre-
sech jihomoravského kraje (Vyškov, Hodonín, Prostějov, 
Blansko, Znojmo, Třebíč).

V 90. letech byl tento přístup modifi kovaně využí-
ván v metodikách mapování krajiny Státní meliorační 
správy (SMS, VONDRUŠKOVÁ 1994) a VaMP ČÚOP 
(dnes Agentura ochrany přírody a krajiny – AOPK, PEL-
LANTOVÁ et al. 1994). Tyto metody slouží především 
pro mapování významných krajinných prvků, k jejich 
registraci a k poznání kostry ekologické stability krajiny. 

Pro selektivní mapování ohrožených společenstev 
byla vyvinuta na VaMP ČÚOP v Brně metodika mapo-
vání fytocenóz významných z hlediska ochrany přírody 
a krajiny (ŘEPKA et al. 1994). 

Při vstupu ČR do EU bylo jednou ze vstupních pod-
mínek vytvořit na území celého státu soustavu NATURA 
2000, resp. nahlásit do Bruselu Seznam lokalit národního 
významu a následně zajistit jejich praktickou ochranu. 
Za tímto účelem byl zpracován autorským kolektivem 
CHYTRÝ, KUČERA & KOČÍ (2001) Katalog biotopů 
České republiky a návazně vytvořena Metodika mapo-
vání biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (GUTH 
2002). V rámci vytváření soustavy NATURA 2000 byla 
Česká republika rozdělena do dvou biogeografi ckých 
jednotek (kontinentální a panonskou), v nich byly podle 
zmíněné metodiky a katalogu celoplošně vymapovány 
biotopy do map v měřítku 1:10 000. Na základě výsled-
ků mapování byl vytvořen národní seznam, který byl 
odeslán do Bruselu. V současné době probíhá postupně 
komplikovaný proces zajištění praktické ochrany, jakož 
i periodické hodnocení stavu vymezených biotopů.

Metodické přístupy mapování biotopů
a jejich využití

Přístup formačně-fyziognomický
Formačně-fyziognomický přístup diferencuje bioto-
py s ohledem na významné rozdíly v jejich struktuře 
a druhovém složení edifi kátorů. Tento přístup vede často 
k vymezení typů využití půdy (v zahraniční literatuře 
používán termín land-use). V podmínkách ČR vymezil 
PETŘÍČEK (1982) fyziotypy. Také metodiky PELLAN-
TOVÁ et al. (1994) a VONDRUŠKOVÁ et al. (1994) jsou 
založeny na tomto přístupu. Výhodou je, že je relativně 
jednoduchý, rychlý a neklade příliš vysoké požadavky 
na znalosti mapovatelů. V současné době jsou tyto me-
todiky používány při shromažďování podkladů k regis-
traci významných krajinných prvků (VKP), při bilanci 
kostry ekologické stability krajiny (KES) jako podkladu 
pro projekty územních systémů ekologické stability či 
při rozmanitých krajinně-ekologických studiích.

Přístup fl oristicko-fytocenologický
Při typizaci rostlinných společenstev vytváříme umělé 
hranice, které v přírodě neexistují. Při vytváření klasifi -
kačních systémů to je ovšem nezbytné. Chceme-li zařa-
dit zpětně konkrétní segment fytocenózy do systému, 
může to však již činit větší či menší potíže. A ještě větší 
potíže vznikají, má-li se jednotka systému mapovat, tzn. 
vymezit její hranice v terénu.

Jednotky (syntaxony) curyšsko-montpellierského 
systému klasifi kace vegetace jsou typizovány na základě 
současného stavu rostlinných společenstev (fytocenóz). 
Objektem syntaxonomie jsou reálné fytocenózy v příro-
dě, které jsou v syntaxonomickém zpracování (vegetační 
syntéze) reprezentovány vegetačními snímky (MORA-
VEC et al. 1994). Při vegetační syntéze jsou vylišovány 
diagnostické (význačné a diferenciální) druhy rostlin 
jednotlivých typů fytocenóz a na základě jejich kombi-
nace jsou pak vegetační snímky (které představují obraz 
syntaxonomického individua) zařazovány do induktivně 
budovaného hierarchického systému. 

Takto vzniklý systém obsahuje pro území ČR, tisí-
ciletí ovlivňovaném člověkem, většinou jednotky for-
mované do současné podoby přímým či nepřímým 
působením člověka. Antropicky podmíněná jsou plošně 
téměř všechna nelesní společenstva, lesní společenstva 
jsou více nebo méně člověkem ovlivněná. Je proto po-
třeba stále míti na paměti, že katalog biotopů vytvořený 
na základě floristicko-fytocenologického systému, je 
z velké části souborem typů společenstev náhradní vege-
tace na stanovištích zcela jiných potenciálních jednotek.

Přístup fl oristicko-fytocenologický byl využit v ka-
talogu biotopů České republiky (CHYTRÝ, KUČERA 
& KOČÍ 2001). Biotopy autoři rozdělili do dvou skupin – 
na přírodní a biotopy silně ovlivněné či vytvořené člově-
kem (pro ty situace, kdy konkrétní segment fytocenózy 
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nejde zařadit do systému přírodních biotopů). Dle defi -
nice je přírodní biotop typem přírodního, přirozeného 
nebo polopřirozeného, suchozemského nebo vodního 
území. Řada přírodních biotopů je ovšem podmíněna 
trvalou činností člověka (louky, pastviny, vegetace obna-
žených den, vřesoviště, v našich podmínkách i řada bio-
topů alpínského bezlesí, řada biotopů křovin…), a proto 
je potřeba chápat tento termín jako poněkud nadsazený.

Z tohoto důvodu museli tvůrci metodiky mapová-
ní biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (GUTH 
2002) defi novat takzvanou reprezentativnost biotopu, 
jako míru, do jaké je daný segment s výskytem přírod-
ního biotopu typický, je to reprezentativnost mapovací 
jednotky z hlediska jejího popisu v katalogu biotopů.

Floristicko-fytocenologický přístup klade vysoké 
požadavky na botanické a fytocenologické znalosti ma-
povatele, je využíván zejména pro selektivní mapování 
ochranářsky hodnotných biotopů.

Přístup geobiocenologický
Geobiocenologický metodický přístup předpokládá, že 
ekologická stabilita lesních společenstev, jako schopnost 
uchovat a reprodukovat své podstatné charakteristiky 
pomocí autoregulačních procesů (MÍCHAL 1994), je 
přímo úměrná stupni přirozenosti, to znamená, že čím 
vyšší je stupeň přirozenosti společenstva, tím vyšší je 
i jeho vlastní ekologická stabilita. Hodnocení ekologické 
stability společenstev je nesmírně složité, proto za před-
pokladu platnosti výše uvedeného vztahu se snažíme 
stanovit stupeň přirozenosti společenstva či stupeň jeho 
antropického ovlivnění, a z něho odvodit míru ekologic-
ké stability. Jako výhodné teoretické východisko je obec-
ně přijímána teorie typu geobiocénu (ZLATNÍK 1973), 
která říká, že typ geobiocénu je soubor geobiocenózy 
přírodní a všech geobiocenóz, které od ní pocházejí, 
včetně jejich vývojových stadií, jaké se mohou vystřídat 
v segmentu určitých trvalých ekologických podmínek. 
Přírodní stav geobiocenóz v krajině je myšlený stav, 
který by mohl nastat v současných ekologických pod-
mínkách při vyloučení zásahů člověka. Je proto pova-
žován za přírodovědecky objektivní srovnávací bázi pro 
hodnocení změn bioty v krajině na geobiocenologickém 
principu (BUČEK & LACINA 1999). V rámci trvalých 
ekologických podmínek ekotopu, vyjádřených skupina-
mi typů geobiocénů (ZLATNÍK 1976), se tak mohou na-
cházet segmenty společenstev do různé míry antropicky 
ovlivněné, tzn. různé typy biotopů (MADĚRA 1998). 
Geobiocenologický přístup je vhodný pro stanovení zá-
sad managementu biotopů, protože mapuje typy biotopů 
s respektem k jejich stanovišti. S výhodou je využitelný 
ke stanovení stupně antropického ovlivnění či stupně 
ekologické stability mapovaných segmentů.

5.8.13  Červená kniha biotopů

Tomáš Kučera

Červené seznamy a červené knihy byly v minulosti se-
stavovány především pro modelové skupiny nápadných 
či zájmových organismů, popř. pro skupiny, které lze 
považovat za tzv. indikační To jsou takové taxonomic-
ké skupiny, které mají širokou ekologickou variabili-
tu, ale jsou bohatě diverzifi kované na druhy s natolik 
úzkou ekologickou amplitudou, že obsazují relativně 
úzké niky, a tím lze jejich přítomnost a druhovou smě-
nu na gradientu prostředí považovat za specifi ckou či 
charakteristickou (fakultativní) a v případě výhradní 
vazby (obligátní) dokonce za indikační, resp. diagnos-
tickou. Kritéria IUCN pro kategorizaci stupně ohrožení 
jednotlivých druhů jsou založena na hodnocení změny 
populační početnosti, plochy výskytu druhu a jeho are-
álu rozšíření a dlouhodobé prognózy vývoje. Zejména 
dlouhodobá prognóza však představuje velkou nejistotu 
a může vnést do systému hodnocení nečekané zvraty. 
Např. velmi vzácné vysokohorské druhy byly i přes svou 
celkově nízkou populační početnost považovány v mi-
nulosti za relativně stabilní, a to až do doby, než se začaly 
výrazněji projevovat účinky klimatických oscilací právě 
posunem výškové vegetační stupňovitosti, tedy horní 
hranice lesa, do vyšších poloh. Dnes dokáže jen málo-
kdo odhadnout, jaký dopad budou mít např. klimatické 
oscilace na okrajové populace těchto druhů a nakolik 
vyvolají „pulsování“ jejich metapopulací. 

Hodnocení početnosti samozřejmě odpovídá životní 
formě daných organismů a způsobu jejich rozmnožová-
ní. Zatímco u pohlavně se rozmnožujících organismů 
bývá situace v zásadě evolučně zřetelná (jejich repro-
dukční schopnost je odvozována od počtu jedinců obou 
pohlaví), u ostatních organismů si pro analýzu života-
schopnosti populace musíme vypomáhat jinými úrov-
němi (např. klon, dceřiná linie, atp.). Zcela odlišnou 
situaci však představuje pohled na biotopy, který by 
byl alternativní druhové ochraně. V zásadě je situace 
o to komplikovanější, že ochrana biotopu je podmíněna 
zachováním abiotických složek prostředí i veškeré jeho 
bioty. V ochraně biotopů proto nelze uvažovat v rovině 
druh – prostředí; je třeba pojímat ji mnohem komplex-
něji, především z hlediska zachování základních funkč-
ních vazeb všech přítomných druhů v daném prostředí. 
Proto v ochraně biotopů, na rozdíl od ochrany druho-
vé, nestačí postihnout několik málo klíčových faktorů 
pro existenci přítomných (meta)populací, ale je třeba 
pochopit širší prostorové souvislosti komplexu biotopů 
v daném ekosystému/krajině. Zatímco druhová ochra-
na se orientuje na jedince či populaci sdílející společný 
genofond, ochrana biotopů je prostorová a zahrnuje seg-
menty a jejich mozaiky tvořící typické biotopkomplexy 
(tab. 69), ty pak sdílejí společné prostředí. Biotopová 
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ochrana je komplexní a chrání životní prostředí druhů 
jako celek.

Biologická vzácnost bývá u druhů zpravidla určena 
třemi charakteristikami: geografi ckým rozšířením, náro-
ky na stanoviště a početností. Z ochranářského hlediska 
jsou zajímavé druhy s omezeným geografi ckým rozšíře-
ním a úzkou vazbou na stanoviště (např. endemity, resp. 
izolované reliktní populace), druhy se širším areálem 
vázané na vzácné biotopy a málo početné druhy. Obdob-
ně lze i v ochraně biotopů rozlišit (i) unikátní biotopy 
vázané na geografi cky či ekologicky vzácně se vyskytu-
jící (jedinečné) přírodní fenomény (např. na hadce nebo 
na prostředí hercynských karů) a (ii) biotopy obecněji 
rozšířené, které se vyskytují jen na velmi malých plo-
chách daných specifi cky vázanými přírodními poměry 
(např. prameniště, slaniska, teplomilné lemy). Proto po-
četnost a plocha biotopů jsou základním vodítkem při 
stanovení stupně ohrožení jednotlivých biotopů. 

Poněkud komplikovanějším úkolem je vyhodnocení 
dosavadního vývoje a prognóza budoucího stavu z hle-
diska ohrožení. Podrobné informace o biotopech nám 
sice scházejí, ale zato existuje červený seznam rostlin-
ných společenstev vydaný v roce 1983 a aktualizovaný 
v roce 1995 (MORAVEC et al. 1995). Srovnání vývoje 
stupně ohrožení rostlinných společenstev České republi-
ky ukázalo na značnou míru degradace přírodních spo-
lečenstev v průběhu 80. a 90. let, a to nejenom ubýváním 
jejich plochy, tedy vhodných dostupných stanovišť, ale 
také zhoršováním jejich kvality (ruderalizace, ochuze-
ní o vzácné druhy, degradace zarůstáním nitrofi lními 
dominantami, atp.). Vědecký pokrok regionálního fy-
tocenologického výzkumu reprezentovaný moderním 
přehledem Vegetace České republiky (CHYTRÝ 2007; 
2009; 2011) bohužel neumožňuje zopakovat plošné vy-
hodnocení stupně ohrožení jednotlivých rostlinných 
společenstev a aktualizovat tak původní červený seznam 
(je to dáno odlišnou koncepcí vymezení spíše nižšího 
počtu šířeji pojatých jednotek s dobře defi novanými sku-

pinami diagnostických druhů, zcela logicky jsou v tomto 
systému vzácné a tedy i ohrožené lokální či jinak ne-
vyhraněné asociace kooptovány do hojnějších a méně 
vzácných širších jednotek). Červený seznam rostlinných 
společenstev, který se stal jedním z klíčových zdrojů při 
stanovení prognózy vývoje při hodnocení stupně ohro-
žení biotopů, nelze tedy jednoduše a mechanicky aktu-
alizovat do přítomnosti. Tím spíše vystupuje do popředí 
organizační úroveň biotopů, u nichž bychom mohli 
očekávat poněkud stabilnější situaci díky jejich kom-
plexnosti, protože mají přece jenom výraznější vazbu 
na abiotické podmínky prostředí a jsou schopné do jisté 
míry tyto podmínky regulovat. 

Otázkou pak zůstává, nakolik mohou biotopy fun-
govat jako deštník pro ochranu méně nápadných či eko-
logicky méně vyhraněných skupin. Tato vazba je zřejmě 
poměrně dosti volná a zdá se, že např. většina živočichů 
preferuje určitý soubor biotopů podle jejich fyziogno-
mie nebo převládajícího faktoru prostředí (např. nad-
mořské výšky, vlhkosti, přítomnosti vápenných iontů, 
atp.). I na základě zkušeností s indikačními skupinami 
zpracovanými pro červenou knihu biotopů můžeme 
konstatovat, že pro řadu skupin je důležitější konkrétní 
věková či porostní struktura biotopu, než jeho stanovišt-
ní charakteristika a druhové složení přítomných rostlin. 
Tak např. pro řadu druhů saprotrofních hub či saproxy-
lických brouků je mnohem důležitější přítomnost odu-
mírajících a mrtvých kmenů hostitelských dřevin, než 
to, zda je bylinný podrost mezofi lní či acidofi lní. 

Červená kniha biotopů ČR

Struktura Červené knihy biotopů ČR logicky navazuje 
na Katalog biotopů ČR (CHYTRÝ, KUČERA & KOČÍ 
2001; CHYTRÝ et al. 2010). Červená kniha biotopů ČR 
shrnuje některé z výsledků mapování biotopů a pomáhá 
stanovit aktuální stav biotopů z hlediska jejich ohrožení, 
vzácnosti a míry ochrany na národní úrovni. Červená 

Tab. 69:
Porovnání parametrů druhové a biotopové organizační úrovně při stanovení stupně ohrožení.

Charakteristika Druhy Biotopy
Základní jednotka Jedinec, populace Segment, mozaika

Popis a charakteristika Popis průměrného jedince,
variabilita diagnostických znaků

Fyziognomie typického vegetačního porostu 
a charakteristika stanoviště

Rozšíření Výskyt populací na lokalitách Rozšíření segmentů

Biologie a ekologie Funkční nika, adaptace na stanoviště, 
mezidruhové vztahy

Funkční ekosystém, adaptace na prostředí, 
prostorová mozaikovitost, sukcese

Ohrožení Úhyn jedinců, narušení metapopulace, 
rozvrat společenstva

Degradace prostředí, fragmentace segmentů 
či jejich mozaiky

Ochrana Posilování populací, řízený management Management faktorů prostředí,
celistvost biotopkomplexů
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kniha je kritickým zhodnocením výskytu a rozšíření 
jednotlivých biotopů v ČR, založeným na skutečném 
terénním průzkumu. Tím se stává jak odborným pod-
kladem pro hodnocení priorit ochranářského výzku-
mu, tak nezbytným podkladem pro výkon státní správy 
v oblasti ochrany přírody při ochraně vzácných biotopů 
a realizaci záchranných programů. 

Při výběru hodnotících kritérií stupně ohrožení bio-
topů bychom mohli použít následující kritéria: přísluš-
nost k biogeografi cké oblasti, plocha, celkové rozšíření 
a celková rozloha, míra přirozenosti, ohrožení, druhová 
pestrost, výskyt vzácných druhů, prostorová struktura 
biotopu, okolní biotopy. Jelikož jsou znalosti o některých 
těchto kritériích u řady biotopů nedostatečné, zůstává 
odhad stupně jejich ohrožení v mnoha případech ex-
pertní.

Z hlediska biogeografi ckého rozšíření druhů, spole-
čenstev i biotopů jsou ochranářsky významné jak hojné 
výskyty organizmů resp. biotopů vázaných na mino-
ritní biogeografi cké oblasti (z hlediska střední Evropy 
jde např. o biotopy vázané na panonskou či karpatskou 
oblast), tak výskyty ležící na okraji areálů i arely vzdá-
lené od vlastního těžiště areálu (ve středoevropském 
kontextu např. biotopy arkto-alpínské tundy či suché 
subpanonské trávníky). 

Pro hodnocení stupně ohrožení je nezbytná znalost 
nejenom současného stavu z hlediska ohrožení (tj. roz-
lohy, rozšíření, ohrožení lidskou činností, ztráty druhové 
pestrosti, atp.), ale také vývoj těchto charakteristik v čase. 
Za nejohroženější biotopy lze považovat ty, u nichž došlo 
v posledních letech buď k významnému úbytku lokalit, 
resp. ploch, nebo došlo k jejich degradaci. Významnou 
roli hraje také změna přírodních podmínek nezbytných 
pro dlouhodobou existenci vzácných a ohrožených bio-
topů. Degradace biotopů je způsobena obecnými proce-
sy jako eutrofi zace, acidifi kace či změnou klimatických 
podmínek (teplotní a srážkové úhrny, rozložení srážek 
během roku apod.). Dále hraje roli působení člověka, 
zejména v souvislosti se změnami hydrologických po-
měrů krajiny. 

Vyhynulé biotopy u nás z čistě formálního důvodu 
zatím nejsou, protože systém biotopů byl defi nován po-
měrně nedávno (CHYTRÝ, KUČERA & KOČÍ 2001). 
Nicméně z naší původní vegetace již nenávratně zmi-
zela jednoletá halofytní vegetace travin a sukulentů (as. 
 Crypsietetum aculeatae, tř. Th ero-Salicornietea strictae). 
Analogicky např. slovenskému katalogu biotopů (STA-
NOVÁ & VALACHOVIČ 2002) lze za biotop v ČR 
vyhynulý považovat biotop Kontinentální slaniska pa-
nonské oblasti (prioritní habitat 1530* Pannonic salt 
steppes and salt marshes). 

Mezi nejvzácnější biotopy (co do počtu segmentů 
i plochy, KUČERA 2009) patří vegetace jednoletých 
slanomilných trav (M2.4, 2 segmenty, 0,5 ha), křoviny 
s mandloní (K4B, 7 segmentů, 0,6 ha), štěrkové náplavy 

se židovníkem německým (M4.2, 2 segmenty, 2,2 ha), 
vodní biotopy se vzácnými druhy jako aldrovandka (bio-
top V1E, 3 segmenty, 2,5 ha), skalní výchozy sudetských 
karů (A5, 7 segmentů, 2,1 ha), vápnité slatiny s mařicí 
pilovitou (M1.8, 6 segmentů, 4 ha) a subalpínské křoviny 
s vrbou laponskou (A8.1, 9 segmentů, 4,1 ha). Z hlediska 
plochy výskytu pod 5 ha ještě přistupují sněhová výle-
žiska (A3, 15 segmentů, 3,3 ha), která jsou vzhledem 
ke klimatickému vývoji zásadně ohrožena. Z hlediska 
počtu lokalit jsou vzácně zastoupena oligotrofní jezera se 
šídlatkami (V6, 4 segmenty, 26,7 ha), kontinentální vy-
sokobylinná vegetace (T1.8, 8 segmentů, 5,6 ha) a poros-
ty s nepukalkou plovoucí (V1D, 12 segmentů, 10,7 ha). 
Všechny tyto biotopy spadají s ohledem na nízký počet 
lokalit a/nebo plochu do kategorie kriticky ohrožených 
biotopů České republiky (CR podle kategorizace IUCN).

Kategorizace IUCN

Kategorizace červených seznamů vychází ze závazných 
podkladů IUCN. Jde zejména o kritéria IUCN pro sta-
novení kategorie ohroženosti (IUCN 2001) a jejich mo-
difi kace sestavené pro použití v regionech (na menším 
než globálním měřítku). Problém je, že tato kritéria jsou 
sestavena pro druhové populační charakteristiky s ohle-
dem na míru izolovanosti od ostatních konspecifi ckých 
populací a jsou tudíž značně odlišná od problematiky 
biotopů. Druhým velmi podstatným problémem je 
vyhodnocení podílu regionální populace na populaci 
celosvětové. Zatímco druhy tvoří lokální až endemic-
ké (mikro)populace, u biotopů je třeba vždy zvažovat 
minimálně kombinaci stanovištní ekologie (ta je obec-
ná) a konkrétní vegetace (ta bývá zpravidla více lokální, 
než jsou druhy). Proto je třeba obecná kritéria zohled-
ňovat obdobným postupem, jaký navrhli pro druhy 
GÄRDENFORS (2001). Celosvětová kritéria lze použít 
na regionální úrovni pouze za předpokladu, že se jedná 
o geografi cky izolované biotopy, tedy nikoliv o biotopy 
se souvislým rozšířením v celé střední Evropě. Vzhle-
dem k tomu, že nás zajímají vzácné biotopy, nepovažu-
jeme toto omezení za limitující. V přehledu biotopů jsou 
použity kategorie ohrožení uvedené v tab. 70. Nejméně 
zastoupenou kategorií jsou biotopy kriticky ohrožené 
(CR, kritéria IUCN udávají pro kategorii CR více než 
80 % úbytek počtu lokalit za deset let, resp. celkovou plo-
chu menší než 10 km2). Do této kategorie jsou zařazeny 
geografi cky úzce rozšířené biotopy s těžištěm rozšíření 
ve střední Evropě (to se týká především biotopů váza-
ných na hercynské kary). Kriticky ohrožené biotopy mají 
zpravidla těžiště rozšíření mimo střední Evropu a zde 
ve střední Evropě jejich výskyty představují izolované 
okrajové či vzdálené výskyty (např. biotopy arkto-alpín-
ské tundry nebo horských vrchovišť mají celoevropské 
těžiště rozšíření ve Skandinávii). Nejvíce potenciálně 
ohrožených biotopů u nás je ohrožených regionálně – 
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se současnou úrovní znalostí totiž nemůžeme posoudit 
trendy vývoje počtu lokalit a jejich plochy a míru degra-
dace v čase. Zaznamenání těchto trendů je předmětem 
intenzivního probíhajícího výzkumu. 

5.8.14   Ekologie obnovy a její význam 
pro ochranu přírody a krajiny 
v České republice

Karel Prach

Ekologie obnovy jako mladý obor

Člověk svojí činností poškodil nebo zničil rozsáhlá úze-
mí i jednotlivé ekosystémy od tropů až po polární ob-
lasti. Například roční úbytek tropických deštných lesů 
kácením přednedávnem dosahoval až 140 tis. km2, čili 
téměř dvojnásobku rozlohy celé České republiky. Vedle 
tropických deštných lesů byly asi nejvíce zničeny či de-
gradovány mokřady, především odvodněním a přemě-
něnou na zemědělskou půdu. Poškozeny nebo zničeny 
byly rozsáhlé plochy i dalších ekosystémů. Asi 1 % souše 
je narušeno těžbou nerostných surovin. Všechny tyto 
změny mají dalekosáhlé dopady na fungování ekosys-
témů i celých krajin: zvýšení eroze, snížení dostupnosti 
vody, nebo naopak její přebytek (zvýšené riziko záplav), 
degradace půd, negativní vlivy na klima aj. Nejde jen 
o plošné ztráty. Negativním jevem je bezesporu frag-
mentace biotopů a její důsledky např. pro metapopulační 
dynamiku zúčastněných druhů, vedoucí třeba až k jejich 
vymizení. Fragmentované biotopy jsou často také ná-
chylnější k invazím cizích organismů, eutrofi zaci apod.

Zhruba od 80. let 20. století se začaly objevovat ve vy-
spělých zemích snahy nejen tuto degradaci ekosystémů 
zastavit, ale pokud možno i přistoupit k jejich postup-
né obnově, ideálně do původního stavu, nebo alespoň 
do nějakého stavu přírodě blízkého. Začal se formovat 

obor restoration ecology, který česky nazýváme ekologie 
obnovy. Obor poskytuje vědecké podklady pro praktic-
kou ekologickou obnovu (ecological restoration) a je tedy 
součástí ekologie jakožto vědecké discipliny, ze které vy-
chází (Obr. 218). Vedle akademické sféry spolupracují 
na ekologické obnově ve vyspělých zemích i různé rekul-
tivační fi rmy, státní sféra, NGO apod. Ve Spojených stá-
tech byla v r. 1987 založena Společnost pro ekologickou 
obnovu (Society for Ecological Restoration,  www.ser.org) 
dnes s celosvětovou působností. Společnost vydává od 
r. 1993 časopis Restoration Ecology, který se stal hlavním 
vědeckým časopisem oboru.

EKOLOGIE
Ekologická teorie

Koncepty, prediktivní a matematické modely 
vysvětlující strukturu a fungování

ekologických systémů
(tj. populací, společenstev, ekosystémů, krajiny)

EKOLOGIE OBNOVY
Poskytování vědeckých podkladů k obnově
a využívání praktické obnovy ke zpřesnění 

vědeckých teorií, konceptů a modelů

EKOLOGICKÁ OBNOVA
Praktické provádění obnovy

degradovaných ekologických systémů

Obr. 218:  Vzájemné vztahy mezi ekologií (ekologickou teorií), 
ekologií obnovy a praktickou ekologickou obnovou. Další po-
drobnosti v textu. (Upraveno podle FALK et al. 2006).

Tab. 70:
Použité kategorie ohrožení dle druhových kategorií IUCN.

Stupeň ohrožení Anglický význam Český význam Počet biotopů Celková ploha (ha)
EX* Exctinct vyhynulý
RE* Regionally extinct místně vyhynulý
CR Critically endangered kriticky ohrožený 10 52
EN Endangered ohrožený 27 26 564
VU Vulnerable zranitelný 75 267 018
NT Near threatened téměř ohrožený 42 401 614
LC Least concern málo dotčený 7 592 250

DD* Data defi cient chybějí data
* kategorie v červené knize biotopů nezastoupené
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V přístupu člověka k přírodě lze rámcově vylišit tři ob-
dobí, která se však různě překrývají a prolínají. Jsou to 
období exploatační, konzervační a „restaurační“. Není 
třeba detailně popisovat dosud převládající exploatační 
přístup. Konzervační přístup, reprezentovaný především 
institucionalizovanou ochranou přírody, se postupně 
ukázal, že nestačí. Význam „restauračního“ přístupu by 
měl do budoucna narůstat. Konzervační a „restaurační“ 
přístup se vzájemně doplňují, a tudíž i ekologie obnovy 
a dnešní ochrana přírody.

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny po-
užívané anglické a české výrazy, které nějakým způso-
bem souvisejí s ekologií obnovy (málo užívané termíny 
jsou uvedeny v závorce):
• Restoration – (obnova v užším slova smyslu): obno-

va původního stavu před narušením (disturbancí) 
• Rehabilitation – rehabilitace: částečná obnova smě-

rem k původnímu stavu
• Remediation – (remediace): vylepšení (bez ohledu 

na směr)
• Reclamation – rekultivace: obnova stavu umožňují-

cího kultivaci (využití člověkem), zdůrazňuje se spíše 
praktický cíl, vztahuje se většinou k silně narušeným 
stanovištím

• (Revitalisation) – revitalizace: obecně zlepšení sta-
vu nějakého ekosystému

Všechny tyto termíny lze zahrnout pod široce pojíma-
ný pojem obnova (restoration sensu lato). Tyto hlavní 

procesy uvažované v ekologii obnovy jsou grafi cky zná-
zorněny na obr. 219. Lze říci, že prakticky každá eko-
logická obnova má co činit se sukcesí. Buď se jí snaží 
urychlit, nebo naopak zpomalit či vrátit zpět, nebo ji 
napodobit. To je patrné i z obrázku. V poslední době 
se stále více začínají prosazovat přírodě blízké způsoby 
obnovy na úkor donedávna převládajících technických 
rekultivací. Spoléhá se více na spontánní, nebo jen mírně 
usměrněnou sukcesi, v případě umělé obnovy se klade 
důraz na použití místu odpovídajících druhů lokální 
provenience (příklady budou uvedeny dále).

Všeobecně se má za to, že je snazší obnovit funk-
ce (např. vododržnost, snížení eroze, často i produkci) 
než strukturu (zde se převážně myslí druhové složení) 
ekosystémů. Pro dosažení prvního je možné i třeba vy-
sázet monokulturu o nízké přírodní hodnotě. Ekologie 
obnovy si však většinou klade vyšší cíle, právě ve směru 
zvýšení přírodní hodnoty narušených stanovišť. Zásadní 
v jakémkoliv projektu obnovy je otázka: obnova čeho? 
Obnovovat můžeme strukturu krajiny, funkce ekosys-
témů, složení společenstev, velikost a kvalitu populací. 
Uvažujeme-li o obnově nějakého konkrétního místa, je 
tedy nutné si nejprve ujasnit, jak má vypadat (alespoň 
rámcově) cílový ekosystém / společenstvo / populace 
(target ecosystem / community / population). Cílová spo-
lečenstva jsou pochopitelně složena z cílových druhů 
(target species). Pro správné vymezení cílového ekosys-
tému či společenstva je dobré mít k disposici nějaký 
referenční ekosystém (reference ecosystem), čili nějaký 

Obr. 219:  Základní procesy při obnově ekosystémů ve vztahu k měnící se struktuře a fungování ekosystémů. Tučně – proces obnovy, 
tečkovaně – proces degradace ekosystému, tenká čára – průběh spontánní sukcese, čárkovaně – rehabilitace, dvojitá šipka – rekultivace 
(částečně dle van ANDEL & ARONSON 2006).
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nenarušený (nedegradovaný) ekosystém na obdobném 
stanovišti, nejlépe v blízkém okolí. Ten se nutně nemusí 
stát cílovým, často to ani není možné (např. z praktic-
kých důvodů – fi nanční náročnost obnovy by byla příliš 
veliká). Ukazuje nám však směr, kterým bychom měli 
vyvíjet naše úsilí.

Obecné cíle či důvody obnovy lze shrnout do ná-
sledujících čtyř bodů (podle HOBBSE & NORTONA 
1996): a) obnovit silně degradovaná, až zcela zničená 
stanoviště (např. po těžbě); b) zlepšit produkční schop-
nost degradovaných produkčních území; c) zvýšit pří-
rodní hodnotu chráněných území; d) zvýšit přírodní 
hodnotu produkčních území. Tohoto můžeme docílit 
ideálně integrovanou obnovou, kdy můžeme kombino-
vat obnovu abiotického prostředí (např. zvýšení hladi-
ny vody zahrazením odvodňovacích kanálů), obnovou 
na úrovni populací (posilování, reintrodukce, nebo 
naopak eliminacíe nežádoucích druhů), společenstev 
(např. použití regionálních travních směsí při obnově 
luk na orné půdě), krajiny (např. založení biokoridorů). 
V poslední době se hodně mluví o obnově ekosystémo-
vých služeb (ecosystem services), které lze i ekonomicky 
vyčíslit. Na obr. 220 jsou znázorněny hlavní kroky, které 
by měly být učiněny v projektu obnovy nějakého kon-
krétního místa. 

Pro detailnější seznámení se s oborem lze doporučit 
především následující práce: van ANDEL & ARONSON 
(2006), WALKER & DEL MORAL (2003), WALKER et 
al. (2007), česky vydané monotématické číslo časopi-
su Zprávy České botanické společnosti (PRACH et al. 
2006) a seriál v čas. Živa (PRACH et al. 2009), z něhož 
do značné míry čerpá tento text.

Ekologie obnovy v České republice

I území České republiky bylo, hlavně v době komu-
nistické diktatury, celkově značně narušeno, lokálně 
přímo devastováno (těžební oblasti, imisemi odumřelé 
lesy aj.) Odvodněna byla téměř osmina celého území. 
Z celkové rozlohy luk cca 1,2 mil. ha byla za minulého 
režimu třetina rozorána. Od roku 1989 bylo sice obno-
veno (většinou za použití různých komerčních směsí) asi 
230 tis. ha luk, ale jejich přírodní hodnota je většinou 
malá. Jen na Mostecku bylo těžbou přímo zasaženo asi 
400 km2. Většina říčních toků byla zregulována (regulací 
například došlo ke zkrácení Labe v ploché nivě o cca ⅓), 
říční nivy rozorány. A mohli bychom ve výčtu pokra-
čovat dále.

Mezi aktuální témata v České republice patří přede-
vším následující: a) obnova ekosystémů na orné půdě; 
b) obnova těžbou narušených míst a jiných industriál-
ních stanovišť; c) obnova říčních ekosystémů; d) obnova 
degradovaných lučních porostů; e) obnova přirozenější 
skladby lesů.

Místa narušená těžbou surovin 
U nás bylo těžbou zasaženo asi 700 km2 (bez staré, his-
torické těžby), čili asi 0,89 % rozlohy republiky. Proto si 
obnova takovýchto míst pozornost jistě zaslouží. Dále 
bude ukázáno, že těžba a její důsledky nemusí mít vždy 
jen negativní dopad na přírodu a krajinu. Podrobně jsou 
stávající informace o obnově těžbou narušených míst 
a o výskytu rozmanitých organismů a jejich společenstev 
na nich shrnuty v publikaci ŘEHOUNEK et al. (2010) 
zároveň s ukázkami dobré a špatné praxe.

Těžba prakticky vždy představuje drastický zásah, 
většinou se jedná o přímé zničení stávajících ekosys-
témů. Proto byla jejím následkům záhy věnována po-
zornost. Výsypky a zbytkové těžebny se začaly většinou 
lesnicky rekultivovat u nás ve větší míře od 60. let (ale 
snahy lze datovat již do konce 19. stol.). Později byly 
zkoumány i přirozené procesy zarůstání výsypek a hle-
dány způsoby, jak je prosadit do rekultivační praxe. To 
není zdaleka jednoduché. Ve vyspělých zemích západ-
ní Evropy se to začalo více dařit až v 90. letech. U nás 
se začíná se spontánní sukcesí ofi ciálně alespoň trochu 
počítat až nyní, přestože asi nikde na světě nemají tak 
podrobně popsány spontánní sukcesní pochody na roz-

Stanovení cílů obnovy,

zhodnocení ekologických 
podmínek stanoviště  

a ekonomických možností 
 
 
 

Specifikace cílových společenstev
nebo ekosystémů 

 
 
 

Predikce jejich vývoje 
 
 
 

Doporučení pro management
konkrétního místa 

 
 
 

Realizace programu obnovy 
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Obr. 220:  Jednotlivé kroky v projektu obnovy nějakého konkrét-
ního místa. Důležitá je úloha monitoringu, který zprostředkovává 
zpětnou vazbu, pomocí které je možné dodatečně modifi kovat 
jednotlivé kroky. tak, aby bylo dosaženo žádoucího cíle (podle 
PRACH 2006).
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manitých těžbou narušených místech, jako máme my. Je 
tedy z čeho vycházet. 

Výsypky po těžbě uhlí 
Podrobně byly zkoumány výsypky na Mostecku a So-
kolovsku, částečně i na Kladensku a Ostravsku, dílčí in-
formace existují i z jiných území. Podrobněji zde bude 
popsána spontánní obnova výsypek na Mostecku, rám-
cově podobně probíhá však i jinde. Další informace jsou 
uvedeny v navazujících Případových studiích.

Výsypek je na Mostecku asi 200 km2, a to jak vněj-
ších (zakládané mimo těžební prostory), tak vnitřních 
(zakládané uvnitř těžebních jam, v jejich vytěžených čás-
tech). Mostecké výsypky mají pověst „měsíční“ krajiny. 
Tak se ale mohou jevit jen krátce po nasypání. V pod-
statě okamžitě začne proces primární* sukcese. Semena 
rostlin se dostávají na výsypky větrem, živočichy a někdy 
i člověkem již při procesu zakládání. Nejprve převládnou 
jednoletky a dvouletky, celková pokryvnost je v tomto 
stadiu, které trvá tak 5 let, ještě poměrně nízká (vět-
šinou do 30 %). Vedle běžných druhů se zde můžeme 
setkat i s druhy vysloveně vzácnými, jako je třeba kri-
ticky ohrožená lebeda růžová (Atriplex rosea). Tato raná 
stádia jsou vhodná např. i pro lindušku úhorní ( Anthus 
campestris), bělořita šedého (Oenanthe  oenanthe), či 
strnada zahradního (Emberiza hortulana) – údaje 
V. P. Bejčka. Mezi 5. a 15. rokem postupně převládnou 
vytrvalé širokolisté byliny, následovány travami. Spolu 
pak vytvářejí i další sukcesní stadia, kdy postupně ubývá 
pokryvnosti rumištních (ruderálních) druhů a přibývá 

druhů lučních. Protože Mostecko je poměrně suchou 
a teplou krajinou, dřeviny se zde uplatňují méně, větši-
nou s pokryvností tak do 30 % i v pozdních sukcesních 
stadiích. Po zhruba 20. roce sukcese se vytváří velmi 
pěkná mozaika jakési antropogenní (či polopřírodní) 
lesostepi, která zřejmě vytrvá velmi dlouho, jak můžeme 
vidět na nejstarší, nerekultivované Albrechtické výsypce 
staré zhruba 55 let (Obr. 221). Tato stanoviště se pak stá-
vají útočištěm řady ohrožených druhů hmyzu, například 
ohroženého lišaje pupalkového (Proserpinus proserpina). 
Takto probíhá sukcese na většině ploch výsypek. Jen vý-
jimečně se můžeme setkat s plochami bez vegetace, vět-
šinou na místech, kde byly založeny kyselé písky (pH až 
3,5). I takováto místa, pokud nejsou příliš plošně rozsáh-
lá, mají svůj ekologický význam. Pro některé ohrožené 
skupiny bezobratlých živočichů (zejména samotářské 
včely a vosy, někteří motýli, síťokřídlí apod.), kterým 
z běžné krajiny vhodné biotopy velmi rychle mizí, jsou 
klíčovými útočišti. Velmi cenné bývají mokřady, které 
se poměrně rychle formují ve sníženinách na vlastní 
výsypce i na jejím úpatí (jsou zde příznivé stanovištní 
podmínky dané dostatečnou vlhkost a splavovanými ži-
vinami). Většinou převládají orobinec širolistý a rákos, 
najdeme zde ale i některé vzácnější rostliny, jako jsou 
skřípinec dvoublizný (Schoenoplectus tabernaemontani) 
a bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis). Ve vod-
ních nádržích rostou parožnatky (r. Chara) i další za-
jímavé druhy řas. Takovéto mokřady jsou přímo rájem 
pro řadu druhů hmyzu, obojživelníků (viz Případová 
studie: Význam výsypek pro objoživelníky) i ptáků.

Obr. 221:  Spontánně zarostlá Albrechtická výsypka na Mostecku ve stáří asi 50 let. Žádné drahé technické rekultivace nejsou potřeba, 
vytváří se ekologicky velmi příznivá, jakási antropogenní lesostep a navíc zadarmo (© J. Prach).
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Bohužel, právě v době, kdy se na výsypce do značné 
míry zformovaly cenné biotopy, přijedou rekultivátoři 
s těžkou technikou. Přemodelují terén, navezou něja-
ký organický materiál (štěpku, drcenou kůru, orniční 
vrstvy shrnuté před postupující těžbou jinde) a vysázejí 
převážně stromečky, pěkně v řádkách (srov. obr. 222a, b). 
Je to drahé a většinou zbytečné. Příroda si poradí sama 
a zadarmo. Navíc, organickým materiálem vnesené ži-
viny podpoří uchycení a růst konkurenčně silných ru-
mištních, expanzních a invazních druhů, hlavně třtiny 
křovištní. Takto technicky rekultivované výsypky jsou 
druhově mnohem chudší než spontánně zarostlé. Tech-
nické rekultivace mají jistě svoje oprávnění na místech, 
kde hrozí eroze (na strmých okrajích), případně kon-
taminace (např. výtoky kyselých vod vyluhovaných 
z některých výsypek), v těsném sousedství sídlišť či ko-
munikací, nebo tam, kde je žádoucí nějaké rekreační aj. 
využití. Většina výsypek, asi 95 % jejich celkové rozlohy, 
má potenciál dobře se obnovit sama. (Zdůrazňuji poten-

ciál, který samozřejmě nemusí být všude využit.) Netrvá 
to ani tak dlouho. Víceméně souvislý vegetační kryt se 
vytváří v průměru do 15. roku sukcese a po 20. roce 
je vegetace výsypek již poměrně dobře stabilizovaná, se 
vzrostlejšími stromy a keři. Když vezmeme v úvahu, že 
rekultivátoři musejí počkat obvykle asi osm let, než si 
výsypkový substrát sedne, a pak teprve začít s rekultiva-
cemi, pomalejší průběh spontánní sukcese se v podstatě 
časově vyrovná s technickými rekultivacemi. Vysázené 
stromečky také nevyrostou okamžitě, a ty, jež se spon-
tánně uchytily již v prvních letech sukcese, mají naopak 
časový náskok. Vše tedy hovoří pro využití spontánní 
sukcese při obnově nejen mosteckých výsypek. 
* Pozn.: Primární sukcese probíhá na substrátech, na kte-
rých není vyvinuta půda a neobsahuje semena ani jiné 
rozmnožovací částice rostlin (např. výsypky hlušiny, od-
ledněná území, písečné duny). Naopak sekundární sukcese 
probíhá na stanovištích s již vytvořenou půdou a zásobou 
semen (např. opuštěná pole).

Obr. 222a, b:  Porovnání spontánně zarostlé (a) 
a technicky rekultivované (b) části Radovesické 
výsypky. Mozaika spontánně vzniklých mokřa-
dů, předlesních stadií, travnatých ploch a dosud 
nezarostlých ploch je ekologicky cenná, na roz-
díl od technicky rekultivovaných částí, které jsou 
bio logicky chudé (© J. Prach).
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Na vlhčím a chladnějším Sokolovsku běží spontánní 
sukcese poněkud odlišně od výše popsaného Mostecka. 
Málo nebo skoro vůbec se na začátku uplatňují jednoleté 
druhy, většinou se hned začnou šířit druhy vytrvalé, ja-
kými jsou především podběl, třtina křovištní, místy i ně-
které další ruderální druhy. Zároveň se ale mnohem lépe 
uchycují dřeviny, především bříza bělokorá, jíva a osika. 
To platí hlavně pro členitě sypané výsypky. V současné 
době se vytvářejí výsypky se zarovnanějším povrchem, 
což vede k větší expanzi nežádoucí třtiny křovištní. Ta 
může vytvářet až téměř kompaktní porosty a bloko-
vat další sukcesi. Pokud tomu tak není, kolem zhruba 
25. roku od nasypání dochází k dosti zásadní přestavbě 
společenstva. Ruderální druhy ustupují a začínají se více 
uplatňovat druhy luční a lesní, včetně například vsta-
vačovitých, kruštíku bahenního (Epipactis palustris), 
prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a Fuchsova 
(D. fuchsii), nebo druhů z čel. hruštičkovitých, jako jsou 
hruštička menší (Pyrola minor) a hruštice jednostranná 
(Orthilia secunda). V podrostu pionýrských dřevin se 
uchycují celkem úspěšně smrk, borovice, dub letní a do-
konce i buk, ačkoliv semenné stromy jsou někdy i dosti 
daleko. Listnáče však značně trpí okusem hlavně srnčí 
zvěře, která se stahuje na klidné výsypky z rušné okolní 
krajiny. Zatím nejstarší, téměř 50 let staré porosty vznik-
lé spontánní sukcesí, představují rozvolněnější les s pře-
vahou břízy a v podrostu s celkem bohatou garniturou 
bylinných druhů. Podobně jako na Mostecku se ve sníže-
ninách vytvářejí velmi hodnotné mokřady a cenná jsou 
i maloplošná prameniště, vznikající většinou v dolních 
částech a na úpatí výsypek. Mohou hostit mnohé vzácné 
a ohrožené živočichy, jakými jsou ropucha krátkono-
há (Bufo calamita), blatnice skvrnitá ( Pelobates fuscus), 
čolek velký (Triturus cristatus), obecný (T. vulgaris) 
a horský (T. alpestris), chřástal vodní (Rallus aquaticus), 
některé buchanky, potápníci, vířníci aj. Nově pro území 
republiky byly na výsypkách zjištěny dva druhy pako-
márů, chrostíci a kotule. Na Sokolovských výsypkách 
bylo zatím zjištěno (A. Lepšovou) více než 450 druhů 
vyšších hub (makromycetů). Lesnicky rekultivované vý-
sypky i zde vykazují celkově nižší biodiverzitu než spon-
tánně zarostlé části. Neplatí to jen pro některé skupiny 
půdních bezobratlých, které vyžadují větší přísun listo-
vého opadu. Z hlediska tvorby půdy jsou nejpříznivější 
olšové a lipové výsadby, nejméně vhodné jsou výsadby 
jehličnanů, zvláště exotických. Potěšitelné je, že z rekul-
tivací jsou již dnes vyjmuty některé části výsypek, které 
spontánně zarostly.

Na Kladensku najdeme asi tři desítky spíše men-
ších výsypek po těžbě černého uhlí. Protože těžba již 
skončila, iniciální sukcesí stadia jsou zde již poměrně 
vzácná. Vzhledem k menší rozloze zde výsypky poměr-
ně rychle zarůstají dřevinami, hlavně břízou, osikou, 
jívou, javorem klenem, ale i nepůvodním akátem, který 
je bohužel v celém území hojný. Z hlediska biologického 

jsou nejcennější mladší sukcesní stadia s dosud neza-
pojenými porosty dřevin. Na nich se vyskytuje většina 
ochranářsky významných bezobratlých, například sou-
mračník skořicový (Spialia sertorius), modrásek jetelo-
vý (Polyommatus bellargus) nebo saranče modrokřídlá 
(Oedipoda caerulescens). Nezapojená křovinatá stadia 
pak hostí např. ostruháčka kapinicového (Satyrium 
acaciaea) nebo celoevropsky ohroženého přástevníka 
kostivalového (Euplagia quadripunctaria). Řada těchto 
druhů je na Kladensku extrémně vzácná nebo dokonce 
regionálně vyhynulá. Bylo by žádoucí tato mladší stadia 
blokovat, nebo i místy již pokročilou sukcesi vrátit zpět 
řízeným lokálním narušením. Na technicky rekultivo-
vaných haldách většina ohrožených druhů přežít nedo-
káže.

I na Ostravsku většina výsypek opět poměrně rychle 
zarůstá dřevinami, především břízou bělokorou, topo-
ly (hybridní populace topolu černého, topol kanadský) 
a vrbami (jívou, červenou, bílou, křehkou). Na ost-
ravských výsypkách bylo nalezeno 17 druhů Červe-
ného seznamu vyšších rostlin, např. zeměžluč spanilá 
(Centaurium pulchellum), okrotice bílá (Cephalanthera 
damasonium), kruštík tmavočervený (Epipactis atro-
rubens), hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia) aj. 
a 14 druhů ohrožených živočichů, např. svižník polní 
(Cicindela campestris), skřivan lesní (Lullula arborea), 
pisík obecný (Actitis hypoleucos) a včelojed lesní (Pernis 
apivorus), většina z nich na spontánně zarostlých plo-
chách, velmi málo z nich na lesnicky rekultivovaných. 
(Podrobněji v Případové studii: Těžební prostory na Os-
travsku – významné lokality v industriální krajině.)

Většina kuželovitých hald po těžbě černého uhlí 
byla snížena nebo rozvezena. Domnívám se, že ales-
poň některé by bylo dobré zachovat jako jakési svědky 
minulosti, navíc mohou zpestřovat krajinu. Reliéfová 
heterogenita s sebou přináší i žádoucí heterogenitu bi-
ologickou, zejména v oblastech silně postižených lidskou 
činností pak mohou výsypky sloužit jako poslední úto-
čiště některých ohrožených druhů. 

Lomy 
Kamenolomů různé velikosti, od nepatrných až po vel-
kolomy, najdeme na území České republiky stovky, mož-
ná i tisíce. Podrobně byly studovány převážně čedičové 
lomy v Českém středohoří, vápencové lomy v Českém 
a Moravském krasu a některé silikátové lomy na Česko-
moravské vrchovině a v Blanském lese. 

V teplé části Českého středohoří, v Českém kra-
su a v jižní části Moravského krasu mají starší stadia 
spontánní sukcese (nad 25 let) často charakter křovi-
naté stepi, postupně s výskytem řady vzácných druhů 
typických pro okolní xerotermní lokality. V Českém 
středohoří byly zjištěny např. hlaváček jarní (Adonis ver-
nalis), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), pelyněk 
pontický (Artemisia pontica), kozinec rakouský (Astra-



5215.8  Biologická diverzita na úrovni biotopů

galus austriacus) a bezlodyžný (A. exscapus), plamének 
přímý (Clematis recta), koniklec luční (Pulsatilla praten-
sis), několik druhů kavylů (r. Stipa). V lomech Českého 
krasu bylo zaznamenáno 49 druhů rostlin Červeného 
seznamu (20 druhů chráněných vyhláškou), mezi jinými 
např. trnka křovinná (Prunus fruticosa), kyvor lékařský 
(Ceterach offi  cinarum), hvozdík sivý (Dianthus gratiano-
politanus), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), 
kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), třemdava 
bílá (Dictamnus albus), kosatec bezlistý (Iris aphylla) 
a chruplavník větší (Polycnemum majus). V lomech Čes-
kého krasu bylo zjištěno rovněž mnoho desítek ohrože-
ných druhů bezobratlých živočichů, z nejzajímavějších 
např. kriticky ohrožení soumračník podobný (Pyrgus ar-
moricanus), okáč metlicový (Hipparchia semele), saranče 
německá (Oedipoda germanica) nebo křís Platymetopius 
guttatus, jenž je jinak v celé ČR považován za vyhynulé-
ho. Z praktického hlediska je významné, že drtivá vět-
šina ohrožených živočichů se nevyskytuje v technicky 
rekultivovaných lomech.

Hodně vzácných a ohrožených druhů najdeme i v lo-
mech Moravského krasu, především v jeho jižní části.

I v silikátových lomech na klimaticky chladnější 
a vlhké Českomoravské vysočině bylo zaznamenáno 
ve 41 kamenolomech různého stáří 10 druhů Červené-
ho seznamu. Vlivem klimatu zde sukcese běží rychle-
ji k zapojeným porostům dřevin, které se formují cca 

do 15. roku po opuštění (vyjma lomových stěn). To, že 
i pro živočichy se mohou v silikátových kamenolomech 
ve vyšších nadmořských výškách formovat cenné bio-
topy, potvrzuje např. kolonizace lomů v Blanském lese 
ohroženými druhy pavouků.

I v případě lomů lze jednoznačně konstatovat, že 
jakákoliv rekultivace je zbytečná a z hlediska obnovy 
přírodních ekosystémů vysloveně škodlivá. Spontánní 
sukcese všude probíhá poměrně rychle, většinou k bio-
logicky příznivým porostům (Obr. 223), někde by ji však 
bylo dobré uměle blokovat nebo i vracet zpět a udržovat/
obnovovat tak mladší sukcesní stadia příznivá hlavně 
pro různé skupiny hmyzu.

Štěrkopískovny
Písky a štěrkopísky se tradičně těží po celém území ČR, 
v současné době minimálně na 210 místech. Podrobněji 
je význam štěrkopískoven rozveden v Případové studii: 
Jihočeské pískovny jako modelový příklad ekologické 
obnovy po těžbě. Průběh spontánní sukcese v pískov-
nách závisí, podobně jako u jiných těžeben, především 
na stanovištních podmínkách (hlavně vlhkosti sta-
noviště) a okolní krajině. Z hlediska ochrany přírody 
jsou nejcennější suchá a litorální stanoviště (Obr. 224). 
Písčiny, suché trávníky a oligotrofní mokřady v pískov-
nách se v dnešní krajině stávají důležitými refugii pro 
řadu druhů vzácných a chráněných organismů. Z rost-

Obr. 223:  Pískovna na Třeboňsku, kde Správa CHKO prosadila ponechání malé části bez zásahů. Tam se vytvořil velmi cenný mokřad, 
na rozdíl od zbytku pískovny, který byl lesnicky rekultivován hustými výsadbami borovice (v pozadí) (© J. Prach).
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lin můžeme jmenovat např. plavuňku zaplavovanou 
(Lycopodiella inundata), která vyhledává vlhké písčiny. 
Z mokřadních druhů lze zmínit přesličku různobarvou 
(Equisetum variegatum), žebratku bahenní (Hottonia pa-
lustris) či rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia). 
Písčiny a suché trávníky hostí např. nahoprutku píseč-
nou (Teesdalia nudicaulis), smil písečný (Helichrysum 
arenarium), chruplavník rolní (Polycnemum arvense), 
diviznu brunátnou (Verbascum phoeniceum) aj. Pro bře-
huli říční (Riparia riparia) se pískovny staly náhradním 
stanovištěm za původní hnízdiště v březích neregulova-
ných vodních toků. Drtivá většina populací v současné 
době hnízdí v činných či opuštěných pískovnách, z nichž 
ovšem bez patřičné péče o hnízdní stěny, tj. jejich pra-
videlné obnovování, po několika letech mizí. Pískovny 
jsou také významnými stanovišti plazů a obojživelníků. 
Pro ropuchu krátkonohou (Bufo calamita) tvoří dokonce 
většinu lokalit výskytu v ČR. Ohrožené druhy hmyzu 
(brouci, motýli, síťokřídlí, blanokřídlí aj.) osídlují pís-
kovny především v raných sukcesních stadiích, takže je 
pro ně žádoucí narušování povrchu a blokování suk-
cese. V rámci přírodě blízké obnovy pískoven lze rov-
něž uvažovat o blokování sukcese nebo o jejím vracení 
zpět, hlavně aktivním narušováním povrchu. Podstat-
né je také zachování či zvýšení stanovištní rozmanitosti 
v pískovně během těžby (členitosti georeliéfu a navazu-
jící variability vlhkostních poměrů apod.). Převládající 

lesnické rekultivace vedou většinou ke vzniku území 
z hlediska ochrany přírody bezcenných.

Rašeliniště 
Těžba rašeliny je prováděna v zásadě třemi způsoby: 
1) borkováním, které skončilo u nás asi před 50 lety, 
2) velkoplošným průmyslovým způsobem, u nás tzv. fré-
zováním a 3) maloplošnou, tzv. mokrou těžbou, většinou 
pro lázeňské účely. Borkované plochy byly v naprosté 
většině ponechány spontánnímu vývoji, který většinou 
směřoval přímo k obnově rašelinotvorného procesu 
a k uchycení typických rašelinných druhů. Hladina vody 
zůstala vysoko a ložisko nikde nebylo vytěženo celé, 
takže v bezprostředním okolí zůstala zachována typic-
ká rašelinná vegetace, která se poté stala zdrojem šíření 
rašelinných druhů na vytěžené plochy. Některá, v mi-
nulosti takto těžená rašeliniště jsou dnes významnými 
chráněnými územími (např. Červené blato na Třeboň-
sku). Podobně dobře regenerují, nebo lze předpokládat, 
že zregenerují, i plochy těžené mokrou těžbou.

Naprosto odlišná však je situace v případě průmys-
lově těžených ploch. Nejprve dojde k hlubokému od-
vodnění celého ložiska a většinou i k odstranění veškeré 
původní rašelinné vegetace. Po těžbě zbudou rozsáhlé 
odvodněné plochy protkané sítí hlubokých kanálů a vět-
šinou jen malá vrstva zbývající rašeliny (někde bylo tě-
ženo až na minerální podloží), navíc zhutnělé pojezdem 

Obr. 224:  Spontánně zarostlý lom v CHKO Šumava s bohatou populací chráněného prstnatce májového (Dactylorhiza majalis)
(© J. Prach).
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strojů. Obnova rašelinotvorného procesu a rašeliništní 
vegetace za těchto podmínek možná není. U nás bylo 
velkoplošně, průmyslově těženo 12 rašelinišť, na 7 z nich 
dosud těžba probíhá. Žádné další ložisko by se otvírat 
nemělo. Průmyslová těžba rašeliny vždy zničí nějakou 
cenou lokalitu. Rašelinišť máme u nás málo, jsou to vy-
soce reliktní lokality, ostrovního charakteru s kontinuál-
ním vývojem většinou od pozdního glaciálu, či časného 
holocénu. Jejich úplná ochrana je proto nanejvýš nut-
ná. Přesto je i na průmyslově těžených lokalitách určitá 
šance na obnovu rašeliniště, především cestou řízené 
obnovy. Zásadní je trvalé zvýšení hladiny vody zhruba 
k úrovni povrchu zahrazením odvodňovacích kanálů. 
Protože typické rašeliništní druhy se většinou špatně šíří 
na větší vzdálenost a původní rašeliništní vegetace byla 
většinou na celém ložisku zničena, je žádoucí tyto druhy 
podpořit např. formou výsevů, rozhozením sena se zra-
lými semeny z blízkých mokřadních luk, nebo rozhoze-
ním rozlámaných stélek rašeliníku, které ve vlhku dobře 
regenerují. Takto se velkoplošně obnovují vytěžená ra-
šeliniště již běžně např. v Irsku nebo v Kanadě. U nás se 
s tímto započalo zatím jen na rašeliništi Soumarský most 
v NP Šumava (Obr. 225). Již po několika letech se zdá, 
že alespoň částečná obnova rašeliništní vegetace je zde 
možná. Revitalizací šumavských rašelinišť se podrob-
něji zabývá Případová studie: Revitalizace šumavkých 
vrchovišť. Dosud převládající zalesňování borovými 

monokulturami vede rovněž, podobně jako v případě 
pískoven, ke vzniku ochranářsky bezcenných porostů.

Význam těžeben pro ochranu přírody – shrnutí
Pokud není zničena nějaká cenná lokalita, maloplošná 
těžba může často být obohacením krajiny. Nejlepšími 
příklady jsou rozmanité malé lomy, štěrkopískovny, 
nebo v minulosti borkovaná rašeliniště, někdy i menší 
výsypky. I v případě větších těžeben a navazujících výsy-
pek a odvalů, pakliže již existují, nemusí být za určitých 
okolností jejich existence negativní. Mohou se stát refu-
gii (útočišti) pro mnoho druhů rostlin i živočichů, které 
z běžné, intenzívně využívané krajiny mizejí. To se týká 
především konkurenčně slabých druhů vázaných na ži-
vinami (hlavně dusíkem a fosforem) chudá stanoviště. 
Podmínkou ovšem je, že těžbou narušená místa nejsou 
technicky rekultivována, nýbrž jsou ponechána spontán-
ní, případně mírně řízené (usměrňované) nebo uměle 
blokované sukcesi. Mimořádný význam mají v případě 
všech druhů těžeben spontánně vzniklé mokřady a místa 
s velmi řídkým vegetačním krytem. Lesnické nebo ze-
mědělské rekultivace prakticky vždy snižují prostorovou 
a tudíž i stanovištní heterogenitu a hostí nižší počet, na-
víc většinou zcela běžných druhů. Technické zásahy by 
měly být směrovány k tvorbě členitých, reliéfově pest-
rých útvarů, nejlépe již v průběhu těžby, případně k blo-
kování nebo vrácení sukcese tam, kde je to z hlediska 

Obr. 225:  Část revitalizovaného rašeliniště Soumarský most cca 10 let po ukončení těžby. Zásadním předpokladem pro alespoň čás-
tečnou regeneraci rašeliniště je zahrazení odvodňovacích kanálů po ukončení těžby (© J. Prach).
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zachování přírodních hodnot území žádoucí. Na základě 
dlouholetých studií spontánní sukcese na rozmanitých 
těžbou narušených stanovištích lze jednoznačně konsta-
tovat, že spontánní sukcese je v naprosté většině případů 
nejlepším způsobem obnovy přírodě blízkých porostů, 
často s účastí vzácných a chráněných organismů. Navíc 
cestou levnou. I rychlost spontánní sukcese, tj. dosažení 
stabilizovanějšího vegetačního krytu, je ve většině přípa-
dů srovnatelná s technickými rekultivacemi. 

Obnova travinných ekosystémů
V uplynulém půlstoletí došlo k zásadním změnám tra-
dičního hospodaření. Louky a pastviny začaly být buď 
příliš intenzívně využívány (hnojeny, meliorovány, příliš 
často koseny nebo příliš intenzívně paseny), nebo na-
opak byly opuštěny (hlavně na obtížněji přístupných 
místech). Obojí prakticky vždy vedlo k jejich degradaci, 
nahlíženo přes druhové složení i celkovou biodiverzitu 
a ekologické funkce. Značné množství luk bylo rozorá-
no, část uměle zalesněna. (Pozn.: Termínem louky by se 
správně měly označovat jen kosené travinné porosty. Pro 
jednoduchost zde budeme většinou mluvit o loukách 
včetně pastvin. Travinné porosty se ostatně často kosily 
i pásly, takže rozlišení není tak jednoznačné.) 

Obnovu travinných ekosystémů můžeme rozdělit 
rámcově do následujících aktivit: a) obnovu degrado-
vaných stávajících luk (hlavně změnou nebo obnovením 
hospodaření); b) obnovu luk na orné půdě (to je možné 
provést komerční travní směsí, regionální travní směsí, 
nebo spoléhat na spontánní sukcesi); c) obnovu na ji-
ných narušených stanovištích (stejnými možnostmi jako 
b), např. na těžbou narušených místech – příklady byly 
uvedeny v předchozí části).

Obnova degradovaných luk
Opuštění od pravidelného hospodaření na stávajících 
loukách má za následek buď expanzi dřevin, nebo kon-
kurenčně silných bylinných dominant, které brání uchy-
cení dřevin, někdy i dlouhodobě. Expanze konkurenčně 
silné dominanty s sebou většinou nese výrazný pokles 
druhové diverzity. K zablokování sukcese na zanedba-
ných loukách konkurenčně silnou dominantou většinou 
dochází na živinami bohatých a dostatečně vlhkých mís-
tech, např. v nivách řek. Obnova pravidelné seče může 
vést někdy i k rychlému ústupu dominantního druhu 
a uchycení řady konkurenčně slabších druhů. Někdy je 
však obnova pomalá až téměř nemožná (např. v případě 
totální dominance ostřice třeslicovité Carex brizoides). 
S obnovou rozmanitých zanedbaných luk má mnoho-
strannou zkušenost ochrana přírody při managementu 
chráněných území. 

V letech 1986–1996 probíhal rozsáhlý ekologický 
výzkum nivy řeky Lužnice v jižní části Třeboňské pánve 
a v rámci něj i pokus s obnovou zanedbaných lučních 
porostů v PR Horní Lužnice. V části nivy, která byla 

předtím asi 20 let neobhospodařována, byla obnovena 
pravidelná seč podél transektu od terasy k řece. Během 
pouhých 4 let téměř vymizely dominanty chrastice 
a kopřiva a expandovala žádoucí psárka luční. Počet 
druhů na celém transektu se téměř ztrojnásobil, přiby-
ly hlavně druhy typické pro nivní louky. Po skončení 
experimentu však celý porost opět rychle degradoval 
a vrátil se prakticky k předchozímu stavu. Rychlou ob-
novu do značné míry podpořily pravidelné záplavy, které 
přinášejí semena rostlin. Takto rychlá obnova je však 
spíše výjimkou.

Obnova intenzívně využívaných a často silně hnoje-
ných (eutrofi zovaných) luk je procesem spíše dlouho-
dobým. Poté, kdy se přestane hnojit a intenzita seče či 
pastvy se sníží, záleží velmi na tom, jaké cílové luční 
druhy rostou v blízkém okolí (to ostatně vždy, když spo-
léháme na spontánní sukcesi). Tyto druhy pak mohou 
postupně dosycovat obnovující se porost. 

Louky a pastviny jsou výrazným zdrojem biodiverzi-
ty v naší krajině (mohou hostit až dvě třetiny druhů re-
gionální fl óry). Často jsou význačnými refugii (útočišti) 
druhů, z naší krajiny mizejících, omezují erozi, zlepšují 
mikroklima, mohou působit jako ochranné pásy (buff er 
zones) apod. Zároveň je můžeme považovat za kulturní 
dědictví a svědka 7,5 tisíce let trvajícího zemědělské-
ho hospodaření v naší krajině. Výrazným způsobem se 
podílejí na pestrosti naší krajiny a spoludodávají jí její 
malebný charakter. Proto by jejich obnově měla být vě-
nována náležitá pozornost. Za zhoubné lze ve většině 
případů považovat zalesňování luk, zvláště monokul-
turním způsobem. Velmi destruktivní účinky na biotu 
luk mohou mít jinak dobře míněné dotační programy, 
kdy se třeba během několika málo dnů posekají všechny 
louky v příslušné krajině. Zničí se tak často třeba živná 
rostlina nějakého vzácného hmyzu, který může v dané 
krajině naráz vyhynout. Dlouhodobě pak může docházet 
i k ochuzování fl óry, protože řada lučních druhů nestačí 
odplodit, když se louky posečou více let v příliš časné 
fázi sezóny. Základem pro obnovu luk a pastvin by měl 
být přístup diferencovaný v čase a prostoru a odpovída-
jící konkrétnímu typu luk. 

Obnova travinných porostů na orné půdě 
Travinné ekosystémy se mohou obnovit na bývalé orné 
půdě spontánně (Obr. 226). V našich podmínkách však 
spontánní sukcese vede většinou tak po 15 letech k po-
rostům dřevin. Výjimkou jsou jen nejsušší místa v tep-
lých oblastech státu, jakými jsou Český kras nebo jižní 
Morava (je však nutné připomenout, že opravdu suchá 
místa nebyla nikdy jako orná půda využívána). Stádiu 
s dřevinami však většinou předchází travnaté sukcesí 
stadium, a pokud v tuto dobu (většinou tak mezi 5. až 
10. rokem od opuštění pole začneme příslušný porost 
pravidelně kosit, zabráníme expanzi dřevin a podpoříme 
dominanci trav a dalších lučních druhů. Expanzi dřevin 
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do určité míry (ale ne úplně) brání i pastva, vzniká větši-
nou jakási křovinatá lesostep. Prokázali jsme na příkla-
du souboru 35 bývalých polí v Pošumaví na Vimpersku, 
že uměle zatravněná a spontánně zarostlá a pravidelně 
kosená pole se nelišila v zastoupení žádoucích lučních 
druhů. Obnova druhově bohatších luk běžela dokonce 
zpočátku i o něco rychleji na spontánně zarostlých po-
lích, než na uměle osetých komerční travní směsí, kde 
konkurenčně silné druhy (např. jílek) bránily nástupu 
konkurenčně slabších, typických lučních druhů, včetně 
některých druhů vzácných. Spolehnutím se na spontán-
ní sukcesi by bylo jistě v mnoha případech potenciálně 
možné ušetřit značné peníze za cenu jen malého zdržení 
v produkci kvalitní píce.

Umělé zatravnění je možné, jak již bylo řečeno, buď 
běžnými komerčními směsmi, nebo tzv. regionálními 
směsmi. Druhý způsob je u nás i v okolních zemích po-
užíván zatím málo, i když existují již i specializované 
komerční fi rmy míchající a nabízející, někdy spíše jen 
zdánlivé regionální směsi. Mohou tak způsobit více ško-
dy než užitku, protože zatahují do krajiny někdy i cizí 
genotypy (pokud ne přímo cizí, místu neodpovídající 
druhy), které nejsou přizpůsobeny daným podmínkám 
prostředí tolik jako místní typy. Vnesené genotypy se 
navíc kříží s původními, a tak rozšiřují regionálně méně 
vhodné geny a „zřeďují“ původní genetickou výbavu 
místních populací. Takovémuto genetickému ničení 

přírodních populací by se proto mělo zabránit použí-
váním místních genotypů. Dalším kladem regionálních 
travinobylinných směsí semen je jejich větší druhová 
bohatost a větší zastoupení širokolistých bylin na úkor 
trav. Biologická hodnota vysetých travních porostů je 
pak mnohem vyšší, neboť větší diverzita bylin umožňuje 
také větší diverzitu živočichů, které jsou na ně potrav-
ně či jinak vázány. Mnozí ekologičtí zemědělci i další 
vlastníci by rádi měli na svých loukách více druhů trav 
a bylin, mají však problém získat vhodné osivo. 

Doposud jediným územím, kde se regionální osi-
vo velkoplošně používá, je CHKO Bílé Karpaty (viz 
Případová studie: Obnova luk v CHKO Bílé Karpaty). 
Od roku 1999 je regionální travinobylinnou směsí za-
travňováno několik desítek hektarů orné půdy ročně a to 
jak v CHKO Bílé Karpaty, tak v jejím nejbližším okolí. 
Doposud (r. 2010) se podařilo zatravnit téměř 500 hekta-
rů. V tomto rozsahu je to jeden z mála projektů obnovy 
luk v rámci celé Evropy. 

Obnova lesních ekosystémů
Jak názorně ukazují geobotanická rekonstrukční mapa 
(MIKYŠKA 1968) nebo mapa potenciální vegetace 
(NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998), lesní ekosystémy jsou 
potenciálním klimaxovým stadiem na naprosté větši-
ně území státu, vyjma nejvyšších horských poloh, silně 
zamokřených míst a maloplošně v nejsušších a nejtep-

Obr. 226:  Spontánně vzniklá, druhově pestrá louka v CHKO Bílé Karpaty asi 12 let po opuštění pole. Podmínkou je pravidelné sečení, 
které by mělo začít tak ve 3. roce po opuštění pole (© J. Prach).
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lejších oblastech. Tyto mapy zároveň ukazují, jaké by 
teoreticky mohlo být cílové stádium (target stage) v eko-
logii obnovy příslušného místa. Realisticky ale málokdy 
jde o obnovu přímo takového hypotetického koncového 
stadia, i když v případě obnovy přirozenějšího složení 
stávajících lesních porostů by tomu tak být mohlo, ba 
přímo mělo, a zmíněné mapy jsou pro to dobrým vo-
dítkem.

V souvislosti s obnovou lesních ekosystémů je nutné 
připomenout, že nejnižší rozloha lesů u nás byla v ob-
dobí 14. až 18. stol. (asi 20 % rozlohy našeho území), 
od té doby rozloha lesa stoupala na současných cca 33 %. 
V naprosté většině šlo ale o obnovu technickými lesnic-
kými metodami, většinou cestou výsadby monokultur 
stanovištně neodpovídajících dřevin, z ekologického 
hlediska naprosto nevhodných. 

Můžeme rozlišovat obnovu lesa na nelesní půdě 
a obnovu přirozenějšího druhového složení a struktury 
stávajících lesů.

Obnova lesních porostů na nelesní půdě
Na opuštěné orné půdě se spontánními sukcesními 
pochody obnoví porosty dřevin stromového vzrůstu 
většinou tak po 30 až 80 letech od opuštění pole. Tyto 
porosty navazují většinou na křovinatá sukcesní stadia. 
Nástup dřevin v sukcesi na opuštěných polích bývá ome-
zen na suchých stanovištích fyziologicky nedostatkem 
vody, naopak na velmi úživných (tj. dostatečně vlhkých 
a živinami bohatých) konkurencí bylinného patra. Pro-
tože nemáme podchycena starší stadia opuštěných polí, 
než je cca 80 let, těžko můžeme nyní říci, jak rychle po-
běží spontánní obnova porostů blížících se teoretické-
mu klimaxu. Může to zjevně trvat i staletí, nebo nemusí 
dojít k obnově vůbec. Chybí totiž často zdroje diaspor 
klimaxových druhů v okolní krajině. Proto lze předpo-
kládat spíše uplatnění snadno šiřitelných druhů: břízy, 
borovice, jasanu, bohužel i invazního akátu.

Rámcově totéž, co bylo výše napsáno o obnově lesa 
na orné půdě, platí i pro zarůstání opuštěných luk a pas-
tvin. I zde platí, že na úživnějších, produkčních stano-
vištích mnohdy bylinné patro blokuje uchycení dřevin, 
často prostřednictvím nahromaděné vrstvy odumřelé 
biomasy. Naopak velmi snadno dřevinami zarůstají 
živinami chudé, krátkostébelné louky, kde mají dřevi-
ny uvnitř porostu dostatečný prostor k vyklíčení a ná-
slednému růstu. Do opuštěných krátkostébelných luk 
snadno pronikají bříza, borovice, v horských oblastech 
smrk, na vlhkých stanovištích vrby. Nutné je ale zdů-
raznit, že výsledný porost dřevin je většinou z hlediska 
přírodních hodnot méně příznivý než předchozí louka. 
Navíc může velkoplošné zarůstání zemědělské půdy dře-
vinami měnit krajinný ráz a omezovat možné budoucí 
zemědělské využití. Spontánní obnovu lesních porostů 
můžeme pozorovat i leckde jinde, např. na zbořeniš-
tích (tam bývá rychlá, protože na takových místech se 

konkurující bylinné patro tvoří pomalu), či na jiných 
opuštěných místech (viz část o těžbou narušených mís-
tech). Umělé velkoplošné zalesňování nelesní půdy je 
kontroverzní téma. Česká krajina je krajinou kulturní 
a proto bychom se měli snažit udržet pestrou krajinnou 
mozaiku se zastoupením lesních i nelesních porostů. 
Nepodporujme rozmanité dotace paušálně podporují-
cím zalesnění nelesní půdy bez ohledu na biologickou 
hodnotu dané lokality, stanovištní podmínky a použitou 
dřevinu. Zalesňují se totiž často cenné nelesní lokality, 
např. malé luční enklávy uprostřed lesů, nebo se aron-
dují lesní celky na úkor sousední nelesní půdy. Nemlu-
vě o tom, že oblíbenou dřevinou části našich lesníků je 
stále smrk, který je často sázen téměř všude, bez ohledu 
na stanovištní poměry. Velkoplošné zalesňování nelesní 
půdy by bylo žádoucí podpořit pouze v některých silně 
odlesněných a především nadměrně zorněných částech 
státu (části jižní Moravy, Polabí), avšak jen danému mís-
tu odpovídajícími dřevinami. V jiných případech pak 
např. v sousedství komunikací, zástavby aj.

Přirozená vs. umělá obnova ve stávajících lesích
Prosazení přirozené obnovy v našich lesích naráží na ná-
zor části lesníků, kteří stále nahlíží na umělou obnovu 
především smrkem jako na nejvýhodnější způsob ob-
novy lesa. Přitom spontánní obnova lesních porostů má 
ve srovnání s obnovou umělou mnoho ekologických 
i ekonomických výhod a v mnoha evropských zemích 
je v hospodářských lesích zcela běžně využívána. Větši-
na našich druhů dřevin, pokud jsou v dosahu semen-
né stromy, zmlazuje většinou velmi snadno a rychle. 
Na druhou stranu ani přirozená obnova nemůže zachrá-
nit vše. Pokud se v horním stromovém patře vyskytuje 
pouze smrk, přirozenou obnovou se zase obnoví hlavně 
smrk. V tomto případě je pak na místě i umělá obnova, 
která zajistí vnesení chybějících druhů dřevin do po-
rostu. Pořád jsme ale svědky toho, že i do spontánně 
zmlazeného např. bukového porostu se opět sází smrk, 
případně i jiné, někdy i nepůvodní dřeviny a bukový 
nálet se vykácí, aby neomezoval růst vysázené kultury 
smrku. Přirozená obnova stanovišti původních dřevin by 
samozřejmě měla být dominantním způsobem lesního 
hospodaření ve zvláště chráněných územích. Na těchto 
lokalitách mají orgány ochrany přírody i určité legis-
lativní nástroje k tomu, aby tento způsob hospodaření 
podpořily, mnohdy je to ale v konfrontaci s konzerva-
tivními lesníky obtížné. 

Jedním z nejkontroverznějších způsobů obnovy 
některých lesních porostů je tzv. velkoplošná příprava 
půdy, kdy se po holosečném smýcení porostu zbylé pa-
řezy odfrézují a paseka se před osázením zoře. Jedná se 
o velmi radikální zásah, který ničí populace vzácných 
druhů rostlin i bezobratlých. Zničí se nejen přirozený 
nálet dřevin, ale i bylinné patro předchozího lesa a půda. 
Navíc se tím otevře cesta různým ruderálním a invaz-
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ním druhům. Tento způsob obnovy se používá hlavně 
v některých borových a lužních lesích. Tohoto naprosto 
destruktivního přístupu jsme v současné době svědky 
např. v jednom z našich nejcennějších lesních komplexů 
na soutoku Moravy a Dyje, navíc v nedávno vyhlášené 
Biosférické rezervaci.

Nerespektování spontánní obnovy můžeme stále vi-
dět např. v nejcennějších prvních zónách NP Šumava, 
kde je ochrana přírody vystavena neustálému tlaku ze 
strany různých zájmových lobbistů a nezodpovědných, 
ekologicky nevzdělaných politiků. Souhrnně lze říci, že 
tam, kde je spontánní obnova místu odpovídajících dře-
vin dostatečná, lze se na ní spolehnout (Obr. 227). Je to 
v mnoha případech levné a obnova ekologicky stabilního 
lesa je většinou zaručena. Ve smrkových monokulturách 
mají mimořádný význam pionýrské listnáče jako bříza 
a jeřáb, které zlepšují půdní vlastnosti stanovišť negativ-
ně poznamenaných pěstováním smrku a celkem snad-
no se šíří i na velké vzdálenosti od semenných stromů. 
Ve starších smrkových monokulturách ale často dobře 
zmlazují i jiné listnáče, čehož lze využít při přeměně 
těchto porostů na smíšené. 

Velkým problémem, který redukuje spontánní 
i umělou obnovu, je okus přemnoženou zvěří. Ta redu-
kuje hlavně listnáče a jedli v obrovském rozsahu. Na pří-
kladu Krušných hor bylo spočteno, že stav jelení zvěře 
desetinásobně převyšuje přirozenou únosnost území. 

Byly vyčísleny i přímé škody na lesních výsadbách, kte-
ré jsou odhadovány na 1,5 miliardy Kč za rok pro celé 
území státu. Problém byl uměle vyvolán hlavně myslivci 
a platnými zákonnými předpisy, které umožnily neprav-
divě vykazovat po celá léta nižší stavy zvěře, než byly 
skutečné. Současné přezvěření naší krajiny lze považovat 
za zásadní omezení pro obnovu přirozenějšího druho-
vého složení našich lesů, ať již spontánní nebo umělou. 
Lesy s přirozeným druhovým složením a rozrůzněnou 
věkovou a prostorovou strukturou plní mnohem lépe 
řadu důležitých ekologických funkcí, jsou odolnější 
k přemnožení hmyzu, velkoplošným polomům apod. 
Hostí také mnohem více vzácných a ohrožených druhů 
organismů.

Zde uvedené závěry se nemusejí nutně týkat všech 
našich lesů. Lze předpokládat, že i nadále budou exis-
tovat lesy zaměřené výhradně na produkci („plantáže 
na dřevo“), kde hlavním cílem bude produkce co nejvyš-
šího nebo nejkvalitnějšího množství dřeva. Takové lesy 
by ale nemusely převažovat a naopak bych jich mohlo 
ubývat, jako se to děje v některých vyspělých zemích. 
Les by měl plnit více funkcí, než jen funkci produkč-
ní. Druhově a prostorově rozrůzněný les např. zadrží 
více vody než monokultura, což je obzvláště důležité 
v souvislosti s hrozbou povodní. Důležité jsou rovněž 
půdoochranné funkce, pozitivní vlivy na klima, udrže-
ní biodiverzity jako celku, rekreační funkce aj. Proto se 

Obr. 227:  Paseka po větrném polomu ponechaná samovolné obnově. Není třeba sázet znovu smrk, ten se částečně zmlazuje sám. Navíc 
se objevují tzv. pionýrské dřeviny (hlavně bříza), které mají významnou stabilizační funkci. Do porostu proniká i buk, jehož semenné 
stromy se nacházejí poblíž (© J. Prach).
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obnově přirozenějšího druhového složení a struktury 
lesa věnuje v ekologii obnovy hodně pozornosti. Státní 
lesy stále tvoří většinu celkové rozlohy lesů a z principu 
jsou přírodním bohatství celé společnosti. Prosazení 
rozumnějších způsobů hospodaření by proto mělo být 
poměrně jednoduché. Mělo by především respektovat 
současné vědecké poznatky. Pro obnovu nebo zachování 
biodiverzity lesních porostů je důležité na jedné straně 
ponechání významných rozloh lesa především v národ-
ních parcích a rezervacích samovolnému vývoji včetně 
působení přírodních disturbancí. Na druhé straně je 
pro zachování biodiverzity v některých typech lesa pře-
devším v nižších polohách důležitá obnova tradičních 
lesnických managementů, jako je například výmladkové 
hospodaření. 

Obnova vodních ekosystémů
Obnova vodních ekosystémů, jako jsou rybníky, přehra-
dy, vodní toky, je důležitou součástí ekologie obnovy. 
Hlavním problémem u nás je přetrvávající eutrofi za-
ce vodních toků a nádrží, i když třeba v případě toků 
se díky čističkám kvalita vody v posledních 20 letech 
výrazně zlepšila. Dějí se i pokusy revitalizovat některé 
vodní nádrže, hlavně přehrady, kde vysoký obsah živin, 
projevující se masivním rozvojem vodního květu (pře-
devším toxických sinic), brání rekreačnímu využití nebo 
zhoršuje kvalitu pitné vody. To vše je však spíše speciální 
problematikou pro hydrobiology. V rámci rozmanitých 
snah udržet více vody v krajině se tzv. obnovují, nebo 
nově budují různé malé rybníčky a další nádrže. Děje 
se tak často zcela nevhodným způsobem, kdy se vytvoří 
i mimo vlastní hráz strmé břehy, převážně obložené ka-
mením či betonovými tvárnicemi. To nemá s ekologic-
kou obnovou nic společného. Základním požadavkem 
pro obnovu takovýchto nádrží je vytváření povlovných 
břehů bez cizích materiálů. To platí i o velkoplošných 
nádržích vznikajících na místě vytěžených povrchových 
dolů nebo pískoven. Z hlediska ekologie obnovy je žá-
doucí, aby břehy byly co nejvíce členité. Do budouc-
na by si jistě zasloužily ekologickou obnovu i rybníky 
dneska bezohledně využívané, ba přímo drancované 
rybářskými firmami. Odstrašujícím případem jsou 
třeba rybníky na Třeboňsku, jejichž přírodní hodnota 
se neustále snižuje. Problematické revitalizace říčních 
systémů, podporované hlavně v 90. letech značnými 
dotacemi Ministerstva životního prostředí nepřinesly 
až na výjimky žádoucí efekt z hlediska ochrany přírody, 
i když vodní režim krajiny se snad místy zlepšil.

Shrnující poznámky

Důležitost vědeckých podkladů
Úspěšná ekologická obnova musí nutně vycházet z vě-
deckých poznatků, přičemž dneska v ekologii jako ta-
kové je základním metodickým přístupem experiment. 

I v ekologii obnovy nějakého místa by bylo dobré pře-
dem nějaký dobře založený experiment uskutečnit, na to 
však většinou není čas. Navíc, vědecký experiment mu-
síme uspořádat tak, aby výsledky byly statisticky vyhod-
notitelné, tj. měli jsme především dostatek nezávislých 
opakování a experimentální plochy byly reprezentativní. 
Tyto požadavky nás z technických důvodů nutí k malým 
experimentálním plochám o velikosti většinou do něko-
lika m2. Můžeme si to třeba představit na příkladu vlivu 
seče na nějakou louku. Z hlediska vědeckého experimen-
tu nemůžeme třeba horní půlku louky sekat a druhou 
nechat jako nesečenou kontrolu, i když třeba každou část 
s velkým množstvím vzorkových ploch, např. fytoceno-
logických snímků, odběrů půdních vzorků, či pastí. Ty 
by byly tzv. pseudoreplikacemi. Mohlo by se totiž stát, 
že vliv seče bude přehlušen, nebo alespoň silně ovlivněn 
třeba rozdíly ve vlhkosti horní a dolní části louky. Mu-
síme proto kosené a nekosené plošky promíchat a to už 
velmi komplikuje technické zajištění takového experi-
mentu ve větším prostorovém měřítku a při počtu ales-
poň pěti opakování v každé variantě. Naopak praktické 
ekologické obnově, včetně rozmanitých ochranářských 
managementů, jde většinou o to, aby zajistila vhodný 
zásah na co největší ploše. Výsledky získané z malých 
ploch se navíc mohou lišit od toho, jak pak obnova běží 
na plochách velkých (jiné vstupy semen, jiné mikrokli-
ma, jiná aktivita herbivorů apod.). Z toho všeho vyplý-
vají některá omezení při přejímání vědeckých poznatků 
v praktické obnově, nicméně vědecké podklady jsou pro 
ekologii obnovy skutečně nezastupitelné. 

Stanovištní heterogenita
je předpokladem obnovy biotické diverzity
Důležitým aspektem obnovy v naší převážně eutrofi zo-
vané krajině je udržení nebo znovuvytvoření živinami 
chudých (oligotrofních) stanovišť, kompaktně nezarost-
lých ubikvistními (tj. v širokém spektru stanovišť ros-
toucími) druhy s širokou ekologickou amplitudou. Tato 
stanoviště z naší krajiny výrazně vymizela a stále mizí. 
Rozumně prováděné těžební či stavební aktivity mohou 
napomoci vzniku takovýchto míst. Žádoucí je rovněž 
udržet, nebo i obnovit živinami chudé louky a pastviny 
i lesní porosty. V lesích by bylo místy dobré se vrátit 
ke starým způsobům obhospodařování, k pařezinám 
a pastevním lesům, případně k vyhrabávání steliva, kte-
réžto aktivity dlouhodobě snižují obsah živin v půdě. 
Z přírodovědného hlediska je většinou žádoucí otevřený 
charakter krajiny s mozaikou porostů dřevin, travna-
tých porostů a mokřadů. To mají rádi nejen botanici, 
ale i ornitologové, entomologové aj. a taková mozaika je 
většinou pozitivně vnímána i běžnou veřejností. Struk-
turní diverzita vegetace silně podporuje diverzitu jiných 
skupin organismů. Proto je mj. žádoucí udržet reliéfovou 
a managementovou pestrost obnovovaných míst, nikoliv 
povrch uniformě zarovnat, osít či osázet, nebo monotón-
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ním způsobem hospodařit. Pro udržení nebo i vytvoře-
ní mozaikovitosti vegetace je tudíž někdy žádoucí vrátit 
sukcesi zpět směrem k mladším sukcesním stadiím (tzv. 
rejuvenace) cestou řízených technických zásahů. Bylo by 
dobré s tímto počítat v budoucích projektech obnovy 
tak, jak se už dnes v některých chráněných území děje 
formou ochranářského managementu. 

Potenciál spontánní obnovy
Jak bylo ilustrováno, v mnoha případech se můžeme 
spolehnout na spontánní (přirozenou) obnovu i v pří-
padě hodně degradovaných stanovišť. Neplatí to pro pří-
liš extrémní stanoviště, jakými jsou silně kyselé, toxické 
nebo příliš suché (spíše v jiných klimatických oblastech) 
substráty, nebo někdy eutrofi zovaná, tj. živinami příliš 
bohatá stanoviště. Na eutrofi zovaných stanovištích je 
obnova často blokována nějakou konkurenčně silnou 
dominantou, někdy i cizího původu. 

Úspěšná spontánní obnova je pravděpodobnější 
v krajinách méně ovlivněných lidskou činností, kde se 
v okolí vyskytuje dostatečné množství cílových druhů, 
které mohou narušené místo kolonizovat. Bylo ukázá-
no na více příkladech od nás (lomy, pískovny), že až 
98 % cílových druhů rostlo do 100 m od okraje těžebny. 
Čím je krajina pozměněnější, tím více se v ní nachází 
plevelných nebo invazních druhů a přirozená obnova, 
ve smyslu uchycení žádoucích (cílových) druhů je obec-
ně méně účinná. Někdy se v ekologii obnovy musíme 
smířit i se vznikem zcela nových ekosystémů (novel eco-
systems) tvořených neobvyklými kombinacemi druhů, 
včetně druhů nepůvodních. Svoji roli v rychlosti a směru 
obnovy hraje i velikost narušeného místa. Malá naruše-
ná stanoviště se většinou rychle začlení do okolí sama.

Přes svůj veliký potenciál je spontánní obnova u nás 
alespoň dodatečně uznána jako dobrá cesta obnovy 
ekosystémů jen v méně než asi 0,05 % rozlohy naru-
šených stanovišť, jako jsou těžebny, výsypky, opuště-
ná pole, okraje silnic a industriální a stavební plochy. 
Potenciál pro spontánní obnovu má však zhruba 95 % 
těchto stanovišť. Je zajímavé, že 16 % chráněných území 
ve středních Čechách je v bývalých těžebnách či jiných 
antropogenních tvarech povrchu. V hlavním městě Pra-
ze je to dokonce celá třetina. Ve všech těchto případech 
byla tato místa ponechána spontánní sukcesi, bez tech-
nických rekultivací. V některých chráněných územích 
je však nutné vracet sukcesi zpět např. odstraňováním 
náletů dřevin, aby byl zachován předmět ochrany.

Závěr

Proč je v České republice, ač máme dost vědeckých pod-
kladů, praktická, ekologicky podložená (přírodě blízká) 
obnova zatím málo přijímána a skutečně zodpovědně 
prováděna, vyjma některých ochranářských manage-

mentů (Obr. 228)? Příčiny zřejmě vězí ve špatně nasta-
vených ekonomických a legislativních mechanismech 
a nízkém nebo žádném ekologickém vzdělání mnoha 
lidí zodpovědných za rozmanité rekultivace a revitali-
zace a dotace do nich. Technicky prováděná „obnova“ 
někdy bývá ekonomicky výhodná pro konkrétní fi rmy, 
nikoliv však pro společnost jako celek. Stát, místo aby 
šetřil, vyhazuje peníze formou různých dotací do ne-
vhodných rekultivací, špatně prováděných „revitalizací 
říčních systémů“, nebo špatnou politikou státního pod-
niku Lesy ČR. 

Obecně rozšířeným nešvarem, který dozajista brání 
prosazení vědecky podložené ekologické obnovy (a ne-
jen té), je skutečnost, že každý mluví do všeho a všech-
no ví nejlépe, místo aby byli vyslyšeni odborníci. Různí 
úředníci ovlivňují bez znalosti věci dotace do úprav 
toků, zalesňování nelesní půdy a rozmanitých agro-en-
vironmentálních programů. Přesto bychom mohli být 
do budoucna opatrnými optimisty. Tak, jako se postupně 
úspěšně prosazují ekologicky podložené projekty obnovy 
narušených míst jinde ve světě, a získávají i čím dál tím 
větší podporu veřejnosti, tak i u nás se snad rozumnější 
přístupy prosadí. Jednou z cest je osvěta, jak již dnes 
úspěšně činí některé neziskové organizace a sdružení.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří přímo nebo 
nepřímo přispěli ke vzniku tohoto textu často tím, že 
jsem čerpal z našich společných dřívějších publikací. 
M. Prachovi děkuji za pomoc s vyhotovením obrázků. 
Částečně byly využity výsledky projektů IAA600050702, 
MSM6007665801, AVOZ60050516 a DBU AZ26858-33/2.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Obnova luk v CHKO Bílé Karpaty

Ivana Jongepierová

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Revitalizace vodního 
režimu lužních lesů 
v oblasti LZ Židlochovice

Vítězslav Hybler

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.
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Obr. 228:  Pěkná ukázka ochranářského managementu v NPR Vyšenské kopce. Bez pravidelného vyřezávání dřevin a pastvy by jedna 
z nejcennějších lokalit xerotermní vegetace v jižních Čechách zarostla dřevinami. Tím by mj. vymizela i řada ohrožených druhů hmyzu 
(© J. Prach).

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Revitalizace rašelinišť na Šumavě

Ivana Bufková

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Kopistská výsypka jako součást 
nově vytvářené ekologické sítě: 
případová studie z Mostecké pánve

Zdeněk Lipský

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Jihočeské pískovny 
jako modelový příklad 
ekologické obnovy po těžbě

Klára Řehounková, Jiří Řehounek

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE: 
Význam výsypek pro obojživelníky

Jiří Vojar

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Těžební prostory na Ostravsku – 
významné přírodní lokality 
v industriální krajině 

Věra Koutecká, Tomáš Koutecký, 
Zdeněk Polášek

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.8.15   Turistika a ochrana 
přírody, práce s veřejností 
v chráněných územích

Jitka Kozubková

V monitoringu návštěvnosti ČR, který v letech  2005–2007 
prováděla společnost GFK, se jako důvod pro cestová-
ní v ČR nejčastěji uvádělo poznávání, sport, turistika 
a relaxace. Poměr se u Čechů a zahraničních turistů liší. 
Nejlákavější aktivitou je poznávací turistika, která převa-
žuje zejména u zahraničních návštěvníků. Další v pořadí 
jsou pěší turistika, která je vůbec nejoblíbenější aktivitou 
českých návštěvníků, a cestování za zábavou. S ohledem 
na roční období jsou nejlákavějšími letními aktivitami 
poznávací turistika, pěší turistika, cykloturistika, koupá-
ní a vodní sporty. V zimním období se jedná o lyžování 
a různé zimní sporty. 

Doposud nebyl proveden ucelený průzkum ná-
vštěvnosti chráněných území České republiky. I ve výše 
uvedeném monitoringu návštěvnosti ČR se uvádí, že 
nejnavštěvovanější oblastí je město Praha. Lze samo-
zřejmě předpokládat, že se jedná o zmíněnou poznávací 
turistiku. Za pěší turistikou, cykloturistikou, vodními či 
zimními sporty se bezpochyby vyráží do přírody, a to 
též do chráněných území, a to do všech čtyř národních 
parků a všech chráněných krajinných oblastí i přístup-
ných maloplošných chráněných území. Většina z nich se 
potýká s přílivem turistů, cyklistů, lyžařů, vodáků a dal-
ších sportovních nadšenců, kteří vyhledávají krásnou 
přírodu pokud možno s málo lidmi v ní.

Správy národních parků i Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR (AOPK ČR) se zabývá využitím přírody pro 
rekreaci, sport a turistiku s ohledem na dodržení plat-
ných pravidel (návštěvní řád, ochranné podmínky ve vy-
hlašovacích dokumentech) a zároveň s ohledem na přání 
a potřeby návštěvníků. Kompromis bývá složitý a v ně-
kterých případech téměř nereálný. Do vybraných lokalit 
není kvůli nutné ochraně daného místa včetně ochrany 
tam žijících druhů přístup možné vůbec povolit. Platí to 

zejména v řadě případů, kdy se vyskytují snahy o pod-
statně drastičtější využívání ZCHÚ pro rekreaci (stavby, 
odlesnění apod., např. u sjezdového lyžování). V podob-
ných případech se ochrana přírody dostává do rozporu 
s přáními návštěvníků, který je nutné vysvětlit důvody 
pro prosazovaná omezení a důsledky jejich nedodržení.

Typy využití chráněných území pro rekreaci, sport 
a turistiku:
• pěší turistika neboli procházení se v přírodě. Může 

jít také o horskou turistiku, vysokohorskou turistiku 
či nordic walking (chůze se speciálními holemi). Ob-
vykle jsou využívány trasy vyznačené Klubem čes-
kých turistů. Kromě vodorovných barevných značek 
v bílých pruzích (tzv. pásové značení) se mohou lidé 
setkat i se šikmým pruhem v bílém čtverci, který vy-
značuje trasu naučných stezek (ne vždy pod garancí 
KČT).

• horolezectví – lezení skalách či jiných přírodních 
útvarech s využitím vlastních sil nebo různých po-
můcek a nástrojů. Existuje řada různých horolezec-
kých způsobů, které se dají dělat v přírodě, např. 
klasické lezení na skalách, v horách či velehorách, 
lezení na ledu, bouldering (lezení bez lana obvykle 
nízko nad zemí), bigwall (delší až vícedenní cesty 
na skále), drytooling (překonávání skalních partií 
s mačkami a cepíny jako při lezení ledů).

• terénní cyklistika – jízda na trekovém či mountain-
bikovém kole jako rekreační (cykloturistika, terénní 
cyklistika – jízda po nezpevněných pěšinách, cestách 
v terénu) či závodní aktivita. Jezdí se po vyznačených 
i neznačených trasách, na upravených i neupraveném 
povrchu.

• hipoturistika, ježdění na koni – v posledních letech 
se častěji objevují farmy, které se specializují na nabí-
zení vyjížděk na koni či déle trvající putovní tábory. 
Rovněž se rozvíjí oblast hipoterapie. Do této skupiny 
lze zařadit také závody konané v terénu, např. cross-
-country (jízda v krajině), endurace, distanční dosti-
hy (vytrvalostní ježdění na koni) či parforsní hony 
(jízda v rámci honů) atd.

• běžecké lyžování aneb chůze na lyžích prováděná 
v krajině po vyznačených, vyjetých i nevyznačených 
trasách. V případě běhu na lyžích jde obvykle o zá-
vody pořádané v krajině.

• zimní sporty – patří sem sjezdové lyžování, snow-
boarding, skialpinismus či snowkiting (pohyb po sně-
hové pláni na lyžích či snowboardu pomocí tažného 
draka), freeriding (snowboarding ve volném neupra-
veném terénu) nebo chůze na sněžnicích. Provádí se 
v horských a v posledních letech i méně vysokých, 
kopcovitých oblastech. Skialpinismus lze zažít jen 
ve vysokohorském terénu (mj. náročný výstup na vr-
chol hory následovaný sjezdem na lyžích).

• orientační běh – pohyb, běh v terénu s mapou a bu-
zolou a snahou najít cíl a projít všechny kontrolní sta-
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noviště, a to v co nejkratším možném čase. Účastníci 
obvykle běží terénem, který neznají a orientují se jen 
podle mapy. Orientační běh lze realizovat i na lyžích 
nebo horském kole.

• vzdušné aktivity – zahrnují paragliding (pohyb 
vzduchem pomocí tzv. padákového kluzáku, křídla) 
a parašutismus (let volným pádem z letadla pomocí 
padáku), případně také bezmotorové létání (kluzáky) 
nebo i vyhlídkové lety.

• geocaching – hledání skryté schránky (cache, česky 
keše) v různých místech v terénu pomocí navigač-
ního systému GPS. Zakladatelé keší napíší o dané 
schránce na internetové stránky (www.geocaching.
com) popis, kde hledači získávají potřebné souřad-
nice a informace o ukryté keši.

• vodní sporty – probíhají ve vodě nebo na vodě. Jed-
ná se o koupání, plavání, plutí či potápění. Na vodě 
lze jezdit na lodích, raft ech, kajacích, vodní lyžování 
atd. Poměrně mladými sporty jsou tzv. kiteboarding 
(jízda na vodě na speciálním prkně, kdy je člověk po-
háněn tahem „draka“) či wakeboarding a wakeskating 
(jízda na tzv. wakeboardovém a wakskatovém prk-
nu, přičemž je člověk tažen lodí po vodě, převážně 
na jezeře).

• motorové sporty – s ohledem na ochranu přírody 
zmiňme jen motosporty, které se objevují v terénu 
mimo silnice, kam auta a další dopravní prostředky 
primárně patří. Lze tak zmínit motocykly v terénu 
včetně motorkářských či motokrosových závodů, 
v posledních letech hojně rozšiřované čtyřkolky, te-
rénní auta atd.

• outdoor souboje, survival, paintball – zážitkové 
aktivity realizované v krajině

• tramping, camping – vícedenní pobyt v přírodě 
s různými způsoby přenocování

Každý typ aktivity v terénu, na vodě, na souši či na sně-
hu má své klady a zápory s ohledem na vliv na příro-
du a krajinu. Díky nadměrnému počtu turistů nebo 
sportovců v chráněných území nebo jejich nevhodné-
mu chování může dojít například k rušení zvěře kvůli 
pohybu nebo vyššímu hluku, půdní erozi na cestách či 
v krajině obecně, sešlapům vzácných rostlin, rizikům 
požárů (z nedávané doby známý případ shoření vy-
hlídky v Národním parku České Švýcarsko), znečištění 
vodních ploch či břehů (např. při sjíždění řeky Vltavy 
narůstá poškození břehových porostů), odnášení „su-
venýrů“ z přírody, kterými ovšem mohou být vzácné či 
dokonce kriticky ohrožené rostliny i živočichové, zka-
meněliny atd., dochází k úlomkům hornin, a tak k tr-
valému poškození geologických fenoménů. Podobných 
příkladů řeší pracovníci orgánů ochrany přírody desítky 
až stovky ročně, nezjištěných a neřešených je jistě řádo-

vě více. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala 
v roce 2010 Metodické listy číslo 16 s názvem Usměr-
ňování vybraných sportovních a rekreačních aktivit 
v ZCHÚ. Vedle popisu a analýzy jednotlivých sportů 
se v listech uvádí konkrétní vlivy na přírodu a krajinu, 
a to pozitivní a negativní (pozitivní vliv cykloturistiky je 
například budování cyklostezek, jsou-li navrhovány kva-
lifi kovaně včetně doprovodné zeleně, přispívá k obnově 
krajinného rázu, podporuje ÚSES (interakční prvky), 
jako negativní vliv je naopak uvedeno, že cyklostezka 
či cyklotrasa v chráněném území přivede do lokality 
i cyklisty, kteří mají tendenci pokračovat místy, kde je 
to z hlediska ochrany přírody nežádoucí). U každého 
typu sportu je zpracováno, jaké jsou trendy, potenciál, 
náročnost na infrastrukturu, možnosti regulace, legis-
lativy, příklady konkrétních kauz a v neposlední řadě 
metodická část.

Stráž přírody

Dohledem na dodržování platné legislativy či předpisů 
a zamezováním výše uvedených důsledků nadměrné či 
nevhodné návštěvnosti chráněných území se přímo v te-
rénu zabývají strážci přírody. Stráž přírody je podle § 81 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o ochraně přírody a krajiny, ustavována krajskými úřady 
a správami NP a CHKO (správy CHKO zajišťují strážní 
službu i v NPR a NPP ve své působnosti mimo CHKO). 
Dochází k rozdílné praxi jednotlivých úřadů, přičemž 
některé správy CHKO a většina krajských úřadů vůbec 
stráž přírody nemá či lépe řečeno její práci nevyužívá. 
Nejlépe jsou na tom správy národních parků, kdy kaž-
dá správa má několik profesionálních strážců přírody. 
V případě správ CHKO plní funkci strážců jeden či dva 
zaměstnanci, kteří mnohdy zároveň koordinují činnost 
dobrovolných strážců pro dané území.

Činnost strážců přírody se dle Kodexu strážce pří-
rody (viz níže) neomezuje jen na represivní část práce. 
Strážce lze v terénu poznat podle jednotného stejnokroje 
daného orgánu ochrany přírody (v případě zejména ná-
rodních parků) anebo také podle kovového služebního 
odznaku umístěného na levé straně hrudi (na kapse, klo-
pě) společně se jmenovkou umístěnou nad odznakem, 
který může a nemusí strážce mít. Na levém rukávu má 
strážce navíc služební znak, tj. nášivku se znakem pří-
slušné CHKO nebo NP a označení své funkce. 

Strážci znají danou oblast, a tak se stávají průvod-
ci terénem. Dokáží povědět zajímavosti o živočiších, 
rostlinách, historii a o území obecně. Poradí či navedou 
turistu na správnou cestu. Upozorní na povolené i ne-
povelené aktivity.
(zdroj: Asociace strážců přírody – http://strazprirody.cz/
index.php?modul=clblok&link=sp&pars=clbl,5)
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Práce s veřejností

Orgány ochrany přírody mají zájem na zpřístupnění vy-
braných chráněných území. Jejich návštěvnost dokonce 
podporují. Vždy se však jedná o podporu udržitelného 
cestovního ruchu, tj. využití lokality s ohledem na za-
bránění poškození přírodních a krajinných fenoménů 
lokality. Zde se na řadu dostávají prostředky, aktivity 
práce s veřejností, jejichž cílem je buď nalákat návštěv-
níky do míst, kde není ohrožen život chráněných rost-
lin, živočichů či samotného území, nebo návštěvníkům 
naopak jasně a srozumitelně vysvětlit, proč se do urči-
tých míst nesmí, tj. vysvětlit jim, že pokud budou chodit 
do zakázaných míst nebo se nevhodně chovat například 
na pískovcových skalách hrozí vymření vzácného dru-
hu. Je velmi obtížné vysvětlit, proč musí být konkrétní 
druh motýla, brouka, savce, květiny chráněn, když jejich 
vymřením není ohrožen život lidské společnosti. Není 
to naštěstí úkol nereálný a pro mnohé návštěvníky ne-
pochopitelný.

Principy plánování práce s veřejností jsou shodné 
s pravidly při plánování jakékoliv marketingové aktivity 
komerčních subjektů. Je potřeba stanovit:
1. cíl/e (např. usměrnit pěší turisty, informovat o nut-

ných omezeních vstupu na dané území)
2. cílové skupiny, hlavní a vedlejší (pěší turisté, vodáci, 

lyžaři atd.)
3. prostředky/nástroje (internetové stránky, tiskoviny, 

facebook aj.)
4. rozpočet a jeho fi nanční zajištění 
5. organizační zajištění (stanovení odpovědných osob 

za realizaci, nalezení a zapojení partnerů, zejména 
místních i komerčních organizací)

6. časový harmonogram 
7. zjišťování efektivity realizovaných nástrojů

Proces práce s veřejností lze obecně vyjádřit následují-
cím modelem (Petr Němec, Public relations – komuni-
kace v konfl iktních a krizových situacích).

Práce s veřejností (Public relations – PR) obecně vy-
tváří následující model:

názory

informovanost
pomocí znalostí

přesvědčením
důvěrou

zprostředkování znalosti
podporovat utváření názorů
přesvědčovat
získávat důvěru
dospívat k souladu

V případě realizace práce s veřejností v oblastí ochra-
ny přírody a krajiny bývá velmi složité celý nastíněný 
model dotáhnout do konce, tj. přesvědčit návštěvníky 
o nutnosti zamezení vstupu nebo stanovení nutných 
pravidel pro vstup na chráněné území. Mnohdy s jedná 
o dlouhodobější proces.

Prostředky/nástroje práce s  veřejností (nejen) 
v ochraně přírody a krajiny:
a) poskytování informací, konzultace, poradenství tele-

fonicky, osobně, e-mailem – jedná v případě státních 
organizací či organizačních složek státu jsou infor-
mace poskytovány mj. i s ohledem na platné znění 
zákonů o zákony č. 123/1998 Sb., o právu na infor-
mace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v pozdějším 
znění

b) internetové stránky – v dnešní době má každá státní 
i nestátní (nezisková) organizace vlastní internetové 
stránky, na kterých informuje o své činnosti, o pláno-
vaných akcích, o svých úspěších, vizi atd. Kromě běž-
ných internetových stránek, jež mají různou podobu, 
bývají v různých méně či více uživatelsky přívětivých 
redakčních systémech, se v posledních letech začí-
nají objevovat i specifi cké internetové stránky, resp. 
komunikační kanály na Internetu. Jedná se zejmé-
na o Facebook, na kterém je příznivcům či naopak 
kritikům umožněno reagovat na činnosti a výsledky 
práce dané organizace.

c) publikační činnost včetně vlastních periodik – jed-
na z nejstarších forem působení na lidi a propagace 
vůbec. Jedná se tiskoviny různých formátů a růz-
ných obsahů s ohledem na činnost dané organizace 
a zejména na její priority. Základem by mělo být, že 
informace jsou uváděny srozumitelně a jasně, a to 
zejména s ohledem na cílovou skupinu, pro kterou 
je publikace, tiskovina či periodikum určeno (výčet 
známých periodik je uveden v doporučené literatuře 
a jiných zdrojích).

d) terénní informační systém včetně naučných stezek 
a informačních panelů – v krajině nacházíme stá-
le více informačních panelů. K jejich výstavbě je 
potřeba přistupovat citlivě s ohledem na prostředí, 
ve kterém budou. Jedná se o dosti nákladný prostře-
dek, a tak rozhodují též zvolené materiály, které by 
měly být déletrvající a zároveň nenarušovat životní 
prostředí. Důležité je rovněž počítat s tím, zda půjde 
o stezku okružní, tj. začne a skončí v jednom místě, 
či lineární (začátek a konec se neprotínají) či více 
náročnou, kdy jde například o několik okruhů do-
hromady. Je nutné stanovit si, co chceme výstavbou 
naučné stezky sdělit, co by si měli návštěvníci od-
nést, z čehož vyplývá mj. délka trasy, počet panelů 
atd. Obecně platí, že 20–35 % plochy panelu tvoří 
text a 65–80 % potom obrázky, texty bývají srozu-
mitelné, stručné a co nejlépe stále aktuální. O pravi-
dlech na výstavbu naučných stezek, o jejích typech 
a dalších podrobnostech pojednává mj. publikace 
Interpretace místního dědictví, které vydala Nadace 
Partnerství v roce 2004. Panely bývají umístěny jak 
na pěších turistických trasách, tak též na trasách cyk-
listických, případně můžeme v ČR najít také stezky 
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vhodné i pro vozíčkáře. Obvyklou součástí výstavby 
zejména naučných stezek bývají tištěné průvodce, 
ve nichž jsou buď podrobnější informace o místě, 
kudy stezka prochází, nebo naopak jsou návštěvníci 
zkoušeni, co si z informací na panelech zapamatovali. 
Lze předpokládat, že časem bude zvyšovat počet tzv. 
interaktivních panelů, které působí na další lidské 
smysly, zejména hmat a případně čich. Příkladem 
podobné stezky je Lesní naučná stezka Sedmihorky 
(CHKO Český ráj) či naučná stezka S rytířem na Bla-
ník.

e) informační a návštěvnická střediska – působí v da-
ném regionu a přináší informace zejména o míst-
ních přírodních fenoménech. Kvalita podávaných 
informací je různá. Návštěvnická střediska bývají 
budována právě s ohledem na informování o vzác-
ných druzích či o významnosti chráněných území. 
V České republice se takto zaměřená návštěvnická 
střediska vyskytují především v národních parcích.

f) akce pro veřejnost včetně průvodcovské činnos-
ti v terénu – státní i nestátní neziskové organizace 
pořádají řadu akcí pro veřejnost, kam lze zařadit 
semináře, přednášky, ekologické programy pro děti 
a mládež či vysokoškolské studenty. Řada akcí se 
koná s největším efektem přímo v terénu, a proto 
se stále častěji objevují tzv. vycházky s průvodcem. 
Velmi časté bývají rovněž pobytové akce zejména 
pro základní a střední školy spojené s konkrétním 
ekologickým programem.

g) spolupráce s médii neboli práce s novináři – není 
nad osobní kontakty s novináři, kteří působí v da-
ném regionu, ba dokonce se věnují oblasti životního 
prostředí včetně ochrany přírody (není příliš časté). 
Práce s novináři bývá časově náročná a je nutné po-
čítat, že ne vše, co organizace dělá, novináře a po-
tažmo čtenáře opravdu zajímá. Přesto je v dnešní 
době nutné vydávat tiskové zprávy, pořádat tiskové 
konference nebo alespoň menší setkání se zástupci 
médií (např. při slavnostním otevření naučné stez-
ky, při zahájení menší či větší managementové prá-
ce v terénu atd.), vyvézt vybrané novináře do terénu 
a na místě ukázat, proč je například potřeba danou 
lokalitu chránit (samozřejmě s ohledem na ochranné 
podmínky daného místa). Vůči novinářům je třeba 
býti vstřícný, otevřený a zejména aktivní, a to i v pří-
padě, že novinář danou organizaci spíše kritizuje 
nebo na ní hledá chyby. Informace musí být srozu-
mitelné, jasné, konkrétní fakta. Nikdy jim nelhat. Pří-
prava podkladů či příprava mluvčího je jiná, jedná-li 
se o redaktora televize, rozhlasu, deníku či časopisu 
a internetových zpravodajských serverů, případně 
zpravodajských agentura (např. ČTK, Mediaservis).

h) práce stráže přírody – má hodnotu zejména v po-
skytování informací přímo v terénu. Strážci neplní 
jen funkci represivní, ale též preventivní a vzdělávací 
(více viz bod výše Stráž přírody)

i) geochaching (využití CHÚ může sloužit i jako pro-
středek pro informování) – poměrně mladá aktivita, 
která si každoročně získává více příznivců, a to jak 
mezi zakladateli tzv. keší, tak mezi jejich hledači (po-
pis aktivity viz výše nebo na interentových stránkách 
www.geocaching.cz). S ohledem na zajištění ochrany 
přírody a krajiny je nutné zmínit riziko, které geo-
chaching pro přírodu znamená. Někteří zakladatelé 
keší totiž mohou umístit keše na místa chráněná 
nebo nějak ohrožující tam žijící druhy. AOPK ČR 
například byla v minulosti úspěšná v mnoha přípa-
dech, kdy vyzvala majitele keše, aby ji odstranil, po-
kud jsou porušovány ochranné podmínky v daném 
území. Většina kešerů (majitelů keší nebo hledačů) 
jsou přírodě obecně velmi nakloněni, a tak je geo-
chaching považován za přínosný i s hledem na jeho 
možné osvětové využití v oblasti životního prostředí 
obecně včetně ochrany přírody.

j) EVVO – neboli environmentální výchova, vzdělá-
vání a osvěta je samostatná disciplína, kterou zákon 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, § 16) defi nuje 
takto: „Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí 
tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu 
s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí 
odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí 
a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech 
jeho formách.“ EVVO se věnují zejména tzv. stře-
diska ekologické výchovy, která připravují a přede-
vším realizují řadu zejména ekologických výukových 
programů či spolupracují případně se základními 
školami. Například Sdružení středisek ekologické 
výchovy Pavučina vytváří pro své členy určité meto-
dické vedení, zajišťuje výměnu zkušeností členských 
středisek a obecně působí jako zaštiťující organizace 
pro oblast ekologické výchovy. Velmi důležitou roli 
hraje samotný pedagog/pedagožka, kteří realizují 
vlastní programy. Vzniklo dokonce tzv. Ekopeda-
gogovo osmero jako pokus stručně a jasně zformu-
lovat nejdůležitější zásady, jimiž by si mohl každý 
poměřit kvalitu ekologického výukového programu 
(EVP): EVP je nejenom hezký, ale i smysluplný (cíle 
a smysl EVP v širších souvislostech), EVP není ost-
růvek v moři výchovy a vzdělávání (návaznost EVP 
na rámcový vzdělávací program a další dokumenty), 
EVP má hlavu i patu (struktura programu podle ně-
kterého z modelů učení), EVP je pečlivě připravený 
(důležitost a fl exibilita přípravy), součástí EVP je 
také hodnocení (možnosti a potřebnost evaluace), 
Ekopedagog v akci (smysl vzájemné komunikace), 
Ekopedagog na sobě pracuje (osobní rozvoj, další 
vzdělávání ekopedagogů), Ekopedagog se přírody 
ani TURa nebojí (podmínky a prostředí pro výuku)

k) ostatní prostředky marketingové komunikace – 
jedná se o reklamu (inzerce, rozhlasové či televizní 
spoty), prostředky přímého marketingu (např. kon-
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taktování pomocí e-mailů či telefonicky) a podporu 
prodeje (např. reklamní či dárkové předměty).

Příroda vždy bude lákat k návštěvě a vždy budou jistá 
místa, která budou chráněna s ohledem na přírodní fe-
nomény a na zachování podmínek pro život jednotlivých 
druhů. Vždy tak musí dojít k vzájemnému porozumění 
mezi návštěvníkem a ochranářem, člověkem. Mnohdy 
dojde ke kompromisům, mnohdy k přijetí pravidel jedné 
či druhé strany.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Návštěvnost a ochrana přírody 
na Pálavě

Jiří Matuška

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:
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v pískovcových oblastech

Jiří Hušek

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.8.16  Poplatky a chráněná území

Zdeněk Patzelt

Existence atraktivní přírody chráněných území před-
stavuje pro daný region značný ekonomický potenciál 
v oblasti cestovního ruchu a navazujících služeb. Celko-
vý obrat v sektoru cestovního ruchu činí v České repub-
lice cca 130 miliard Kč ročně (MMR 2007). Tím, že stát 
investuje do ochrany a zpřístupnění přírody a krajiny, 
vytváří zde zároveň příznivé podnikatelské prostředí. 
Současný systém bezpoplatkové návštěvnosti chráně-
ných území však vede k tomu, že instituce v ochraně 
přírody se na příjmech z cestovního ruchu nijak nepodílí 
a příjmy z cestovního ruchu v chráněných územích jsou 
odváděny mimo sektor ochrany přírody a krajiny.

Ochrana přírody a zejména péče o chráněná území 
jsou soustavné činnosti a vyžadují stabilní fi nanční zdro-
je bez významných výkyvů či výpadků. Z důvodu bez-
pečného zajištění nezbytné kontinuity péče o chráněná 
území by jejich fi nancování mělo být založeno na více 
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zdrojích schopných se navzájem doplňovat. V České re-
publice zavedené jednozdrojové fi nancování ze státního 
rozpočtu je velmi rizikové, a to zejména proto, že podlé-
há nepředvídatelným politickým vlivům. V posledních 
dvou letech se například 6x změnil ministr životního 
prostředí, opakovaně došlo k politicky motivovaným 
výměnám řídících aparátů ministerstev i podřízených 
organizací, vedoucí pozice jsou neustále nově obsazo-
vány podle stranické příslušnosti a dochází k neustálým 
změnám v zaměření strategických koncepcí, změnám 
v prioritách a tedy i k snahám měnit cíle fi nancování. 
To má za následek značnou nestabilitu, včetně nejistoty 
ve fi nancování péče o chráněná území. Potřeba fi nanco-
vání ochrany přírody z více zdrojů proto nabývá na vý-
znamu a výběr poplatků od návštěvníků chráněných 
území by mohl být jednou z nejlogičtějších cest. Vedle 
možného stabilního zdroje fi nancí však hlavní význam 
uvažovaných poplatků v chráněných územích spočívá 
v roli regulačního a kontrolního nástroje (PATZELT 
2010). Prostřednictvím poplatků za vstup mimo jiné 
může správa chráněného území získat efektivní nástroj 
k řízení návštěvnosti a k získávání informací o vývoji 
počtu návštěvníků v čase.

V současnosti stát přímé poplatky za návštěvu chrá-
něných území nevybírá. Průměrné výdaje správ chrá-
něných území (NP, AOPK a CHKO) přitom činí cca 
1.100 mil Kč ročně a další stovky mil. činí managemen-
tové výdaje z programového fi nancování. Tyto náklady 
jsou až na výjimky hrazeny ze státního rozpočtu, péči 
o chráněná území tak chtě nechtě hradí všichni a nehraje 

při tom roli, zda vůbec a jak často přírodu navštěvují. 
Další peníze na ochranu přírody plynou z krajských roz-
počtů nebo i z dočasných evropských zdrojů, se kterými 
však nelze do budoucna počítat. 

Na druhou stranu u nás existuje řada míst, kde po-
platky za návštěvu chráněných území vybírají nestát-
ní subjekty, zpravidla obce nebo soukromí vlastníci. 
V řadě případů poplatky vybírají i subjekty, které dané 
pozemky nevlastní a přesto se to nesetkává s odporem. 
Ze zahraničních studií vyplývá, že zavedení vstupného 
nemá za následek pokles návštěvnosti, ale naopak může 
vést k jejímu růstu (BENITEZ 2001). Je to způsobeno 
mimo jiné tím, že vstupné dává návštěvníkům záruky 
kvality a atraktivity turistických zážitků. Rovněž je znám 
fakt, že velká část návštěvníků vstupné platí s pocitem 
přispění na dobrou věc a hradila by jej i v případě jeho 
dobrovolnosti.

Příklady zpoplatněných míst v přírodě ČR
(poplatek za osobu a den v roce 2010):
Národní přírodní rezervace Soos   30 Kč
Národní přírodní památka Pravčická brána  75 Kč
Edmundova soutěska v Národním parku
 České Švýcarsko  70 Kč
Přírodní rezervace Prachovské skály
 v CHKO Český ráj  50 Kč
NPR Teplicko-adršpašské skály  60 Kč
Národní přírodní rezervace Rejvíz v Jeseníkách  15 Kč
Přírodní rezervace Tiské stěny
 v CHKO Labské pískovce   30 Kč

Obr. 229:  NPP Soos je vynikajícím příkladem chráněného území se zpoplatněným vstupem.
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Vstupné je na uvedených místech dlouhodobou záleži-
tostí a nebýt jej, turistická vybavenost i úroveň ochra-
ny přírody by zde byla na mnohem nižší úrovni. Výběr 
vstupného tak jednoznačně umožňuje kvalitnější péči 
o dané území. Jednou z mála výjimek státem vybíra-
ných poplatků jsou vjezdy aut v Krkonoších (např. sil-
nice Špindlerův Mlýn – Špindlerovka), kde správa parku 
vybírá 100 Kč za den a ročně tím získá cca 2 mil Kč, 
dalším příkladem jsou poplatky za splouvání horního 
toku Vltavy v NP Šumava (100 Kč za osobu).

Mnohem častěji se u nás uplatňuje nepřímé zpoplat-
nění, jako např. formou certifi kovaného průvodcovství 
nabízeného v Českém Švýcarsku. Tyto služby jsou voli-
telné a je tedy na každém, zda je využije či ne. V cizině 
však existují i chráněná území, kam je vstup bez pla-
ceného průvodce zcela zakázán. Daleko nejrozšířenější 
formou nepřímého zpoplatnění návštěvy přírody je ale 
parkovné. V řadě území je cíleně budován systém, kdy 
lze parkovat pouze na placených místech (stejně jako 
ve velkých městech). Obvyklé parkovné činí 50 až 100 Kč 
za den. Pasivita státu ve věci vstupného do chráněných 
území tak pomáhá jiným formám poplatků, které ovšem 
neinkasuje ochrana přírody. V posledním období se rov-
něž velmi rozšířilo budování zpoplatněných rozhleden. 
Poplatek za rozhled do krajiny je vnímán jako samozřej-
most a vstupné nikomu nevadí, protože je všem jasné, že 
vybudování a provoz rozhledny musí být z čeho hradit. 

V Evropě převažuje spíše bezplatný model. Přesto ale 
výběr vstupného není nic neobvyklého: 

Příklady poplatků v roce 2010
(vstupné za osobu a den):
Polské národní parky: 30 Kč
Chorvatské národní parky: 100 Kč
  (Velebit, Paklenica, Risnjak)
  350–700 Kč
  (Plitvice, Brijuni, Kornati, Mljet)
Turecké národní parky: 25 Kč 

V Chorvatsku je ve vyšších cenách vstupného zahrnuta 
doprava lodí nebo i občerstvení. Krkonoše jsou zajíma-
vým příkladem bilaterálního národního parku, na jehož 
polské části se za vstup platí a na české straně ne. Jestliže 
jsou v Evropě poplatky méně časté, v místech s rozvi-
nutým cestovním ruchem ve světě jsou naopak zcela 
obvyklé. V afrických národních parcích činí vstupné 
v průměru 25 USD na osobu a den (např. NP Keni, Na-
mibie, Botswany či Zambie) a podobně je tomu na Ma-
dagaskaru, kde je třeba přičíst i stejně vysoké poplatky 
za povinného průvodce. V Národním parku Canaima 
ve Venezuele se platí vstupné 16 USD ihned po příletu 
na letiště a například na karibském ostrově Bonaire se 
platí vstupné do Národního parku  Washington  Slagbaai 
cca 10 USD. V Nepálu se platí 10–15 USD a rovněž v nej-
známějších národních parcích USA se platí 25 USD 

za auto s celou posádkou a den. V Mexiku se vstupné 
platí do všech kategorií chráněných území a existuje 
možnost koupě celoročního pasu v ceně 250 USD. Nut-
no dodat, že národní parky v Mexiku zahrnují i světo-
známé památky Mayské civilizace na Seznamu světového 
dědictví UNESCO.

Vedle historických poplatků vybíraných dlouhodo-
bě se nově prosazuje zpoplatňování prostřednictvím 
nevládních organizací, které o daná území pečují. Čas-
to jde o přírodní parky nabízející atrakce pro rodiny 
s dětmi. Jako příklad lze uvést Přírodní park Block-
heide na rakouské straně hranice u Nových Hradů, kde 
je Česko-rakouskou o. p. s. vybíráno vstupné 5.5 EUR 
na prohlídkové trase s kamennými útvary. Jiným pří-
kladem je Přírodní rezervace Georgenfeldské horské 
rašeliniště na německé straně nedaleko Cínovce, kde je 
Podpůrným spolkem pro přírodu východních Krušných 
hor vybíráno 1.8 EUR za vstup na 1200 m dlouhý chod-
ník rašeliništěm. Nevládní sektor pracuje nízkonákla-
dově a do značné míry je schopen mnohem efektivněji 
než státní instituce plnit některé role v ochraně přírody. 
Chráněná území, která jsou v péči nevládních organi-
zací, jsou zpravidla spravována kvalitněji.

Co hlavně hovoří pro zavedení vstupného? 
– Jako jediný reálný nástroj umožňuje řízení návštěv-

nosti.
– Návštěvníky neodrazuje, naopak dává záruky kvality 

a tím je přitahuje.
– Motivuje správce území k zájmu o návštěvníky.
– Vytváří pocit cennosti území a vychovává k zodpo-

vědnosti.
– Vede ke zvýšení kvality turistické vybavenosti území.
– Vede ke zlepšení péče o chráněné území.
– Pomáhá zaměstnanosti a příjmům obcí.
– Uchovává část příjmů z cestovního ruchu v místě 

jejich vzniku.

Jaká jsou naopak proti zavedení vstupného?
– Je politicky nepopulární.
– Části veřejnosti vadí.
– Může být administrativně náročné.
– U málo navštěvovaných území mohou náklady pře-

výšit výnosy.

Případné zavedení vstupného do chráněných území je 
především politickou a psychologickou otázkou. Většina 
racionálních důvodů hovoří pro a obvyklá výše vstup-
ného nemá na návštěvníky odrazující vliv. Pro ochranu 
přírody není primární motivací k zavedení vstupné-
ho fi nanční zájem, ale získání nástroje k monitoringu 
a řízení návštěvnosti. Vzhledem k těžkopádnosti státu 
lze předpokládat, že se zavádění vstupného chopí spíše 
privátní a nezisková sféra. Za daných okolností se proto 
jako optimální jeví model výběru poplatků prostřednic-
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tvím neziskových organizací, které by ve spolupráci se 
správami chráněných území vybrané prostředky rein-
vestovaly do ochrany přírody.

5.9   Biologická diverzita 
na úrovni populací a druhů

5.9.1   Ochrana biodiverzity 
makromycetů

Jan Holec

Úvod

V úvodu kapitoly o ochraně hub je třeba zdůraznit, že 
mnohem správnější a účinnější je ochrana jejich bio-
topů. Není ale možné zanedbávat ani druhový přístup, 
který má dvojí efekt – zdůrazňuje, že i houbám je třeba 
věnovat pozornost, a navíc poskytuje účinný nástroj pro 
územní ochranu.

Houby byly dlouhou dobu na okraji zájmu státní 
ochrany přírody. Důvodem byla jejich malá znalost 
v ochranářských kruzích (která až na výjimky přetr-
vává do současnosti – např. na žádné ze správ CHKO 
a NP ani na AOPK ČR nepracuje profesionální myko-
log) i názor české veřejnosti, že houby jsou hlavně ob-
líbenou surovinou do kuchyně; něco lze přičíst na vrub 
i malé aktivitě mykologů při prosazování jejich ochrany. 
Historii ochrany hub v ČR podrobně popsali HOLEC 
& BOROVIČKA (in HOLEC & BERAN 2006).

Pravé houby (říše Fungi, též Eumycota, Mycota; viz 
např. KALINA & VÁŇA 2005) patří spolu s některý-
mi jedno- i mnohobuněčnými živočichy do velké vý-
vojové „supervětve“ (impéria, domény, nadříše) zvané 
 Opisthokonta. Rostliny (Plantae), se kterými byly houby 
zhruba do začátku 20. století spojovány, patří do zcela 
jiné vývojové větve, zvané Archaeplastida. Je tedy zcela 
chybné, pokud jsou např. ve vyhlášce o zvláště chráně-
ných druzích organismů houby zařazeny mezi rostliny. 
Působí to velké problémy v ochranářské praxi, protože 
houby mají v mnoha směrech odlišnou biologii a eko-
logii a tudíž i přístup k jejich ochraně musí být poněkud 
jiný.

Tato kapitola se věnuje jen malé části říše hub, a sice 
zástupcům dvou vývojově nejpokročilejších skupin – 
vřeckovýtrusných a stopkovýtrusných hub ( Ascomycota, 
Basidiomycota). Z nich hovoříme o tzv. „velkých“ hou-
bách – makromycetech, jejichž společným znakem jsou 
nápadné, okem rozeznatelné plodnice (viz např. HAGA-
RA et al. 2006; PAPOUŠEK 2004). „Velké“ houby jsou 
skupinou vymezenou čistě prakticky. Ani jejich vymeze-
ní není pevné – obvykle se udává, že makromycety mají 

plodnice větší než 2 mm, někdy ale až 5 mm. V ČR jich 
žije zhruba 4–5 tisíc druhů.

Ochranářsky významné aspekty biologie 
a ekologie hub

„Velké“ houby vnímáme hlavně v podobě plodnic, což je 
asi taková část jejich těla a jejich životního cyklu, jakou 
u jabloní představují jablka. Plodnice jsou rozmnožo-
vacím orgánem houby, tj. útvarem, kde se tvoří výtrusy. 
Samotným tělem houby je skrytě žijící podhoubí (my-
celium) uvnitř substrátu nebo hostitele, u symbiotic-
kých hub žijící ještě ve spojení s partnerem (většinou 
stromem). Tvorba plodnic (fruktifi kace) je to, co nám 
u „velkých“ hub umožňuje poznat jejich přítomnost 
na lokalitě (viz např. MUELLER et al. 2004). 

Tvorba plodnic a výskyt hub
Jen málokteré houby tvoří plodnice po celý rok. Vět-
šina druhů plodí jen v některých obdobích, např. stu-
denějších nebo teplejších. Když větší počet druhů tvoří 
plodnice najednou v určitém období, hovoříme o tzv. as-
pektu fruktifi kace. Jsou to vlny růstu, po kterých obvykle 
následuje kratší nebo delší přestávka. Během vegetační 
sezóny obvykle bývá 5–7 aspektů fruktifi kace. To je vý-
znamné i prakticky, protože nejméně tolikrát je během 
jednoho roku třeba navštívit určitou lokalitu, abychom 
získali celkový přehled o diverzitě hub na ní.

Jednotlivé druhy hub se výrazně liší tím, zda na stej-
ném místě tvoří plodnice každoročně, v odstupu 2–3 let 
nebo třeba jen jednou za 10 i více let. Zdá se, že to ne-
souvisí jen s chodem počasí, ale i s biologickými vlast-
nostmi jednotlivých druhů – jak mají četnost tvorby 
plodnic vnitřně „nastavenou“. Praktické hledisko je opět 
důležité – uvádí se, že celkové druhové spektrum hub 
na určité lokalitě jsme schopni získat až po 3–5 letech 
intenzivního průzkumu, během nichž „zaplodí“ většina 
druhů na lokalitě žijících.

Přítomnost plodnic je jasným důkazem přítomnosti 
daného druhu houby na lokalitě. Opačně to ale nepla-
tí – nepřítomnost plodnic určitého druhu houby nemusí 
znamenat nepřítomnost mycelia. V současné doby už je 
sice možné k identifi kaci podhoubí v substrátu využít 
molekulární metody, ale v terénní mykologii a praktické 
ochraně přírody to zatím není ve větším měřítku možné. 
Pokud ovšem daný druh na lokalitě plodnice netvoří 
už několik desetiletí, lze s vysokou pravděpodobností 
prohlásit, že tam vymizel.

Základní trofi cké skupiny hub
Houby jsou heterotrofní organismy. V koloběhu živin 
na naší planetě fungují především jako rozkladači (de-
struenti, dekompozitoři) – živí se mrtvou organickou 
hmotou (detritem), kterou rozkládají a látky v ní obsaže-
né vracejí zpátky do oběhu. Tento způsob výživy je typic-
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ký pro saprotrofní houby. U mykorhizních hub poněkud 
ustoupil do pozadí a důležitější je příjem organických 
látek od symbiotického partnera – stromu, keře, trávy 
nebo byliny (GRYNDLER et al. 2004). Lichenizované 
houby (lišejníky) jsou také symbiotické, ale jejich part-
nerem je řasa nebo sinice, se kterou tvoří lišejníkovou 
stélku. Parazitické houby žijí na povrchu nebo uvnitř 
těl jiných organismů, získávají od nich organické látky 
a své hostitele více či méně poškozují, někdy až smrtelně. 
Po úmrtí hostitele jsou některé z nich schopné žít dál 
a rozkládat jeho mrtvé tělo – takové houby označujeme 
jako saproparazity. Existují i tzv. endofytické houby. Žijí 
také uvnitř těl svých hostitelů, ale po většinu života je 
nepoškozují a někdy jim dokonce prospívají.

Co ovlivňuje výskyt hub
Nejdůležitější podmínkou výskytu určitého druhu hou-
by na dané lokalitě je přítomnost substrátu (u saprot-
rofních hub), mykorhizního partnera (u mykorhizních 
hub) a hostitele (u parazitů a endofytů). Mnohé houby 
ale vyžadují splnění dalších podmínek (HOLEC in HO-
LEC & BERAN 2006). Důležité jsou zejména vlastnosti 
geologického podloží a půdy (fyzikální vlastnosti, obsah 
vody a živin, pH), klimatické podmínky (makro-, mezo- 
i mikroklima), stupeň ovlivnění biotopů člověkem a je-
jich sukcesní stádium a v neposlední řadě i kompetiční 
vztahy uvnitř substrátu nebo hostitele či kolem mykorhi-
zního partnera.

Ohrožení hub

Každá změna prostředí, ve kterém houby žijí, způsobuje 
změnu ve složení houbového společenstva. Houby jsou 
v tomto ohledu citlivější než rostliny (BERAN in HO-
LEC & BERAN 2006). Je třeba ale připomenout, že ne 
vždy to je změna k horšímu. Podívejme se třeba na tra-
diční kulturní krajinu střední Evropy. Je to pestrá mo-
zaika nejrůznějších stanovišť, kde si svůj životní prostor 
(niku) najde větší počet druhů hub (PILÁT 1969), než 
kdyby krajinu pokrýval souvislý les. 

I na odlehlá místa se zachovalou harmonickou kraji-
nou v současnosti působí nepříznivé globální vlivy civi-
lizace. V 70. a 80. letech 20. století to byly hlavně kyselé 
deště. Narušily ektomykorhizní symbiózu hub se stromy 
a lesy pak odumíraly. V současnosti to jsou hlavně oxidy 
dusíku jako zplodiny z motorů letadel, lodí, vlaků a aut. 
Jejich únik do ovzduší, dálkový přenos větry a přechod 
do vody a půd způsobuje eutrofi zaci (obohacení živina-
mi, hlavně dusíkem), na kterou mnohé houby, zejména 
mykorhizní, reagují ústupem. Dalším zdrojem eutrofi za-
ce je přehnojování polí a luk umělými dusíkatými hno-
jivy a jejich splachy do okolí. Mezi globální vlivy patří 
i současné klimatické změny, hlavně prudké a nečekané 
zvraty počasí, které se střídají s dlouhými obdobími su-
cha nebo dešťů. Negativně to ovlivňuje tvorbu plodnic 
a způsobuje změny ve složení mykobioty.

Když se vrátíme k místním, lokálním vlivům, pak 
lze říci, že houby jsou stejně jako jiné organismy nejvíc 
ohroženy ničením a změnami svých stanovišť (biotopů). 
Mnohé významné lokality zanikly – jejich zastavěním, 
vytěžením nebo změnou způsobu hospodaření. Neblahé 
jsou i drobné zdroje eutrofi zace, třeba vyhrnování bahna 
na hráze rybníků nebo překrmování lesní zvěře spojené 
s jejím vysokým stavem, kdy k eutrofi zaci lokality stačí 
i trus zvěře.

Velkým nebezpečím pro lesní houby je drobení 
(fragmentace) původně souvislých porostů. Rozšiřová-
ní lesních cest, široké průseky pro vedení elektřiny nebo 
plynu, stavba sjezdovek, velkoplošné kácení – to všechno 
otevírá les a působí jeho vysoušení v důsledku pronikají-
cích větrů a slunečního záření. Většina citlivějších druhů 
hub pak reaguje ústupem.

Některé houby jsou ohrožené mizením svého sub-
strátu nebo ohrožením hostitele. Příkladem jsou hou-
by vázané na dřevo jilmu horského, který z našich lesů 
téměř vymizel v důsledku tracheomykózního onemoc-
nění, nebo druhy rostoucí na starých stromech či mo-
hutných padlých kmenech. 

Změnu ve složení druhového spektra makromycetů 
na jednotlivých lokalitách způsobují i přirozené sukces-
ní změny. Jsou tím ohroženy zejména nelesní biotopy, 
kterým v podmínkách střední Evropy neustále hrozí sa-
movolné zarůstání. Dále to jsou změny spojené s růstem 
lesa, ať už při umělé výsadbě nebo při cyklické přiroze-
né obnově přírodních až pralesovitých porostů (od fáze 
rozpadu přes fázi zmlazení a optimální fázi opět do fáze 
rozpadu).

Teoretické otázky ochrany hub

Pokud chceme houby chránit, máme tři možnosti. První 
je celková změna našeho životního stylu, aby byl prostší 
a k přírodě ohleduplnější. Nápaditá a vtipná propagace 
tohoto životního stylu je velkou výzvou pro všechny lidi 
dobré vůle. Houby jsou v tomto ohledu vděčné i pro-
blematické zároveň – veřejnost je jako skupinu dobře 
zná a jsou velmi populární, na druhou stranu je velmi 
obtížné zlomit názor, že nejsou jen kuchyňskou suro-
vinou, ale zaslouží si stejnou ochranu a pozornost jako 
živočichové nebo rostliny.

Druhá cesta představuje důslednou a poučenou 
ochranu stanovišť hub. Tu nejlépe zaručí přátelská 
spolupráce těch, kdo na konkrétní lokalitě hospodaří 
s těmi, kdo znají a dokážou ocenit její přírodní hodno-
ty (přírodovědci, pracovníci ochrany přírody, členové 
rozumných nevládních organizací, poučená veřejnost). 
Pomáhají i zákony (o ochraně přírody včetně zavede-
ní soustavy Natura 2000) a opatření na podporu péče 
o krajinu (dotované sečení opuštěných luk, vyřezávání 
náletových dřevin apod.). Speciální kapitolou je přístup 
těch, kteří stav biotopů v krajině nejvíce ovlivňují – les-
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níci, zemědělci, rybáři a myslivci. Zde je nutný dlou-
hodobý tlak na zavedení šetrnějších a přírodě bližších 
způsobů hospodaření, jak po linii výchovy a vzdělávání, 
tak po legislativní linii.

Třetí možností pomoci houbám je přímá druhová 
ochrana, zejména v případech, kdy vzácná, ohrožená 
nebo chráněná houba vyroste mimo chráněné území. 
Opět se jedná hlavně o problém, jak uchovat její lokalitu 
a biotop. To nejlépe zajistí opatření popsaná v kapitole 
Management lokalit z hlediska hub spolu s nadšenou 
a rozumnou osvětou mezi místními lidmi. Příkladem 
může být ochrana hřibů na náměstí ve Stachách, kde 
jsou na ně obyvatelé hrdí a nesbírají je. V případě hřibo-
vitých hub pomáhá i zakrývání mladších plodnic listím 
apod., aby mohly dospět a produkovat výtrusy, nebo 
umístění vysvětlujících textů s vtipným obsahem, ape-
lujícím na dobré stránky lidí (vztah k regionu a přírodě).

Právní, odborné a datové podklady
k ochraně hub

V ČR je podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 395/92 celkem 46 chráněných druhů hub (ANTONÍN 
& BIEBEROVÁ 1995), ve vyhlášce bohužel řazených 
mezi zvláště chráněné druhy rostlin. Podle zákona ČNR 
č. 114/1992 Sb. jsou chráněny ve všech svých podzem-
ních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích 
a je zakázáno je sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, 
ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Podrobné výzkumy 
přesvědčivě dokázaly, že citlivý sběr plodnic samotný 
organismus houby (tedy její podhoubí) nezničí (EGLI et 
al. 2006). Striktní dodržování pravidla o nesbírání plod-
nic chráněných hub tedy není opodstatněné jak z odbor-
ného, tak praktického hlediska. Problémem je zejména 
náhodný a z neznalosti plynoucí sběr při houbaření, kdy 
se i poctivý občan z neznalosti a v důsledku špatně na-
staveného zákona ocitá v pozici provinilce. V budoucích 
novelách zákona by bylo třeba oddělit houby od rostlin 
a náhodné utržení jednotlivých plodnic chráněných 
druhů netrestat.

Chráněné druhy hub jsou podrobně popsány v pub-
likaci ANTONÍN & BIEBEROVÁ (1995). Teoretickými 
i praktickými otázkami ochrany hub se v novější době 
zabývali např. BIEBEROVÁ (2000), HOLEC (2000) 
nebo BOROVIČKA (2002a), na mezinárodní úrovni 
např. MOORE et al. (2001).

V letech 2000–2005 probíhal na žádost Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) výběr druhů 
hub pro novelu vyhlášky č. 395/92 Sb. V roce 2010 došlo 
na žádost MŽP a AOPK ČR k zatím poslední odborné 
úpravě navrhovaného seznamu, který nyní čítá 82 dru-
hů ve 3 výše uvedených kategoriích ohrožení. Jedná se 
o vzácné druhy, které většinou pozná jen odborník nebo 
dobrý amatérský mykolog. Je dobré jejich znalosti hub 
i místních poměrů využít. Zákonem chráněné druhy 

jsou mocným nástrojem – pokud se na nějaké lokalitě 
vyskytují, mohou pomoci při její záchraně před zniče-
ním, k úpravě způsobu hospodaření nebo být pádným 
důvodem k vyhlášení chráněného území. 

V letech 2006–2009 organizovala AOPK ČR moni-
toring většiny stávajících chráněných druhů hub, kte-
rý spočíval ve shromáždění údajů o jejich historických 
lokalitách (podle literatury a herbářových položek), 
terénním ověřování jejich výskytu na těchto lokalitách 
a zapsání všech zjištěných údajů do Nálezové databáze 
ochrany přírody (NDOP). Potenciální zájemce má tedy 
možnost údaje získat a pracovat s nimi. Jako podpůrný 
(už ne zákonem vymahatelný) argument pro ochranu 
jednotlivých druhů hub a jejich biotopů můžeme použít 
i odborné mykologické publikace, věnující se ohroženým 
druhům hub. Výběr těchto druhů nalezneme v Červené 
knize hub ČR (KOTLABA et al. 1995) a kompletní pře-
hled v Červeném seznamu hub ČR (HOLEC & BERAN 
2006). Pokud se na lokalitě vyskytuje větší počet druhů 
z kategorie kriticky ohrožených, ohrožených a zranitel-
ných, většinou to dobře indikuje její velkou přírodově-
deckou hodnotu.

Houby jsou zařazeny i do publikace Botanicky vý-
znamná území České republiky (ČEŘOVSKÝ et al. 
2007), do které bylo vybráno i několik území význam-
ných především mykologicky (např. NPP Luční u Tábo-
ra). Z hub bylo domluveno využít pro charakteristiku 
těchto území druhy zařazené v Červené knize ČR a dru-
hy navržené v Evropě k zařazení do Přílohy I Bernské 
konvence (viz HOLEC 2004). Houby bohužel do této 
Přílohy nakonec zařazeny nebyly, ale o navržených 
33 druzích se podařilo sestavit zajímavou publikaci 
(DAHLBERG & KRONEBORG 2003), která shrnuje 
údaje ze všech evropských států a může být použita jako 
cenný zdroj podpůrných informací. 

Velké množství lokalit chráněných a ohrožených 
druhů hub bylo zjištěno během inventarizačních prů-
zkumů chráněných území, organizovaných AOPK ČR, 
správami NP a CHKO a krajskými úřady. V praxi je však 
obtížné se k těmto údajům dostat, protože jsou rozptý-
leny v desítkách až stovkách nepublikovaných výzkum-
ných zpráv, uložených u zadavatelů průzkumů (v tištěné 
i digitální podobě). Výsledky nejnovější vlny průzkumů 
(od roku 2011, v rámci projektu Implementace soustavy 
Natura 2000 a monitoringu) už by se měly zadávat pří-
mo do databáze NDOP. Tyto výzkumy budou probíhat 
podle metodiky, zpracované členy České vědecké spo-
lečnosti pro mykologii (ANTONÍN et al. 2011).

Nejspolehlivějším zdrojem údajů o výskytu chráně-
ných a ohrožených hub jsou dokladové sběry, které jsou 
v podobě herbářových položek uloženy ve veřejných 
herbářích (zejména PRM: Národní muzeum, Praha; 
BRNM: Moravské zemské muzeum, Brno; CB: Jihočeské 
muzeum, České Budějovice; BRNU: Masarykova univer-
zita, Brno). Tyto doklady slouží jako základní pilíř jak 
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odborných publikací, tak záznamů v databázích. U hub 
totiž mnohdy platí, že pouhý údaj je bez zachovaného 
dokladového materiálu sporný až bezcenný – může jít 
o špatné určení druhu a jedině revize herbářové položky 
může sporný údaj vyjasnit.

Významnou kapitolou v ochranářských snahách 
mykologů bylo vyhlášení několika rezervací, které byly 
zřízeny hlavně k ochraně hub. Je to národní přírodní 
památka Luční u Tábora, kde se na hrázi stejnojmen-
ného rybníka vytvořilo unikátní společenstvo teplomil-
ných hub, zejména hřibovitých. Pro návštěvu rezervace 
a mykologický průzkum platí léty prověřená pravidla 
(ANONYMUS 2002), ze kterých lze čerpat inspiraci pro 
režim jiných podobných lokalit. Další mykologickou re-
zervací je národní přírodní památka Velký vrch u Vršo-
vic na Lounsku, vyhlášená rovněž k ochraně vzácných 
teplomilných druhů hub, zejména hřibů a muchomůrek. 
Za třetí mykologickou rezervaci je možné považovat 
národní přírodní památku Rendezvous u Valtic, kde se 
vyskytují hlavně vzácné chorošovité houby. 

Nejnovějším krokem, který by měl ze strany profesi-
onálních i amatérských mykologů ochranu hub dlouho-
době podporovat, je vznik Sekce pro výzkum diverzity 
a ochranu hub (makromycetů) v rámci České vědecké 
společnosti pro mykologii v roce 2011 (BERAN & DVO-
ŘÁK 2011). 

Management lokalit z hlediska hub

Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že při ochraně stanovišť 
hub i hub samotných je v běžné krajině i v chráněných 
územích nutno dodržovat tato obecná pravidla: 

Prosadit důkladný mykologický průzkum lokali-
ty, který posoudí její hodnotu z hlediska hub a navrh-
ne optimální management. Podle nedávno inovované 
metodiky (ANTONÍN et al. 2011) lze tento průzkum 
dělat s různou intenzitou, buď jako prvotní sběr dat 
(jedno celkové prozkoumání v době největší fruktifi kace 
hub, nejlépe v podzimní části sezóny), jako orientační 
průzkum (jedna sezóna, šest návštěv ročně) nebo jako 
podrobný inventarizační průzkum (minimálně tři ve-
getační sezóny, šest návštěv ročně). Je třeba pamatovat 
na přizvání dobrého odborníka (dobrých znalců hub 
není mnoho) a přiměřené fi nancování – kromě návštěv 
lokality musí mykolog houby posléze zpracovat, doku-
mentovat, s pomocí mikroskopu určit a zapsat do data-
bází; na jeden den v terénu pak zpravidla vychází 2 dny 
práce v laboratoři. Mykologické průzkumy nelze pod-
ceňovat – na řadě lokalit (zejména lesních) tvoří houby 
velmi cennou a druhově bohatou složku bioty, jejíž di-
verzita může mnohonásobně překračovat diverzitu cév-
natých rostlin. Mnohé druhy hub navíc indikují různé 
parametry biotopu, např. jeho imisní zátěž a množství 
živin (mykorhizní houby) nebo stupeň přirozenosti (ně-
které dřevožijné houby).

Nedopustit eutrofizaci lokalit. Nebezpečné jsou 
splachy hnojiv a vznik velkých krmných míst pro zvěř. 
Zde je nutná dohoda s myslivci, aby se takováto místa 
především v maloplošných chráněných územích vůbec 
nezakládala. 

Nepřipustit změny vodního režimu (odvodňování), 
případně se snažit o zvednutí hladiny spodní vody (např. 
přehrazením odvodňovacích kanálů kolem rašelinišť).

Zabránit fragmentaci lesních celků. V cenných le-
sích lze povolit jen maloplošné nebo výběrové kácení 
a kolem lesních lokalit zachovat alespoň 50 m porostu 
jako ochranné pásmo, které pomůže zachovat vyrovnané 
mezoklima lesního porostu. V praxi to znamená nedo-
pustit vznik pasek kolem hranic maloplošných chráně-
ných území a s největší energií bránit vzniku nových 
průseků, přehnaně širokých lesních cest a velkoplošných 
pasek. Dlouhodobě je třeba v lesnických kruzích prosa-
zovat výběrové kácení a přirozenou obnovu lesa.

Ponechávat na místě co největší možné množství 
přirozeně padlých kmenů, starých stromů a pahýlů. 
To by mělo být zcela samozřejmé v maloplošných chrá-
něných územích a v nejpřísnějších zónách národních 
parků a mělo by to proniknout i do plánů péče o par-
ky a stará stromořadí (v alejích a na hrázích rybníků). 
Z hlediska hub jsou zcela nevhodné pokácené a odkor-
něné kmeny, ponechané na lokalitách po zásazích proti 
kůrovci. Sukcese hub na takovýchto kmenech je zcela 
jiná než na přirozeně odumřelých a padlých kmenech 
a zcela chybí citlivější a vzácnější druhy dřevožijných 
hub.

Na nelesních lokalitách zabránit jejich zarůstání 
keři a stromy.

Na loukách nebo pastvinách zachovat citlivý způ-
sob kosení či extenzivní pastvu. Zcela nevhodné je mul-
čování nebo úplné ponechání ladem. V maloplošných 
chráněných územích je vhodné část lokality pravidelně 
kosit (a biomasu odstraňovat) a malou část ponechat 
ladem (např. na živinami nejchudších místech) – ve vy-
sokém porostu trav a bylin nacházejí vhodné prostředí 
jiné druhy hub, než v kosených částech.

Zabránit masovému sběru plodnic. Houbaření, 
pokud není příliš intenzivní, překvapivě neškodí; i věd-
ci prokázali (EGLI et al. 2006), že citlivý sběr plodnic 
samotný organismus houby (tedy její podhoubí) nezničí. 
Je ale samozřejmé, že masové houbaření v nejpřísněji 
chráněných územích tolerovat nelze – houbaři by je 
mohli doslova „roznést na kopytech“ (v okolí velkých 
měst to skutečně hrozí). I zde ale platí, že trpělivá osvě-
ta na místní úrovni je účinnější, než tvrdé sankce vůči 
jednotlivcům.

Poděkování
Práce byla podpořena Ministerstvem kultury ČR.
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5.9.2  Řasy a sinice

Olga Skácelová

Počet druhů sinic a řas v ČR

Ohledně počtu druhů sinic a řas neexistuje obecně při-
jatý názor. Kompendia sestavená na základě údajů pu-
blikovaných do roku 2003 uvádějí počty do deseti tisíc 
taxonů (ROSA & LHOTSKÝ 1955; POULÍČKOVÁ et 
al. 2004). V posledním desetiletí jak základní průzkum, 
tak zejména taxonomické metody výrazně pokročily, což 
vedlo k zaznamenání mnoha dalších druhů. Dříve málo 
studované skupiny s determinačními znaky na úrovni 
ultrastruktury (např. zlativky) obohatily naši i světovou 
mikrofl óru desítkami druhů (KYNČLOVÁ et al. 2010; 
NĚMCOVÁ 2010), v dalších skupinách (např. rozsivky) 
probíhají taxonomické změny na úrovni druhů i rodů. 
Detailní studium sinic přináší důkazy vyvracející hypo-
tézu kosmopolitního výskytu běžných druhů (KOMÁ-
REK 2005). Například jeden z nejběžnějších druhů rodu 
Phormidium, P. autumnale, považovaný za typického 
všeobecně rozšířeného kosmopolita, je ve skutečnosti 
komplexem mnoha druhů se zcela odlišnou ekologií. 
Takto bychom mohli pokračovat u dalších sinicových 
rodů a druhů (například změnami v rodech  Anabaena 
a  Aphanizomenon, KOMÁREK & KOMÁRKOVÁ 
2006). Podrobný fl oristický průzkum určitého území 
nebo typu lokality zhusta přináší nové druhy pro ČR, 
zvláště je-li materiál jednotlivých taxonomických skupin 
zpracován specialistou: například sedmiletý extenzívní 
fl oristický průzkum krásivek na našem území přinesl 
80 nových druhů pro ČR (ŠŤASTNÝ 2010). Na druhé 
straně s celoplošným výrazným úbytkem oligotrofních 
vodních biotopů jistě řada druhů vymizela. Při zpraco-
vání současného přehledu sinic vyskytujících se na úze-
mí ČR (KAŠTOVSKÝ et al. 2010) zjistili autoři úbytek 
22 % z původního počtu 505 druhů sinic, přestože se 
neopírali jen o údaje z literatury, ale i o vlastní extenzívní 
fl oristický průzkum. 

Sinice a řasy
jako součást Červeného seznamu ČR

Do Červené knihy ohrožených druhů rostlin a živoči-
chů SR a ČR (KOTLABA et al. 1995) bylo kvůli redak-
cí danému rozsahu zařazeno jen 36 druhů sinic a řas, 
vybraných specialisty z řad tehdejší Algologické sekce 
Československé botanické společnosti. Z toho u 7 druhů 
byl v mapkách udán výskyt jen z území Slovenska, tedy 
pro Českou republiku by zbývalo 29 „červených“ dru-
hů. Červená kniha tedy poskytuje jen velmi orientační 
obraz o výskytu vzácných druhů sinic a řas, ovlivněný 
nedostatečnou prosbíraností území i nedokonalým vyu-
žitím tehdejších informačních zdrojů (ve více případech 

nebyla zahrnuta publikovaná fl oristická data, např. údaje 
uvedené i v soupise moravskoslezských nálezů, LHOT-
SKÝ & ROSA 1955). Stejně jako při tvorbě červených 
seznamů sinic a řas v okolních zemích (pokud byly se-
staveny, např. bývalý Sovětský Svaz červený seznam řas 
neměl) byl výběr pochopitelně ovlivněn taxonomickou 
specializací členů autorského týmu. Například polský 
červený seznam zahrnuje 256 taxonů, z toho čtvrtinu 
mořských (SIEMIŃSKA 1986). Ze sladkovodních řas za-
hrnuje polská verze 143 druhů z řádu  Oedogoniales, což 
je dáno osobností recentní specialistky na tuto skupinu 
(MROZIŃSKA 1985). V českém červeném seznamu tato 
skupina není zastoupena vůbec, ačkoliv například v rodu 
Bulbochaete lze předpokládat i výskyt vzácných druhů 
v neznečištěných zarostlých vodách. Rakouský červený 
seznam vytvořený předním evropským desmidiologem 
zase obsahuje téměř sto taxonů krásivek (LENZENWE-
GER 1986), kdežto do českého červeného seznamu se 
dostaly pouze dva druhy: Micrasterias  thomasiana jako 
reprezentant mírně kyselých vod a kriticky ohrožený 
druh Oocardium stratum typický pro krasové prameny 
(KOTLABA et al. 1995). S tím kontrastují současné zna-
losti o výskytu krásivek v ČR získané extenzívním fl oris-
tickým průzkumem: v letech 2003–2009 bylo na našem 
území bylo nalezeno 169 vzácných nebo z hlediska vý-
skytu zajímavých taxonů (ŠŤASTNÝ 2010).

Nutnost ochrany stanovišť
(vzácných, mizejících druhů) sinic a řas

Sinice a řasy mají jako vodní organismy často velmi vy-
hraněné ekologické nároky, a proto jsou na prostředí vá-
zány ještě těsněji než vyšší rostliny (SKÁCELOVÁ 1996). 
Stejně jako u mnoha jiných, zejména mikroskopických 
organismů, nespočívá ochrana druhového bohatství si-
nic a řas v konzervativní ochraně určitých lokalit, natož 
jedinců, ale ve snaze zachovat strukturovanou krajinu 
s pestrou nabídkou biotopů, složených z mozaiky mi-
krobiotopů. Zachování biotopů v původní přirozené 
podobě předpokládá komplexní ochranu krajinyvčetně 
velkoplošného snížení znečištění nejen vod (eutrofi zace, 
havarijní znečištění), ale i imisí, zabránění neuváženým 
melioracím i zamezení přímé devastace lokalit napří-
klad stavební a zemědělskou činností (KOTLABA et al. 
1995). V krajině druhé poloviny 20. století se těžištěm 
biodiverzity sinic a řas naší fl óry stala stanoviště unika-
jící hospodářskému tlaku: mokřady a mělké vody všech 
typů včetně pramenů a pramenišť, pramenných stružek, 
horských potoků, mokvavých skal, rašelinišť, rybničních 
litorálů a tůní v aluviích řek. Na přelomu tisíciletí před-
stavují rezervoár biodiverzity sinic a řas (MARVAN 
& SKÁCELOVÁ 1996). Tyto drobné zbytky divočiny 
jsou často ohroženy laickým přístupem ke „kráse“ kra-
jiny. Mokřady a přirozené tůně jakožto místa zanedbaná 
se jeví být obecním samosprávám jako místa vhodná 
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k zavážení odpadem, vysušování a přeměnám v „kul-
turní“ parkovou krajinu. 

Přímá ochrana lokalit z důvodu výskytu vzácných 
druhů sinic a řas, na rozdíl od lokalit s výskytem chrá-
něných druhů vyšších rostlin nebo živočichů, je v České 
republice výjimkou (byla motivem k vyhlášení pouze 
dvou níže zmíněných lokalit). Souvisí to s menší pro-
zkoumaností, ale také s menší popularitou organismů 
unikajících oku běžného pozorovatele. V případě sinic 
a řas stejně jako u vodních bezobratlých je ochrana kon-
krétních druhů reálná pouze na dostatečně stabilním 
biotopu, u něhož v bližší době nehrozí přeměna sukces-
ního stádia v následující, v němž by byly podmínky pro 
život chráněného druhu natolik změněny, že by vymizel 
(příkladem je zazemňování tůní). V takovém případě je 
nutné do plánu péče zahrnout managementové zásahy.

Ideálním příkladem stabilního bohatého stanoviš-
tě sinic a řas je klasická algologická lokalita Swamp na 
 Dokesku vyhlášená v roce 1972 (TUROŇOVÁ & SKÁ-
CELOVÁ 2007), dodnes platící za druhově nejbohatší 
lokalitu sinic a řas v ČR (KAŠTOVSKÝ, ústní sdělení). 
Mokřady s vysokou biodiverzitou zde zahrnují nejen 
plochu samotné národní přírodní památky, ale lemují 
celou Břehyňskou zátoku Máchova jezera. Jezírka různé-
ho rozsahu a stupně zrašelinění skýtají variabilitu envi-
ronmentálních faktorů podmiňující druhovou bohatost 
zejména ve skupině krásivek (ŠŤASTNÝ 2010).

Dalším příkladem je přírodní památka Křečovický 
potok vyhlášená v roce 1985 (ONV Benešov), na němž 
byly zjištěny z tehdejšího pohledu vzácné řasy: velmi 
vzácná hnědá řasa Pleurocladia lacustris, poměrně vzác-
né Lemanea fl uviatilis a Batrachospermum vagum var. 
ceratophyllum (KOTLABA et al. 1995) a nově popsá-
no několik druhů řas z rodů Spirogyra, Oedogonium 
a Vaucheria (LENSKÝ & HANEL 1987). Nové druhy 
byly odtud popsány díky studiu odebraného mate-
riálu specialistou (V. Lenský), což je obdoba situace 
výše zmíněných červených seznamů. Zatímco červe-
ná řasa L.  fl uviatilis dnes za vzácnou považována není, 
B.  vagum var. keratophytum je nadále druhem vzácným 
a P.  lacustris je buď velmi vzácná anebo přinejmenším 
přehlížená. 

Podnětem pro vyhlášení několika přírodních pa-
mátek bylo zjištění dnes již vzácného oligotrofního, 
resp. mezotrofního společenstva, zahrnujícího, kromě 
typického zooplanktonu vzácné sinice a řasy, v lesních 
rybníčcích na Slavonicku (Přírodní park Česká Kanada) 
ve 2. polovině 80. let minulého století, tedy v době vrcho-
lícího intenzifi kační tlaku na rybníky. Přírodní památky 
rybník Dědek a Velký Troubný, vyhlášené v roce 1995, 
si dodnes udržely nižší trofi i než jiné rybníky soustavy 
(SKÁCELOVÁ 1988; 1991) a výskyt vzácných druhů řas. 
U obou těchto lokalit byly souvislosti výskytu společen-
stev málo úživných vod s hospodařením na rybnících 
vysvětleny na informačních panelech.

Druhová bohatost sinic a řas
na různých stanovištích

Tekoucí vody 
Neregulované drobné toky horních úseků říční sítě 
mohou poskytovat sinicím a řasám pestrou nabídku 
mikrobiotopů. Střídání torentilních úseků s rozličný-
mi přírodními stupni a lenitických partií se sedimenty 
v meandrech a přechody do travnatých nebo zrašelině-
lých břehů poskytuje podmínky jak pro výskyt typických 
druhů studených rychle tekoucích vod, tak pro obyvatele 
tišin i lučních mokřadů.
 

Obr. 230:  Jizerské hory, potok Černá Nisa nad nádrží Bedřichov 
(září 2008).

Na kamenech v proudnici nacházíme např. sinice rodů 
Chamaesiphon, Tapinothrix, Homeothrix, rozsivky 
rodu Achnanthes, páskovité kolonie Diatoma mesodon 
a D. hyemalis, ruduchy rodu Batrachospermum, vláknité 
zelené řasy rodů Ulothrix, Draparnaldia a Microspora). 
Ostřikované kameny bývají navíc stanovišti ruduch 
rodu Audouinella a dalších sinic (např. rodů Chroococ-
cus, Gloeocapsa, Dichothrix), v mikrotůňkách na temeni 
kamenů vyčnívajících z koryta vytvářejí slizkou zelenou 
kaši zelené řasy rodu Klebsormidium s tenkými fragilní-
mi vlákny i krásivky (např. r. Actinotaenium). 

Sedimenty oživují rozsivky s velkými schránkami 
(např. rod Stauroneis a Pinnularia), porosty smáče-
ných mechů četné druhy krásivek (rody Cosmarium, 
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Closte rium, Penium) a rozsivek (Pinnularia  subcapitata, 
 Eunotia spp., Frustulia spp., Meridion circulare), do vody 
splývající nebo zaplavené pobřežní rostliny obrůstají 
vláknité zelené řasy (např. rodu Microspora), třásně ko-
lonií rozsivek rodů Fragilaria a Tabelaria,  Gomphonema 
spp. na slizovitých stopkách. V upraveném (napříme-
ném, vydlážděném) korytě se pestrost oživení fytobento-
sem snižuje zároveň s ochuzením nabídky mikrobiotopů.

Střední partie toků se obvykle vyznačují vyšší biodi-
verzitou než horní. Přistupuje řada druhů z úživnějších 
vod a druhů méně ekologicky vyhraněných, ve větším 
množství se zde objevují vláknité řasy a bohaté bývají 
rozsivkové nárosty. Počet druhů navyšuje potamoplank-
ton – fytoplankton unášený tekoucími vodami zmnožu-
jící se zejména v tišinách. 

Nižší partie našich toků vesměs postrádají čisto-
milné druhy z horních toků, ty se mohou znovu obje-
vit na úsecích toků pod údolními nádržemi se spodní 
výpustí studené vody (příkladem je výskyt sinic rodu 
Chamaesiphon a červených řas Hildebrandia rivularis 
ve Svratce pod Brněnskou přehradou společně s plank-
tonními rozsivkami nádrží jako Fragilaria crotonensis, 
Asterionella formosa nebo sinicemi vodních květů jako 
např. Microcystis aeruginosa). Nejtypičtější vláknitou řa-
sou středních toků je Cladophora glomerata. Mohutnost 
jejích nárostů, případně přítomnost epifytů na jejích 
vláknech, souvisí s trofi í a znečištěním toku.

V úživných nížinných tocích se biodiverzita ještě 
více navyšuje výraznějším zastoupením fytoplanktonu, 
v bentosu přibývá ekologicky nevyhraněných druhů 
nebo řas preferujících velmi úživné vody (zejména roz-
sivky středního a vyššího saprobního stupně). V kraji-
ně se zachovalou říční dynamikou, kde tok komunikuje 
s nivními mokřady, bývají i v řekách zachycovány ná-
rostové sinice a řasy ze zarostlých tůní (BEŇAČKOVÁ 
et al. 2006).

Říční ramena, tůně a pískovny v nivách
Biodiverzita sinic a řas je, stejně jako je tomu u vodních 
makrofyt, zásadně ovlivněna zachovalostí říční dynami-
ky. Různorodost oživení slepých ramen a tůní je dána 
jak komunikací s tokem, tak jejich tvarem a trváním 
(SKÁCELOVÁ 2004). Kromě typických příkopovitých 
ramen, tůní a mělkých průsakových mokřadů zpestřo-
valy člověkem již částečně ovlivněné nivy také hluboké 
tůně, vzniklé tlakem ledových ker zaražených o překáž-
ku. Takto vznikly například tůně pod silničním náspem 
u Podivína na jižní Moravě (LUCKÝ 1997), které se díky 
až několikametrové hloubce staly náhradou za již za-
zemněné hlubší vody. Nejrozsáhlejší a nejcennější území 
mokřadů ve střední Evropě bylo v 80. letech zaplaveno 
Novomlýnskými nádržemi. V současnosti jsou zbytky 
mokřadů v jihomoravské krajině rozptýleny a kromě 
Národní přírodní památky Pastvisko (62 ha) netvoří 

Obr. 231:  Lesní přítok nádrže Josefův Důl, Jizerské hory (září 2008): velké měsíčkovité buňky krásivek s vytaženými konci – Closterium 
rostratum, široké páskovité kolonie rozsivek – Fragilaria virescens, užší pásky širokých schránek – Diatoma mesodon, trsy přisedlých 
rozsivek Gomphonema cf. angustatum, dělící se buňka dvojčatkovité řasy – krásivky Staurastrum dilatatum.
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souvislý komplex (SKÁCELOVÁ 2008). Rezervoáry 
mikrofl óry, dříve typické pro poříční tůně, se staly v ni-
vách i pískovny, zejména ty drobné, rybářsky nevyužíva-
né jako například Dědova pískovna v Národní přírodní 
rezervaci Soutok (HETEŠA et al. 2004). 

Také polabské tůně hostí v současnosti jen zlomky 
pestré mikrofl óry oproti stavu na konci 19. století, kdy 
odtud byly publikovány dnes již vzácné řasy (HANS-
GIRG 1888; SKÁCELOVÁ 2004a).

Přirozené stárnutí mokřadů je projevem sukcese, 
která v krajině bez říční dynamiky probíhá zrychleně 
a ústí v ochuzení biodiverzity, event. v zánik mokřad-
ního ekosystému (RYDLO 1991). Mladá sukcesní stá-
dia mokřadů osídluje menší počet druhů. Kromě sinic 
a řas, které sem nastoupí s přítokovou vodou nebo se 
zoochory, se na nově vzniklých tůních objevují druhy, 
které v následujících sezónách vymizí (například ně-
které sinice z rodu Chroococcus jako Ch. cf. thuricensis) 
a Aphanothece (A. cf. elabens) (SKÁCELOVÁ 2004a), 
rozsivky, heterotrichální řasy. Mnohé z nich pocházejí 
z půdní mikrofl óry a prosperují při zvodnění, ale na-
dále se již neudrží v konkurenci druhů, které mokřad 
postupně osídlují. Nejpestřeji jsou jak perifytonem, 
tak litorálním planktonem oživeny různorodé poros-
ty submerzní, natantní a emergentní vegetace, neza-
pojené, s dostatečným prosvětlením vodního sloupce. 
V planktonu neznečištěných tůní bývají zastoupeni pes-

tře bičíkovci z různých taxonomických skupin (zejmé-
na krásnoočka rodů  Phacus, Trachelomonas,  Euglena, 
Lepocinclis (WOLOWSKI & SKÁCELOVÁ 1999), 
skrytěnky rodu  Cryptomonas, obrněnky např. rodu Pe-
ridinium, volvokální bičíkovci Eudorina, Pandorina, Go-
nium a další, kdežto spektrum kokálních řas bývá méně 
pestré (PITHART 1999). Posun od převahy bičíkatých 
forem ke kokálním obvykle naznačuje proměnu bioto-
pu směrem k rybničnímu typu. Dochází k němu např. 
při zarybnění tůně jak násadou, tak plevelnými ryba-
mi včetně invazních karasů stříbřitých (SKÁCELOVÁ 
2004). Typickými druhy nárostů přirozeně eutrofních 
alkalických vod s dostatkem makrovegetace, bez aloch-
tonního znečištění jsou rozsivky rodu Epithemia (hlav-
ně E. adnata a E.  turgida), Rhopalodia gibba (Obr. 232), 
Gomphonema augur (SKÁCELOVÁ & MARVAN 1993), 
sinice Microchaete  calothrichoides (vzácný druh s těžiš-
těm v panonské oblasti), Anabaena oscillarioides (SKÁ-
CELOVÁ & KOMÁREK 1989), Gloeotrichia spp., zelené 
vláknité řasy Schizomeris leibleinii a Cylindrocapsa gemi-
nella (GARDAVSKÝ et al. 1990).

Zvláště bohatý perifyton provází porosty žebratky ba-
henní (Hottonia palustris), bublinatky (Utricularia sp.), 
lakušníku (Batrachium spp.), stolístku (Myriophylum 
spp.). Sukcesní stádium, ve kterém expanduje růžkatec 
(zejména Ceratophylum demersum), mívá druhovou pes-
trost již sníženou, nejčastěji se v něm nacházejí povla-

Obr. 232:  Jezírko Kutnar (červen 2010), rozsivky z planktonu a nárostů: Diatoma tenue (tyčinkovité schránky), Rhopalodia gibba, 
Epithemia adnata a E. turgida (druhy neznečištěných přirozeně eutrofních vod).
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ky sinic rodu Cylindrospermum. Velmi bohatě a pestře 
oživeným mikrobiotopem bývají stonky a listy orobince 
a rákosu, to ovšem platí opět u nezapojených porostů 
s dostatkem světla. Nejpestřeji jsou oživeny odumřelé 
rostliny, zejména loňské zaplavené stonky trčící ze dna 
s lamelovitě uspořádanými nárosty (obvykle v podkladu 
sinice, na nich krusta rozsivek a sinic, na povrchu ob-
rostlá zelenými vláknitými řasami spolu s rozsivkami 
na slizových stopkách). Rovněž rákosový a orobincový 
opad i ponořené listy a mladé stonky jsou během sezóny 
rychle obrůstány. Naopak na zevaru (Sparganium spp.) 
a zblochanu vodním (Glyceria maxima) bývají nárosty 
chudé jak na živých rostlinách, tak na stařině. 

S pokračujícím zazemňováním se zvyšuje biomasa 
zelených vláknitých řas (většinou druhy rodu Clado-
phora: C. fracta, C. globulina, event. C. rivularis), jejichž 
vlákna mohou být podkladem pro epifyty (ze zelených 
řas například Aphanochaete repens a různé druhy rodu 
Oedogonium, z epifytických sinic i vzácné druhy jako 
Microchaete calothrichoides, Chlorogloea spp. nebo Xeno-
coccus sp., rozsivky a řasy z dalších skupin). 

Hromadění detritu postupně vede k snížení pestrosti 
i u sinic a řas nejen v nárostech, ale i v planktonu. Stá-
diu před výraznou redukcí autotrofních organismů často 
předchází zvýšená kvantita bentických sinic (Oscillatoria 
limosa, O. princeps, Lyngbya spp., vzácně také Plankto-
thrix cryptovaginata) a některých rozsivek (v alkalických 
vodách např. Navicula oblonga) (SKÁCELOVÁ 2004) 
a ochuzení planktonu. V mokřadech s hladinou krytou 
okřehkem přebírají funkci producentů sirné bakterie 

planktonní i bentické a zachováno zůstává málo druhů 
sinic (například Phormidium chalybeum, P. chlorinum) 
schopných heterotrofního způsobu života. Na okřehku 
(Lemna minor a L. gibba, Spirodela polyrhiza) se vysky-
tuje malý počet druhů rozsivek, hojná bývá Achnanthes 
hungarica (nově Lemnicola hungarica), která okřehek 
pravidelně doprovází i v rybnících (Obr. 233).

Sukcese vedoucí k proměně druhového spektra 
a úbytku biodiverzity může být po dlouhou dobu latent-
ní a pak náhle zrychlená. Příklad je Přírodní památka 
Jezero u Vacenovic, kde na ekologicky vyhraněném bi-
otopu (mělká nádrž po těžbě slatiny) byly dlouhodobě 
se vyskytující rozsivkové dominanty (rod Mastogloia) 
nahrazeny jinými (Navicula spp.). Následně se kvanti-
tativně výrazně zmnožily do té doby řídce se vyskytující 
mezotrofní organismy (sinice Merismopedia angulosum, 
planktonní zelené řasy Scenedesmus aculeolatus) a záro-
veň téměř vymizely vzácné parožnatky Chara hispida, 
dříve pokrývající dno nádrže. Na původně kvalitativně 
chudém stanovišti mírně vzrostl počet druhů i kvantita, 
avšak za cenu nahrazení části původních druhů jinými 
(vlastní pozorování). 

Udržení sukcesně mladých biotopů v krajině je jak 
pro biodiverzitu vyšších rostlin (KRAHULEC & LEPŠ 
1993), tak sinic a řas nutné (SKÁCELOVÁ 2004). V pří-
padě zániku říční dynamiky je náhradním řešením ob-
novování zazemněných tůní (Obr. 234) nebo vytváření 
tůní nových (Obr. 235). Tohle řešení zvyšuje pestrost řa-
sové a sinicové fl óry také v okolí hypertrofních rybníků. 

Obr. 233:  Přírodní památka Květné jezero v roce 1989: silně zazemněné staré říční rameno s hladinou pokrytou okřehkem hostí malý 
počet druhů sinic a řas.
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Obr. 234:  Třetí rok po revitalizaci na Přírodní památce Jezírko Kutnar (červenec 2010): spontánně obnovený porost leknínů Nymphaea 
alba a rákosina poskytují podmínky pro rozvoj typické sinicové a řasové fl óry neznečištěných aluviálních tůní.

Obr. 235:  Obnovené tůně v luční části Významného krajinného prvku Hochberg – Popice (jižní Morava) s porostem parožnatek Chara 
vulgaris, v němž se vyskytují i halofi lní rozsivky a sinice (červenec 2009).
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Slaniště jako biotopy specifi cké řasové a sinicové fl óry
Slaniště patří z botanického hlediska k nejohroženějším 
biotopům ČR (CHYTRÝ et al. 2001). Rovněž tak původ-
ní druhy jejich mikrofl óry, mesohalobní rozsivky (BÍLÝ 
1929, SKÁCELOVÁ & MARVAN 1991) i makroskopic-
ké parožnatky (CAISOVÁ & GABKA 2009) jsou dnes 
v kulturní krajině střední Evropy vzácné. Většina slanišť 
Čech a Moravy byla během 19. a 20. století přeměněna 
v úrodnou zemědělskou půdu, či přímo zlikvidována 
(na jižní Moravě zaplavením vodním dílem Nové Mlýny, 
také stavebními zásahy kolem železniční trati a v obcích) 
(SKÁCELOVÁ 2006; SKÁCELOVÁ & BEŠTA 2010). 
Zbytky slanišť vesměs podlehají zazemňování a v řaso-
vé fl óře jsou v důsledku eutrofi zace mesohalobní druhy 
nahrazovány halofi lními. Mesohalobní rozsivky, např. 
Bacillaria paradoxa, Achnanthes brevipes var. intermedia, 
Navicula halophila a N. salinarum, Nitzschia brebissonii, 
N. vitrea (druh zařazený do Červené knihy; KOTLABA 
et al. 1995), N. peisonis a další jsou velmi citlivé na zne-
čištění. Naopak halofi lní druhy (např. Navicula cincta, 
N. veneta, N. pygmaea) znečištění vesměs dobře snášejí 
a se solením silnic a se splachy z polí se rozšiřují stej-
ně jako ruderální plevele (SKÁCELOVÁ & MARVAN 
1991). Mesohalobní rozsivky se v menší míře znovu 
objevují v obnovených tůních na bývalých slaništích 
(Obr. 235) a dočasně v litorálech rybníků v oblastech 
bývalých slanišť (Lednické rybníky) po letnění a snížení 
rybí obsádky (SKÁCELOVÁ 2003, KOPP et al. 2012). 

Rezervoárem slanomilných sinic a řas se staly nově 
vzniklé mokřady na výsypkách alkalické hlušiny po po-
vrchové těžbě hnědého uhlí Sokolovské pánve. Na rozdíl 
od původních slanišť zde není problémem eutrofi zace 
(PŘIKRYL 2000), proto zde mohou žít mesohalobní 
organismy citlivé na eutrofi zaci a organické znečištění 
(SKÁCELOVÁ 2006b). 

Slanomilné rozsivky se objevují také v tocích pod 
vyústěním důlních vod, například Bacillaria paradoxa 
v Odře na území Ostravy (Marvan, ústní sdělení), různé 
druhy v Nedvědičce pod Dolní Rožínkou (UHER et al. 
2009) a v Oslavě (BÍLÝ 1926).

Rybníky a údolní nádrže
Rybniční soustavy, vesměs budované ve středověku, na-
hradily bažinatá území. Během několika století existence 
vrostly rybníky do krajiny a litorály se staly rezervoáry 
biodiverzity sinic a řas z původních mokřadů. S eutro-
fi zací a hypertrofi zací rybníků a likvidací litorálů se tě-
žiště biodiverzity přesunuje do tůní mimo rybníky, např. 
do tůní vyhloubených v okolí rybníků v rámci revitali-
začních projektů. 

Oligotrofní (na živiny chudé) a dystrofní (rašelinné) 
rybníky hostí menší množství druhů sinic a řas, orga-
nismy nenáročné na množství živin. Ve fytoplanktonu se 
po celý rok vyskytují zlativky (hlavně rody Mallomonas, 
Synura, Dinobryon), obrněnky a málo druhů zelených 

planktonních řas (například rod Quadrigula). Často 
zejména v posledním desetiletí se v mírně kyselých 
neznečištěných nádržích objevují až masově velcí zele-
ní bičíkovci ze skupiny Raphidiophyceae. Nejhojnější 
z nich, Gonyostomum semen, považovaná za invazívní 
druh (KAŠTOVSKÝ et al. 2010a), znepříjemňuje kou-
pání v lesních rybnících vylučováním velkého množství 
slizu s alergenními účinky. V litorálu rybníků se dnes již 
vzácně vyskytují sinice rodu Stigonema, naopak časté 
jsou v dystrofních rybnících sinice rodu Hapalosiphon.

Druhově nejbohatší jsou mezotrofní až slabě eutro-
fní rybníky s litorály a zátokami prorostlými řídkými 
rákosinami, submerzní a natantní vegetací a volnými 
plochami vody jak většího rozsahu, tak jako menší la-
guny v rákosinách. Ve zrašeliněných okrajích, mělce 
zaplavených ostřicích a sítinách vznikají mikrobiotopy 
odlišné od vlastní rybniční plochy. Pro tento typ rybníků 
je charakteristické pestré spektrum krásivek (v ostřico-
vém a sítinovém litorálu řada druhů z rodu  Closterium, 
ve šlencích, lagunách a mezi vodními rostlinami vláknité 
kolonie krásivek rodů Hyalotheca a Desmidium spolu 
s řadou dalších zástupců) nebo typická krásnoočka (čas-
to Phacus suecicus, různé druhy rodů Trachelomonas 
a jiné). Na vodní vegetaci jsou často zastoupeny sinicové 
povlaky Tolypothrix tenuis, vzácnější je výskyt kuličkovi-
tých kolonií sinic rodu Gloeotrichia (Obr. 236).

K rybníkům s nejpestřejší sinicovou a řasovou fl ó-
rou na území České republiky patří Břehyňský rybník 
(Dokesko) a Vizír (Chlumská soustava v CHKO Třeboň-
sko). V planktonu se kromě zelených řas vyskytují jako 
podstatná složka zlativky (Dinobryon spp.), obrněnky 
(rody Peridinium, Ceratium). V mezotrofních rybní-
cích a vzácně i v eutrofních rybnících při redukci rybí 
obsádky se také ještě setkáváme s porosty parožnatek 
(například Nitella mucronata), skupinou dnes již málo 
v rybnících zastoupenou, a se vzácnými bentickými si-
nicemi (Merismopedia convoluta, Microcrocis gigas a dal-
ší) (HETEŠA 2007; SKÁCELOVÁ & ZAPOMĚLOVÁ 
2010).

Eutrofní rybníky se vyznačují silným rozvojem fy-
toplanktonu a celoročně nízkou průhledností nebo 
naopak výskytem sinicových vodních květů v letním 
období. Sinicové vodní květy mohou být jednodruhové 
nebo vícedruhové, nejrozšířenější jsou rody Microcystis 
(nejčastěji M. aeruginosa), Aphanizomenon, Anabaena 
(Dolichospermum), Woronichinia. V silně eutrofních 
rybnících se nevytvářejí vodní květy, ale vegetační zákal, 
v němž dominují zelené kokální řasy velmi drobných 
rozměrů. 

K regeneraci rybničních společenstev, a to jak mak-
rofyt, tak sinic a řas, dochází při snížení rybích obsá-
dek. V Lednických rybnících se při částečném letnění 
objevují parožnatky, slanomilné rozsivky, vzácné druhy 
nárostových sinic (SKÁCELOVÁ 2003) a pro jižní Mo-
ravu dříve typická Ulva fl exuosum (MAREŠ et al., 2011), 
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Obr. 236:  Česká Kanada, mezotrofní rybník Skalák: epifytické sinice rodu Gloeotrichia natans na rubové straně listu leknínu bělostného.

Obr. 237:  Vzácná bentická sinice Merismopedia convoluta z neznečištěných prohřátých vod tvoří okem viditelné kolonie ve tvaru plo-
chých nebo lehce svinutých svitků, viditelných okem. Na snímku exemplář z písčitého rybníčka na Ponávce u Jehnic severně od Brna 
(září 2008).
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na rybníce Vizír (CHKO Třeboňsko) se po snížení rybí 
obsádky objevily masově vzácné druhy sinic (SKÁCE-
LOVÁ 2007). V rybnících ponechaných bez péče nebo 
technicky nezdařile revitalizovaných se často znovu 
objeví druhy, které zde na desetiletí vymizely. Kolísání 
hladiny na rybnících s propouštějící hrází imituje přiro-
zený proces sezónního částečného vysychání: stimuluje 
rozvoj druhů vázaných na vysychající vody (např. spájivé 
řasy v litorálu a některé sinice) a výskyt mesohalobních 
i halofi lních rozsivek (SKÁCELOVÁ & BEŠTA 2010).

Údolní nádrž, na rozdíl od rybníků a jezer, je kolísá-
ním hladiny ochuzena o možnost vytvořit litorál, tedy 
i o litorální společenstva jak vyšších vodních rostlin, tak 
sinic a řas. De facto je údolní nádrž „zmrzačeným jeze-
rem“ (DURAS 2010). Pouze na pobřežních kamenech 
pozorujeme bentické nárosty (v jarních měsících spájivé 
řasy rodu Spirogyra, nárosty rozsivek, ze sinic zejména 
Phormidium autumnale). Dominantním společenstvem 
údolních nádrží je fytoplankton, v němž jsou kromě běž-
ně zastoupených druhů rozsivek, obrněnek, zelených řas 
a sinic nacházeny čas od času i vzácné druhy, a také se 
zde objevují druhy invazívní a nepůvodní (KAŠTOV-
SKÝ et al. 2010).

Rašeliniště
Samotná rašeliniště jsou na sinicovou a řasovou fl óru 
poměrně chudá. Extrémofi lní druhy preferující nízké 
pH vody se na vhodných mikrobiotopech kyselých vod 

mohou vyskytovat až masově. Typickými druhy rašeli-
nišť jsou rozsivky z okruhu Eunotia exigua (podle mo-
derní taxonomie se jedná o více druhů), krásnoočko 
Euglena mutabilis (kromě rašelinných tůněk se vysky-
tuje také například v extrémně kyselých vodách výsy-
pek po těžbě hnědého uhlí), acidofi lní krásivky (např. 
rody Netrium, Penium) spájivé vláknité řasy Zygogonium 
ericetorum nebo zelené vláknité řasy rodů Microspora 
(např. M. quadrata) a několik druhů rodu Oedogonium 
(Oe. izigsohnii, Oe. acrosporum). Oživení rašelinných je-
zírek souvisí nejen s hodnotami pH, ale také například 
se zastíněním. V druhově chudých lesních jezírkách do-
minují nezelená krásnoočka s heterotrofním způsobem 
výživy (rody Rhabdomonas, Anisonema). Na revitalizo-
vaných rašeliništích (příkladem je jihočeská NPR Žo-
fi nka) zvyšuje biodiverzitu vytvoření škály zastíněných 
a nezastíněných jezírek s různou hloubkou a svažitostí 
břehů. Drobné mikrotůňky zpestřující nabídku mikro-
biotopů vznikají i přírodními disturbancemi (vývraty 
stromů v podmáčeném terénu, rycí činnost zvěře i ků-
rovcová kalamita nad údolím Modravy u Březníku). 

Studánky, prameny, prameniště
K druhově nejbohatším a zároveň velmi ohroženým bio-
topům sinic a řas patří svahová prameniště fl yšových 
pohoří východní Moravy (Bílé Karpaty, Beskydy), kde 
je často na malé ploše soustředěna řada mikrobiotopů 
s odlišnou mikrofl órou: od alkalických vývěrů s tvor-

Obr. 238:  Rašeliniště ve vnějším litorálu rybníka Rod (CHKO Třeboňsko) poskytuje mikrobiotopy acidofi lním druhům řas a sinic, které 
se zde vyskytovaly i v minulosti. Oživení vnitřního litorálu hypertrofního rybníka je diametrálně odlišné.
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bou pěnovce a inkrustovanými mechy po zrašelinělé 
partie v okolí slabě kyselých vývěrů. Zastoupení sinic 
a rozsivek se liší podle gradientů pH a vlhkosti (POU-
LÍČKOVÁ et al. 2005; HAŠLER & POULÍČKOVÁ 2005; 
FRÁNKOVÁ et al. 2009). 

Také vývěry pramenů, upravené do podoby klasic-
kých studánek budovaných v Moravském krasu na úze-
mí Školního lesního podniku Křtiny ve 20.–40. letech 
minulého století jsou místem bohatého mikroskopické-
ho života včetně sinic a řas (DRÁPALOVÁ et al. 2001). 
Cennými mikrobiotopy jsou nejen vlastní prameny 
na výtoku, ale také ostřikované a rosené stěny, mechy, 
místa prudkého dopadu vody či naopak tišinky v ná-
držce zachycující dopadající vodu i ve stagnantních 
mikrobiotopech pramenné stružky. Sinice i rozsivky se 
uplatňují jako kolonizátoři vlhkých povrchů na ostři-
kovaných a vodní parou zvlhčovaných portálech studá-
nek, sběrných mušlích a na zastíněných vlhkých stěnách. 
(Obr. 239). Na studánkách s neznečištěnou vodou bo-
hatou na uhličitany pozorujeme paralelu s vodopády 
a horskými potoky (HAUER & PAŽOUTOVÁ 2009): 
v místech se silným proudem se vyskytují třásnité ko-
lonie rozsivek Diatoma mesodon, sinice rodu Chama-
esiphon i Dichothrix orsiniana (SKÁCELOVÁ 2006; 
SKÁCELOVÁ 2010).

Obr. 239:  Studánka Pod Novým hradem (Moravský kras) s čis-
tou vodou bohatou na hydrouhličitany poskytuje celou škálu 
mikrobiotopů pro sinice a řasy s různými ekologickými nároky. 
Na stěnách jsou viditelné barevné nárosty, na smáčeném mechu 
uhličitanové inkrustace (září 2000).

Vlhké stěny osídlují kokální sinice rodů Chroococcus, 
Asterocapsa, Gloeocapsa, Gloeothece aj.) i vláknité sinice 
(Scytonema spp., Tolypothrix byssoidea) (UHER et al. 
2001; SKÁCELOVÁ & UHER 2011), z rozsivek až maso-
vě zástupci druhového komplexu Achnanthes minutissi-

ma (DRÁPALOVÁ et al. 2001a). Ostřikované stěny jsou 
na studánkách mimořádně důležitým mikro biotopem: 
při dostatečně silném zdroji (nebo aspoň periodickém 
během roku) populace sinic nezanikají (na rozdíl od lo-
cus classicus sinice Dichothrix ledereri popsané v roce 
2004 z dnes již suchého a zarostlého Krustového mok-
řadu na Sokolovsku (SKÁCELOVÁ 2010). Ve stružkách 
nebo přímo ve výtokové trubce studánek je vzácně na-
lézána i červená řasa Batrachospermum moniliforme 
(např. ve studánce nad levým břehem nádrže Hněv-
kovice na Vltavě; Skácelová, nepublik.), naopak téměř 
pravidelně se v místě prudkého dopadu vody vyskytují 
rouchy rodu Audouinella (Chantransia). Dalším bohatě 
oživeným mikrobiotopem jsou smáčené a ostřikova-
né mechy, zde dominují rozsivky (Meridion  circulare, 
 Achnanthes spp., Diploneis spp., Amphora pediculus, 
Gomphonema spp.).

V pramenných stružkách a v nádržích pod studán-
kami se v tišinách se sedimentem vyskytují epipelické 
druhy velkých rozsivek s těžkou schránkou (čistomilné 
druhy z rodů Stauroneis, Neidium, Pinnularia). 

Při podchycení mělkého pramene nebo znečištění 
zdroje ubývá výše uvedených čistomilných druhů a pře-
važují řasy z povrchových vod (rozsivky Rhoicophania 
abbreviatum, Diatoma vulgaris, Navicula spp.) a půdní 
druhy (Microthamnion kuetzingianum). 

Mokřady v krajině ovlivněné těžbou
Krajina modelovaná povrchovou i hlubinnou těžbou 
může poskytnout sinicím a řasám mnoho zajímavých 
stanovišť: jak mladá sukcesní stádia mokřadů, tak vodní 
tělesa různé hloubky a velikosti, na nichž sukcese často 
probíhá po desetiletí až staletí bez zásahů člověka. 

Mokřady na výsypkách Sokolovského uhelného reví-
ru se díky zvodnění a geologickému složení liší v široké 
škále hodnot salinity. Nachází se zde vody se střední mi-
neralizací až po desetinásobně zasolenější oproti jiho-
moravským slaništím (SKÁCELOVÁ 2006a). Extrémní 
biotopy půdních krust tvořících se na smáčeném povr-
chu výsypky mohou hostit i druhy objevené pro vědu 
na počátku 3. tisíciletí jako sinice Dichothrix ledereri, 
mezi jejímiž vlákny může žít řada druhů kokálních sinic 
a rozsivek včetně dnes již vzácných druhů (rody Masto-
gloia, Entomoneis (SKÁCELOVÁ 2006; SKÁCELOVÁ 
2006b).

Mělce obtékaný svah, Krustový mokřad u paty Vel-
ké podkrušnohorské výsypky, by si již z tohoto důvodu 
zasloužil ochranu, avšak po ucpání drenážního příko-
pu vysráženým pěnovcem vyschl a zarostl vyšší vegetací 
a zanikl i Locus classicus D. ledereri.

Jezírka vzniklá přirozenou cestou v depresích i uměle 
vytvořená na stružkách odvodňujících výsypku mají oži-
vení závislé na hydrochemických parametrech (zasolení) 
a stáří lokality. Kromě převažujících alkalických vod zde 
najdeme i silně kyselé vývěry, v nichž žije jen několik 
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Obr. 240:  Vyschlý Krustový mokřad u paty Velké podkrušnohorské výsypky (Sokolovská uhelná pánev), zanikající Locus classicus 
vzácné sinice.

Obr. 241:  Oživení mělkých příkopů v okolí Vlkovské pískovny (CHKO Třeboňsko): vláknité spájivé řasy rodu Mougeotia, krásivky Cy-
lindrocystis brébissonii, rozsivky Frustulia rhomboides (lodičkovité schránky) a Eunotia exigua (droboučké zalomené obloučky) a drobné 
kokální sinice ve slizových obalech (Gloeothece sp.) (duben 2011).
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druhů organismů (acidofi lní krásnoočka Euglena mu-
tabilis známá z rašelinišť). Nově vzniklá slaná jezírka 
jsou osídlována parožnatkami (vesměs Chara hispida). 
Z pohledu ochrany přírody se zdá být paradoxní, že pro 
biodiverzitu sinic a řas včetně výskytu vzácných druhů je 
optimálním řešením „udržitelná těžba“ (PŘIKRYL, ústní 
sdělení na konferenci Důlní krajina, Havířov 2011).

Mimořádně zajímavá jsou velká jezera vznikající 
zaplavováním povrchových dolů, na nichž je plánova-
né nebo již realizované rekreační využití (PŘIKRYL et 
al. 2009). V jejich planktonu se objevují populace v ČR 
málo známých druhů řas.

Další zajímavá člověkem vytvořená vodní stanoviště 
představují důlní propadliny a zaplavené drobné povr-
chové lomy (Sokolovsko, Chomutovsko, Ostravsko, ale 
i Moravský kras – Rudická jezírka, Českomoravská vr-
chovina – Ranská jezírka), kde se na malé ploše krajiny, 
prakticky vedle sebe, objevují i zcela odlišná společen-
ství řas (SKÁCELOVÁ 2011). Totéž platí pro pískovny 
a lomy, zejména ty se dnem rozčleněným v tůňky růz-
ného rozsahu. Příkladem je Dědova pískovna v Oboře 
Na soutoku na jižní Moravě (HETEŠA et al. 2004), vá-
pencový Růženin lom na Hádech na jižní hranici Mo-
ravského krasu či revitalizovaná pískovna u Hluboké 
u Borovan v jižních Čechách.). 

Mokřady v opuštěné krajině 
Dokonce i z bývalých vesnických koupališť nebo po-
žárních nádrží mohou vzniknout mimořádně zajímavé 
biotopy. Příkladem je koupaliště v katastru jihomorav-
ského Starého Poddvorova (SKÁCELOVÁ & BEŠTA 
2010a). Ochranným pásmem je kus neudržované lou-
ky, vodním zdrojem částečně podzemní voda, z větší 
části srážky. Během letní sezóny převážná část plochy 
vysychá a vzrůstá koncentrace rozpuštěných minerál-
ních látek. Mělkou vodu oživuje pestré společenství 
řas a sinic přizpůsobených kolísání hladiny i změnám 
vodivosti vody. Dominují zde sinice a řasy preferující 
alkalické neznečištěné vody, dříve udávané z jižní Mo-
ravy (PRÁT 1920/21a, b, BÍLÝ 1925, 1929) a nyní již 
vzácné. V malém zde lze spatřovat paralelu s alkalic-
kými mokřady floridské Everglades, kde se původně 
oligotrofní mokřady s dominancí rozsivek Mastogloia 
smithii a Amphora coff aeiformis v důsledku eutrofi zace 
(přísun fosforu ze zemědělství) přesmykávají do spole-
čenstev eutrofních vod, v nichž dominují sinice rodu 
Lyngbya a zelená vlákna rodů Spirogyra a Oedogonium 
(VYMAZAL et al. 2002; VYMAZAL 2003). Rozsivky 
rodu Mastogloia byly na jižní Moravě obvyklým prvkem 
slanišť a alkalických vod (BÍLÝ 1929). Z přírodní rezer-
vace Písečný rybník vymizely s intenzívním rybářským 
hospodařením a eutrofi zací z přítoku (SKÁCELOVÁ 
2007a), z přírodní památky Jezero u Vacenovic v po-
sledním desetiletí v důsledku sukcese. Parožnatky (zde 
nejběžnější druh Chara vulgaris) tvořící podrost rákosi-

ny v poddvorovském bazénu vytvářejí prostředí pro další 
sinice a řasy a při podzimním rozpadu stélek minerální 
drť využívanou dalšími druhy. Vysychání během sezóny 
ústící v prohlubování alkalického a salinního charakteru 
stejně jako tento druh parožnatky sám o sobě běžný vy-
tváří specifi cké prostředí. Originalita a význam tohoto 
stanoviště spočívají v jeho izolovanosti, sezónním změ-
nám a absenci ryb.

Invazívní a nepůvodní druhy sinic a řasy
versus biodiverzita 
Složení sinicové a řasové fl óry střední Evropy se v čase 
mění nejen v důsledku eutrofizace a znečištění. Čas 
od času se na některých typech biotopů objevují hojně 
druhy dříve řídce nalézané, posléze jsou vystřídány do-
minancí jiných, běžnějších řas nebo sinic. Nejznámějším 
příkladem je masový výskyt makroskopické řasy Ulva 
fl exuosum určované dříve jako Enteromorpha spp. (hlav-
ně E. salina) na rybnících i jiných typech vod v 80. letech 
20. století dávaný do souvislosti se zasolováním splachy 
z hnojených polí a ze silnic (MAREŠ et al., 2011). Druhy 
pronikající od severu jsou nalézány hlavně v mezotrof-
ním prostředí, tam jsou však zjišťovány i sinice popsané 
z neznečištěných mokřadů v subtropickém pásmu. Nej-
častěji jsou druhy nové pro ČR zaznamenávány mezi 
sinicemi vodních květů, ale také mezi planktonními řa-
sami (například kokální zelená řasa Pediastrum simplex 
(Obr. 242) nebo zelenivky Gonyostomum semen) i mezi 
bentickými řasami. Na základě dlouhodobého sběru dat 
jsou některé druhy hodnoceny jako invazívní, resp. ex-
panzívní nebo cizí pro naši fl óru. V celkovém měřítku 
invazívní a nepůvodní druhy sinic a řas ohrožení bio-
diverzity naší mikrofl óry nepředstavují (KAŠTOVSKÝ 
et al. 2010).

Perspektiva fl oristického výzkumu
a ochrany biodiverzity sinic a řas

Floristický výzkum sinic a řas se v posledním desetiletí 
rozšířil zejména díky univerzitám, na nichž se algologové 
kromě laboratorního a teoretického výzkumu zaměřují 
jak na jednotlivé taxonomické skupiny, tak různé typy 
biotopů, resp. aktuální ekologická témata (např. inva-
zívní druhy), a takto jsou směrovány i studentské práce. 
Floristikou se zabývá také řádka profesionálních algolo-
gů působících mimo univerzity, např. na provozovnách 
podniků Povodí. Rozsáhlý materiál z fl oristického vý-
zkumu je soustředěn ve sbírkách Moravského zemského 
muzea, kde v letech 1996–2010 fungovalo samostatné 
hydrobiologické pracoviště. Řada fl oristických příspěvků 
byla publikována v periodiku vydávaném Českou algo-
logickou společností Fottea (původně Czech Phycology), 
příspěvky se objevují v přírodovědných časopisech růz-
ných regionů (Silva Gabretta, Th ayensia, Acta Musei Mo-
raviae aj.). Floristická data zejména z chráněných území 
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jsou uložena v podobě závěrečných zpráv na správách 
chráněných krajinných oblastí, národních parků a od-
borech životního prostředí krajských a okresních úřadů. 

Všechny tyto materiály bude žádoucí využít při even-
tuální tvorbě nového seznamu sinic a řas navrhovaných 
k ochraně. 

Poděkování
Podpořeno Centrem pro výzkum biodiversity (grant 
LC06073).

Doporučená literatura
www.sinicearasy.cz (Sinice a řasy pro širokou veřejnost a noviná-

ře, Skripta pro malou fykologii, Skripta pro velkou fykologii, 
Sinice a řasy pro profesionály, Galerie)

KALINA T. & VÁŇA J. (2010): Sinice, řasy, houby, mechorosty 
a podobné organismy v současné biologii. – Praha, Karolinum.

5.9.3  Mechy, játrovky, hlevíky

Zbyněk Hradílek

Mechorosty jako předmět ochrany

Mechorosty (Bryophytae, Bryobionta) jsou druhou 
nejpočetnější skupinou suchozemských rostlin. Sys-
tematicky se zpravidla dělí na  3 skupiny: hlevíky 
 (Anthocerotophyta), játrovky (Marchantiophyta) a me-
chy (Bryophyta). Jsou to výtrusné (dříve kryptogamic-
ké) rostliny, ale zdaleka se nemnoží pouze výtrusy. Jako 
fylogeneticky velmi stará skupina rostlin si mechorosty 
během evoluce vytvořily řadu různých způsobů ne-
pohlavního rozmnožování – např. pomocí gem nebo-
li množilek. Není jednoduché říci, zda se rozmnožují 
více výtrusy nebo nějakým způsobem nepohlavního 
rozmnožování. Výtrusy jsou menší a tím pádem i mobil-
nější než gemy a mohou snadno létat vzduchem. Většina 
výtrusů se totiž přenáší vzdušnými proudy, méně často 
vodou nebo pomocí živočichů. V určitých podmínkách 
je ale vhodnější produkovat gemy. Ty jsou obvykle větší, 
tím pádem i méně pohyblivé, méně odolné vůči nepří-
znivým faktorům a mají často i kratší klíčivost. Zdá se 
tedy, že výtrusy jsou vhodné řekněme k přenosu (genů) 
na větší vzdálenosti a gemy na druhé straně k dlouhodo-
bější stabilizaci populace na dané lokalitě. Tento model 

Obr. 242:  Letní plankton rekreační pískovny Dubice u České Lípy (srpen 2008): hvězdicovitá coenobia zelené řasy Pediastrum simplex 
(druh šířící se v planktonu nádrží ČR), obrněnky rodu Ceratium (věžičkovité pancíře) a Peridinium (okrouhlé pancíře), sinice vodních 
květů Planktothrix agardhii (dříve Oscillatoria agardhii) a Aphanizomenon spp. (vlákna tmavě zrnitého vzhledu).
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je jistě hodně zjednodušený, ale teoreticky pravděpo-
dobný. 

Mohlo by se zdát, že mechorosty jsou, zejména díky 
větrem unášeným výtrusům, prakticky hojně rozšíře-
nými druhy. Není to tak úplně pravda. Mezi výtrusný-
mi, embryo tvořícími rostlinami jako jsou mechorosty 
a kapraďorosty, jsou druhy velmi vzácné i neobyčejně 
hojné. Zda je druh hojný nebo vzácný závisí jednak 
na způsobu rozmnožování, na biologických vlastnos-
tech a také na jeho stáří. Areály druhů mechorostů jsou 
často mnohem větší než areály druhů kvetoucích rostlin, 
ale stejně tak jsou i mezi mechorosty taxony endemické, 
nebo reliktní. Navíc, některé mechorosty rostou na vel-
mi specifi ckých stanovištích a jen za určitých podmí-
nek, takže jsou vzácné. Vyskytují se velmi roztroušeně 
a v malých populacích. Takové druhy je někdy obtížné 
vůbec najít. 

Má-li být ochrana mechorostů účinná, musí vycházet 
z dokonalé znalosti chráněných či ohrožených druhů.

Proč máme vlastně mechorosty chránit?

Pro ochranu mechorostů existuje řada důvodů. S jis-
tou nadsázkou se občas používá rčení – „kdyby ještě 
žili mamuti, taky bychom je nejspíš chránili“. A přitom 
mechorosty jsou nesrovnatelně starší než chobotnatci. 
Takže mají v genofondu něco, čemu ještě ne zcela dobře 
rozumíme, ale v celkovém výsledku to něco způsobilo, 
že mechorosty jsou asi nejstarší skupinou vyšších rostlin 
na souši. A to už je argument, proč bychom jim měli vě-
novat pozornost, a přinejmenším se snažili je zachránit 
pro budoucnost pokud možno v jejich stávající rozma-
nitosti.

Hlavní důvody, proč mechorosty chránit, shrnuli 
SCHUMACKER (1990) i VÁŇA (2006) (upraveno):
• Mechorosty jsou patrně nejstarší skupinou vyšších 

suchozemských rostlin. 
• Některé vývojově staré druhy dodnes přežívají v řadě 

míst světa.
• Jsou skupinou s největší plasticitou gametofytní (ha-

ploidní) generace mezi vyššími rostlinami.
• Mechorosty, zvláště játrovky, produkují vysoce spe-

cifi cké sekundární metabolity, jejichž význam dosud 
není prozkoumán a využit.

• Mají řadu unikátních vlastností a velké množství re-
produkčních strategií.

• V některých biotopech (rašeliniště, prameniště, 
skály) i celých ekosystémech (tundra, tajga) hrají 
významnou roli v primární produkci a mají i vý-
znamnou hydrologickou funkci.

• Slouží jako životní prostředí řadě dalších skupin ze-
jména bezobratlých živočichů.

• Obdobně jako lišejníky i mechorosty slouží jako bi-
oindikátory znečištění ovzduší, vody i půdy.

Vzácné nebo ohrožené?

Ploník ztenčený (Polytrichastrum formosum) a rokyt 
cypřišovitý (Hypnum cupressiforme) jistě nemůžeme 
považovat za vzácné ani ohrožené mechy. Krondlovka 
podezřeňovitá (Fissidens osmundoides) u nás roste pře-
vážně na reliktních stanovištích v horách nebo na raše-
liništích a to ještě zdaleka ne všude. Ani před 200 lety 
jejích lokalit patrně nebylo o mnoho více než dnes. Je 
tedy relativně vzácným druhem, ale na těch málo lo-
kalitách se udržuje v životaschopných populacích. To 
znamená, že druh se „naučil žít se svojí vzácností“. Nelze 
jej proto považovat za ohrožený. 

Ohrožený je tedy vzácný druh, který navíc ustupu-
je. IUCN defi novala jako ohrožený takový druh, který 
v blízkém budoucnu vyhyne, pokud se tento stav nezmě-
ní. Ohrožený druh provází úbytek lokalit. Toto poměr-
ně jednoduché konstatování není u mechorostů vždy 
snadné doložit.

Co hrozí mechorostům?

Úbytek lokalit vedoucí až k vyhynutí druhu, se může dít 
několika způsoby: 
• Destrukcí lokalit (např. těžbou surovin, odvodně-

ním, zástavbou, regulací břehů).
• Lokálními i globálními změnami podmínek (např. 

acidifi kace, eutrofi zace, sukcese, změny v hospoda-
ření na lesní a zemědělské půdě).

• Ústupem druhu z lokality, která na první pohled ne-
vykazuje žádné změny.

V prvních dvou případech je příčina poklesu počtu 
lokalit většinou zřejmá a relativně dobře doložitelná; 
ve třetím případě druh zmizí zdánlivě bez příčiny (může 
to být ztrátou schopnosti rozmnožování nebo shodou 
nepříznivých událostí – např. několikaleté abnormální 
sucho vede k postupnému zmenšování početnosti popu-
lace, až dosáhne kritické míry, pak už stačí jen náhodná 
epizoda a populace zanikne). 

Příklady:
Likvidací stanovišť těžbou vápence ztratily své loka-
lity např. Funaria muhlenbergii (Obr. 243) na Pálavě 
a Kotouči u Štramberka, Asterella saccata u Čebínky, 
 Anomodon rostratus u Štramberka. Odvodněním raše-
linišť, rašelinných luk a slatin ustoupily z mnoha lokalit 
Hamatocaulis vernicosus, Paludella squarrosa, Meesia tri-
quetra, Helodium blandowii, Scorpidium scorpioides, či 
dokonce vyhynuly jako Fossombronia angulosa,  Meesia 
longiseta. Hnojením a intenzitou kosení se změnily 
mnohé bělokarpatské louky tak, že z nich mizely nejen 
vzácné orchideje, ale i mech Dicranum muehlenbeckii, 
který měl v Bílých Karpatech největší koncentraci lokalit 
v ČR.
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Obr. 243:  Zkrutek Mühlenbergův (Funaria muhlenbergii) je kri-
ticky ohroženým druhem v současnosti známým z jediné lokality 
u Štramberka. (© Š. Koval).

V důsledku zarůstání křovím a vysokými bylinami na 
někdejších pastvinách patrně vymizely některé xero-
termní světlomilné druhy, zejména játrovek. Kuriózní 
se může zdát případ, kdy mech na lokalitě „vysbírají“ 
samotní bryologové. V této souvislosti se někdy zmiňu-
je hilpertia Velenovského (Hilpertia velenovskyi) na její 
klasické lokalitě v Praze-Hlubočepích, zde však není 
jisté, zda se na jejím vymizení nepodílely i sukcesní 
změny. Intenzifi kací zemědělství z polí zmizely mno-
hé krátkověké až efemérní mechy – např. jehlancovka 
čtyřboká (Pyramidula tetragona) dříve rostla i na polích, 
dnes ji známe z několika lokalit na výslunných skalních 
ostrožnách. Bez zjevné příčiny (?) patrně vyhynula bra-
datka Wahlenbergova (Oncophorus wahlenbergii) a ro-
kyt dolomitový (Hypnum revolutum var. dolomiticum) 
v Hrubém Jeseníku, ploník šestihranný ( Polytrichastrum 
sexangulare) v Krkonoších a některé další druhy, které 
byly v minulosti sebrané na jedné nebo nanejvýš na ně-
kolika lokalitách. Tyto a mnohé další příklady komentuje 
VÁŇA (1981). Některé z druhů, považovaných za vyhy-
nulé, se podařilo v posledních letech ověřit nebo dokon-
ce nalézt na nových lokalitách.

Změny hospodaření v lesích
Intenzifikace lesního hospodářství změnila vzhled 
většiny lesů na téměř stejnověké monokultury, které 
po dosažení obmýtí jsou těženy holosečným způsobem. 
Na pasekách a v následném mladém lese se na dlouhá 
léta změní světelné, vlhkostní i tepelné poměry. Typic-
kým rysem hospodářského lesa je absence dřevin vyš-

ších věkových kategorií a tlejícího dřeva. Starší stromy 
v různovětých porostech jsou zárukou kontinuity dy-
namických cyklických procesů v lese. Jejich stáří i větší 
rozměry zvyšují pravděpodobnost uchycení a přežívání 
vzácných druhů mechorostů, které jsou na ně vázané 
(např. Neckera pennata, Anacamptodon splachnoides). 
Představují onu stabilitu, kterou tyto druhy nutně potře-
bují. Navíc veliké stromy i po jejich zřícení na zem ještě 
desítky let slouží obrovskému množství dalších organis-
mů (vč. epixylických mechorostů) k životu.

V hospodářských lesích tlející dřevo prakticky není. 
Jeho vyšší podíl je pouze v lesích na obtížně přístup-
ných místech, v horách a CHÚ. Tlející dřevo poskytuje 
mechorostům jen dočasné stanoviště. Přítomnost vzác-
ných epixylických specialistů proto závisí na množství 
tlejícího dřeva v lesích, na druhu dřeva a jeho rozmě-
rech (na tom závisí doba rozkladu a tím pádem vyšší 
pravděpodobnost přežívání druhů z řad epixylických 
specialistů), na kontinuitě doplňování ležícího dřeva, 
na kontinuitě lesa v minulosti a na izolovanosti takového 
lesa od „jádrových“ porostů. V lesních porostech, které 
se blíží přírodním lesům, využívá padlé a tlející stromy 
více než polovina mechorostů. V Žofínském pralese, 
v pralese Hojná Voda i v nížinném Cahnově v oblasti 
soutoku Moravy a Dyje bylo na padlých kmenech zazna-
menáno 51 %, 67 % či dokonce 86 % všech mechorostů, 
které v nich byly nalezeny (HRADÍLEK 1999).

Ponechání jistého podílu padlých stromů samovol-
nému rozkladu alespoň v těch lesních porostech, které 
jsou zároveň přírodními rezervacemi, by epixylickým 
mechorostům výrazně pomohlo. Rovněž by bylo vhodné 
v rámci chráněných lesů vymezit bezzásahové zóny, kte-
ré by byly centry diverzity epixylických taxonů. Z tohoto 
pohledu je zakládání „nových pralesů“ z těch nejzacho-
valejších lesních porostů myšlenka jistě záslužná (uva-
žuje se např. o lužním lese Vrapač v CHKO Litovelské 
Pomoraví).

Rašeliniště, rašelinné louky a slatiny
Tyto biotopy byly snad nejvíce zasaženy činností člověka 
v uplynulých několika desítkách let. Odvodnění a eutro-
fi zace změnily jejich vzhled natolik, že řada mokřadních 
druhů dramaticky ustoupila. Příkladem mohou být Palu-
della squarrosa, Meesia triquetra, Scorpi dium  scorpioides, 
Hamatocaulis vernicosus, Helodium  blandowii. Kdysi bo-
hatá ostřicovo-mechová rašeliniště změnila okyselením 
složení mechového patra ve prospěch rašeliníků na úkor 
vzácných mechů. Na eutrofi zovaných rašelinných lou-
kách zase převládnul druh Calliergonella cuspidata. 
Přestože na první pohled vypadají takto změněná ra-
šeliniště zachovale, snížila se výrazně druhová pestrost 
mechového patra.

Regulace a zahloubení koryt řek, příp. i nadměrné 
čerpání vody vedly ke snížení hladiny spodní vody, což 
negativně poznamenalo také slatinnou vegetaci v nivách 
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řek. Slatina v suchém prostředí mineralizovala a kdysi 
rozlehlá slatiniště byla vesměs přeměněna v ornou půdu 
nebo odtěžena. Periodicky zaplavované tůně vyschly 
a s nimi ustoupily i mechy jako Drepanocladus  sendtneri 
a D. longifolius.

Znečištění atmosféry
Od průmyslové revoluce uniklo spalováním fosilních 
paliv do atmosféry obrovské množství plynů vč. těch, 
jejichž vyplavováním srážkami vznikaly kyselé deště. 
Ve Skandinávii kyselé deště změnily složení mechové-
ho patra v některých biotopech podstatným způsobem. 
V našich podmínkách se dotkly nejvíce epifytických 
mechorostů. Kvalitativně i kvantitativně ustoupili zá-
stupci rodů Orthotrichum, Ulota, Zygodon. V posledních 
letech se ale díky novým technologiím, útlumu těžkého 
průmyslu i legislativě situace výrazně změnila a zazna-
menáváme šíření mnohých epifytů.

Z rozboru stanovištních nároků vyhynulých, ne-
zvěstných, kriticky a silně ohrožených druhů zahrnu-
tých v Červeném seznamu mechorostů ČR (KUČERA & 
VÁŇA 2005) (celkem jde o 227 taxonů) vyplývá, že 75 % 
z nich roste (resp. rostlo) výhradně na ± přirozených 
nebo jen málo člověkem dotčených stanovištích (lesy, 
rašeliniště, hory), 10 % je schopno růst na druhotných 
či dokonce člověkem přímo zbudovaných stanovištích 
(zdi, pole, kulturní louky) a 15 % může růst na obou 
typech stanovišť. To znamená, že bychom měli chránit 
území relativně zachovalé přírody (přinejmenším pro 
¾ nejohroženějších mechorostů), ale zároveň zachová-
vat tradiční způsoby zemědělství tam, kde jsou k tomu 
podmínky a kulturní tradice či ochraňovat i stavební 
památky stojící na jednom místě už stovky let (pro zbý-
vající ¼ nejvíc ohrožených mechorostů). 

Další skutečnosti se projeví, podíváme-li se na sku-
pinu nejohroženějších mechorostů z hlediska jejich ži-
votních strategií (DURING 1979; 1992) (tj. souboru 
biologických vlastností druhů rozhodujících o délce 
životního cyklu, reprodukčním potenciálu, schopnosti 
šíření diaspor apod.). Z tohoto pohledu téměř polovi-
na (49 %) druhů z výše uvedených kategorií červeného 
seznamu náleží k tzv. kolonistům (C – colonists), což 
jsou stručně řečeno krátkověké mechorosty s velkým re-
produkčním potenciálem, produkující množství malých 
a lehkých výtrusů. Takové druhy vyžadují volný pro-
stor, periodické narušování nebo blokovanou sukcesi. 
Ani ne poloviční zastoupení (23 %) vůči kolonistům 
mají v nejvyšších kategoriích ohrožení vytrvalé druhy 
(P –  perenials). To jsou konkurenčně vesměs zdatné me-
chorosty s dlouhým životním cyklem produkující malé 
výtrusy, ale plodné nemusí být pravidelně. Takové dru-
hy vyžadují spíše stabilní prostředí v lesích, na skalách, 
v horách. Na zbývající 4 životní strategie připadá 28 % 
nejohroženějších mechorostů.

Které biotopy nebo substráty poskytují útočiště nej-
více ohroženým mechorostům? 

HODGETTS (1996) sestavil pořadí biotopů/substrá-
tů podle počtu ohrožených druhů mechorostů v rámci 
Evropy – Tab. 71.

Tab. 71:
Pořadí biotopů/substrátů Evropy podle počtu ohrože-
ných druhů, které v/na nich rostou (upraveno).

Habitat Počet
Horské svahy, skály a trávníky (bazické) 69
Vavřínové a jalovcové lesy Makaronésie 66
Lesy mimo atlantickou oblast 44
Horské svahy, skály a trávníky (nebazické) 35
Tlející dřevo 34
Arktická tundra, skály, půda, bažiny a močály 34
Epifyty 32
Atlantické lesy a suťové lesy (mimo 
Makaronésii) 32

Nížinné skalní výchozy (bazické) 22
Nížinné skalní výchozy (nebazické) 22
Nížinné travní porosty, lomy, pustá místa 
(bazická) 20

Nížinné říční nivy, vč. jezer 19
Skály a trávníky na mělkých půdách mořského 
pobřeží 19

Břehy rybníků a jezer v nížinách 15
Nížinné travní porosty, lomy, pustá místa 
(nebazická) 15

Boreální les 14
Epifylní druhy 14
Podhorské a horské potoky 13
Vřesoviště a bažiny vrchovin 12
Xerofytní biotopy ve Středomoří 12
Vřesoviště a bažiny v nížinách 11
Pole 9
Slatiny v nížinách 9
Sněhová políčka 9
Opuštěné lomy a skály metaliferních hornin 4
Stepi 3

Z biotopů, které jsou zastoupené i na našem území jsou 
z hlediska počtu ohrožených mechorostů nejhodnotnější 
horské biotopy nad hranicí lesa vč. tundry. Ze substrátů 
pak nejvíce tlející dřevo a kůra stromů. Je otázka, zda lze 
celoevropskou situaci aplikovat na naše poměry. Z ně-
kolika studií, které byly u nás provedeny, však vyplývá, 
že to do jisté míry platí i v ČR.

Náhradní stanoviště

Přes výše naznačená rizika jsou mezi vzácnými mecho-
rosty i druhy, které se nějakým způsobem přizpůsobily 
změněným podmínkám a našly si náhradní stanoviště. 
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Kupříkladu původně epifytický mech rournatec širolistý 
(Syntrichia latifolia) dnes v některých oblastech najdeme 
častěji na betonových stěnách (a dokonce i na asfaltu) 
než na kůře stromů. Zajímavým náhradním stanoviš-
těm pro řadu ohrožených mechorostů jsou staré lomy. 
Kdysi představovaly poměrně drastický zásah do krajiny, 
který nezřídka vedl i k vyhynutí vzácných mechorostů. 
Po ukončení těžby v nich naopak mohou některé me-
chorosty najít náhradní biotop. Příkladně v netěžené 
části jinak stále aktivního vápencového lomu Kotouč 
u Štramberka našel svoje náhradní stanoviště velmi 
vzácný mech Philonotis marchica (BURYOVÁ & HRA-
DÍLEK 2006). Za 17 let od ukončení těžby se na lomo-
vé etáži s protékajícím potůčkem rozrostl vegetativním 
způsobem do takové míry, které by asi nikdy vlivem 
konkurence okolních druhů v přirozeném stanovišti 
nedosáhnul. Ve starých zatopených lomech po dávné 
těžbě rud v dnešní PR Ranská jezírka rostou ohrože-
né mechy jako Scorpidium scorpioides či Rhizomnium 
pseudo punctatum. Jistě bychom našli i další příklady usa-
zení vzácného druhu na nepůvodním stanovišti.

Červený seznam a červená kniha

O potřebě chránit mechorosty se začalo vážně mluvit 
teprve asi před 30 lety (ojediněle i dříve), a to nejen 
u nás, ale i ve světě. Vznikaly komise, které koordinovaly 
činnost zainteresovaných bryologů. Objevily se první 
červené seznamy a červené knihy.

Červené seznamy jako registry ohrožených taxonů me-
chorostů jsou dnes již vcelku běžnými nástroji, sesta-
vovanými odborníky, jichž lze účinně využít v ochraně 
přírody. Vůbec první červený seznam mechorostů byl 
sestaven v Belgii (DEMARET & LAMBINON 1969). 
Dnes mají červené seznamy téměř všechny evropské 
země a některé z nich dokonce inovované další verze. 
Na území České republiky (tehdy ještě Československa) 
publikoval první ucelenější seznam mechů a jejich ohro-
žení POSPÍŠIL (1988). Týkal se ale jen mechů rostou-
cích na území Moravy a Slezska, navíc byl tento seznam 
sestaven výhradně na základě publikovaných údajů. 
Nemohl tak v žádném případě odrážet reálnou situaci. 
Diskuse o seznamech a červených seznamech mecho-
rostů tehdy ještě Československa začaly už na setkání 
českých a slovenských bryologů v Budišově v roce 1984. 

Předběžné červené seznamy játrovek, hlevíků a me-
chů České republiky zveřejnil VÁŇA (1993, 1995). Sku-
tečná první verze Červeného seznamu mechorostů ČR 
se objevila až v roce 2003 (KUČERA & VÁŇA 2003) 
a o dva roky později byla aktualizována a doplněna čes-
kými jmény, aby mohla sloužit širší botanické veřejnosti 
(KUČERA & VÁŇA 2005). Stávající Seznam a červený 
seznam mechorostů ČR není jen pouhým červeným se-
znamem, je zároveň i komentovaným katalogem (check-

list) mechorostů ČR. V současné se připravuje přípravné 
práce pro vydání 2. verze tohoto seznamu (KUČERA et 
al. 2012).

V Seznamu a červeném seznamu mechorostů ČR je 
každému taxonu přiřazena příslušná kategorie podle 
stupně jeho ohrožení. Použité kategorie vycházejí z kri-
térií IUCN verze 3.1 (IUCN 2001). 

Přehled kategorií použitých v Seznamu a červeném se-
znamu mechorostů ČR:
RE (regionally extinct) – jsou taxony, které považujeme 
za regionálně (tj. na území ČR) vyhynulé. Kategorie EX 
(extinct) ve smyslu taxonu vyhynulého v rámci celko-
vého areálu nebyla v seznamu použita. Žádný z taxonů 
zahrnutých do seznamu nesplňuje toto kritérium.
CR (critically endangered) – jsou kriticky ohrožené ta-
xony.
EN (endangered) – jsou silně ohrožené taxony.
VU (vulnerable) – jsou ohrožené či zranitelné taxony.
LR-nt (lower risk – near threatened) – jsou taxony blízké 
ohrožení.
DD (data defi cient) – jsou nedokonale známé taxony, 
o jejichž výskytu v ČR nemáme dostatečné informace 
a nemůžeme je proto zodpovědně zařadit do některé 
z ostatních kategorií. 
DD-va (data defi cient-vanished) – jsou taxony nezvěstné.
LC-att (least concern-attention list) – jsou taxony vyža-
dující pozornost.
LC (least concern) – jsou taxony bez ohrožení.
NE (not evaluated) – jsou nehodnocené taxony. Sem pa-
tří druhy taxonomicky nejasné nebo ty, jejichž existence 
na našem území nebyla dostatečně prokázaná.

Kritéria hodnocení stupně ohrožení
Mechorosty byly řazeny do kategorií ohrožení podle 
pokynů a kritérií IUCN (verze 3.1) a na základě tehdej-
ších znalostí o četnosti populací diskutovaných druhů. 
Pro mechorosty nemohla být kritéria aplikována beze 
změny. Bylo nutné respektovat specifi cké vlastnosti me-
chorostů a upravit příp. defi novat termíny jako jedinec 
(doporučeno považovat za jedince např. trs nebo polštář 
mechu), subpopulace (oddělená část populace s mini-
mální výměnou genů), doba trvání 1 generace (1–5 let 
pro krátkověké druhy, 6–10 let pro středněvěké mecho-
rosty a 11–25 pro dlouhověké druhy), lokalita, apod.

Kritéria IUCN (verze 3.1) z roku 2001 doporučují 
hodnotit druhy z hlediska změn ve velikosti populací 
(kritérium A), velikosti oblasti výskytu a oblasti osídlení 
s přihlédnutím k fragmentacím populací a jejich fl uk-
tuacím (kritérium B), početnosti populací s ohledem 
na úbytek jedinců v čase (kritérium C), početnosti velmi 
malých populací v kombinaci s malým areálem a mož-
ností náhodných událostí v krátkém čase (kritérium D) 
a nakonec i s ohledem na pravděpodobnost vyhynutí 
(kritérium E). Ne všechna kritéria byla při sestavování 
červeného seznamu ČR využita.
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Všechny taxony mechorostů, které byly na území 
ČR doložené herbářovými doklady nebo publikované 
jsou v Seznamu a červeném seznamu mechorostů ČR 
zařazeny do příslušných kategorií ohrožení podle kri-
térií IUCN, přičemž taxonomicky obtížné druhy nebo 
pochybné výskyty jsou krátce komentovány. Podle při-
pravované nové verze tohoto seznamu (KUČERA et al. 
2012) roste či v minulosti rostlo na území ČR 865 druhů 
mechorostů, 5 taxonů hodnocených na úrovni poddru-
hu a další 23 taxony na úrovni variety. Poměrné zastou-
pení taxonů v jednotlivých kategoriích podle ohrožení 
podává tab. 72.

Tab. 72:
Poměrné zastoupení mechorostů v jednotlivých kate-
goriích ohrožení podle Červeného seznamu (KUČERA 
& VÁŇA 2005).

Kategorie Zastoupení [%]
RE 3,1
CR 7,9
EN 8,8
VU 8,6
LR-nt 7,3
DD 6,3
DD-va 6,2
LC-att 10,6
LC 41,2

Červená kniha (resp. její 4. díl věnovaný bezcévným 
rostlinám a houbám) vyšla po letech příprav v roce 1995 
na Slovensku (KOTLABA et al. 1995). Práce na ní začala 
už v 80. letech minulého století a velmi ji ztěžoval fakt, 
že rozšíření většiny druhů nebylo v té době prakticky 
známé. Výběr 40 druhů zahrnutých do červené knihy 
odrážel poměrné zastoupení hlevíků, játrovek a mechů, 
zastupoval druhy různých kategorií ohrožení, různých 
mizejících biotopů a rozličných geoelementů vč. ende-
mita Nízkých Tater – Ochyraea tatrensis.

Jakkoli jsou červené knihy prestižní záležitostí zemí, 
naše Červená kniha (4. díl) tuto roli bohužel neplní, je-
likož je veřejnosti nedostupná.

Nebezpečí špatného ohodnocení

Prakticky u všech výtrusných rostlin hrozí omyl v hod-
nocení vzácnosti či míry ohrožení. Nejinak je tomu 
i u mechorostů. Hrozba mylného zařazení do katego-
rií ohrožení vychází vesměs z nedostatečné prozkou-
manosti území. Relativně malý počet odborníků navíc 
často specializovaných na určitou systematickou skupinu 
nemůže mít dostatečné povědomí o aktuálních stavech 
populací ani těch nejvzácnějších druhů mechorostů. Ty 
se často najdou i díky náhodě. Je velmi obtížné prohlá-

sit nějaký druh za vyhynulý (kategorie EX nebo RE), 
a i z toho důvodu je mezi našimi mechorosty poměrně 
hodně (12,5 %) taxonů v kategorii DD-va a DD – tedy 
taxonů nezvěstných a nedokonale známých.

Jak moc závisí na zkušenosti a prozkoumanosti úze-
mí si ukážeme na příkladu šikouška zeleného (Buxbau-
mia viridis), mechu, který je sledován v rámci projektu 
NATURA 2000 (Obr. 245). Do roku 1992 bylo známo 
v ČR celkem asi 70 lokalit tohoto zajímavého mechu. 
Výsledkem cíleného průzkumu přibylo jen v roce 2009 
v Hrubém Jeseníku a nejbližším okolí 37 nových loka-
lit (ZMRHALOVÁ et al. 2010) – viz Obr. 246. Pohled 
nezasvěceného člověka na tuto mapku by nepochybně 
vedl k mylné interpretaci, že šikoušek zelený má těžiště 
rozšíření v ČR právě na území Hrubého Jeseníku.

Problém je najít

Ověřování druhů na historických lokalitách je nezávidě-
níhodná a nevděčná práce. Vesměs nepřesná lokalizace 
našich předchůdců nedává mnoho šancí na úspěch. Tu 
nastupuje zkušenost terénního pracovníka. Na základě 
svých znalostí může i v relativně velkém území vyti-
povat místa, kde by druh mohl růst. V průběhu celého 
roku jsou ovšem podchytitelné zejména velké víceleté 
druhy. Krátkověké či efemérní mechy jsou identifi ko-
vatelné nejlépe v určitých obdobích roku. Brzy na jaře 
zastihneme ještě pro spolehlivé určení důležité loňské 
sporogony např. zástupců čeledi zkrutkovitých (Funa-
riaceae) – např. Pyramidula tetragona, a také jsou lépe 
vidět kvůli dosud nízké vegetaci cévnatých rostlin. Zja-
ra plodí i některé vzácné játrovky s frondózní stélkou – 
např.  Asterella gracilis (Obr. 247), Mannia triandra. 
Na podzim zase najdeme vzácné druhy na polích těsně 
před jejich orbou – týká se to např. hlevíků Notothylas 
orbicularis a Anthoceros neesii, játrovek Riccia bifurca, 
R. ciliata (Obr. 248), R. warnstorfi i, které mají tou dobou 
dobře vyvinuté výtrusy a jsou snadněji určitelné. Vý-
skyt či plodnost některých mechorostů ovlivňuje patrně 
i průběh počasí v předcházejících týdnech a měsících. 

Mechorosty a Natura 2000

Vstupem do Evropské unie se ČR připojila k evrop-
skému konceptu ochrany přírody, který je u nás zná-
mý jako NATURA 2000. Z čistě oborového pohledu je 
důležitá především směrnice č. 92/43/EHS o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a pla-
ně rostoucích rostlin, běžně nazývaná jako „směrnice 
o stanovištích“. V příloze II Směrnice je uveden 21 druh 
mechorostů, u kterých je v zájmu Unie územní ochrana. 
Z těchto druhů rostou na našem území Buxbaumia viri-
dis, Dicranum viride, Hamatocaulis vernicosus, Mannia 
triandra, Notothylas orbicularis a Orthotrichum rogeri. 
První 4 ze jmenovaných mechorostů byly hned zpočát-
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Obr. 244:  Drobnolístek nahý (Discelium nudum) (vpravo) a poparka třířadá (Meesia triquetra) (vlevo) patří k mechům, které byly 
zařazeny do Červené knihy ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů SR a ČR. (© Š. Koval).

Obr. 245:  Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) – ostře sledovaný 
„naturový mech“.

ku zahrnuty do intenzivního monitoringu a po letech 
sledování jsou k dispozici první výsledky. Zbývající dva 
druhy Notothylas orbicularis a Orthotrichum rogeri byly 
znovu potvrzeny na našem území teprve v roce 2010 
a jejich monitoring se právě připravuje. V příloze V téže 
směrnice jsou další 2 mechorosty – jde o Leucobryum 
glaucum a prakticky všechny rašeliníky rodu Sphagnum. 
V tomto případě se nejedná o ochranu bělomechu sivé-
ho a rašeliníků jako takovou, ale o možné zavedení re-
strikcí v případě prokázání jejich nadměrného (zejména 
komerčního) sběru ve volné přírodě.

V ČR dosud nemáme zvláště chráněné druhy me-
chorostů, jejichž ochrana by byla zaručena vládní vy-
hláškou. Výběr mechorostů pro novelu dosud platné 
vyhlášky č. 395/92 Sb. byl sice proveden, ale vyhláška 
musí ještě projít celým schvalovacím procesem. V ná-
vrhu nové vyhlášky jsou 43 druhy v kategorii kriticky 
ohrožených druhů, 27 v kategorii silně ohrožených dru-
hů a 12 v kategorii ohrožených druhů mechorostů.

Než získá ochrana přírody v případě mechorostů 
právní nástroj, probíhá zatím alespoň u některých vy-
braných druhů mechorostů výzkum jejich populací. 
Cílem těchto monitorovacích studií (převážně ve formě 
kvalifi kačních prací studentů VŠ a vlastním výzkumem 
AOPK ČR) je hlavně zjištění početních stavů populací 
a jejich stanovištních nároků (příklady najdeme u Ana-
strophyllum hellerianum, Buxbaumia viridis, Dicranum 
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Obr. 246:  Rozšíření šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) v České republice (ZMRHALOVÁ et al. 2010).

Obr. 247:  Mrtník Ludwigův (Asterella gracilis) je jednou z našich 
nejvzácnějších játrovek. (© Š. Koval).

Obr. 248:  Trhutka chlupatá (Riccia ciliata) je příkladem kriticky 
ohrožené játrovky, kterou lze vzácně najít na obnažených březích 
řek i na polích. (© Š. Koval).

viride, Hamatocaulis vernicosus, Lophozia ascendens, 
Mannia triandra, Meesia triquetra, Paludella squarrosa 
a některých dalších).

Jak chránit mechorosty?

Vzhledem ke stávající absenci vyhlášky, která stanoví 
zvláště chráněné druhy mechorostů, jsou tyto chráněny 
v rámci stávající sítě CHÚ, příp. spadají do sítě NATURA 
2000. Chránit mechorosty znamená zajistit podmínky 
pro jejich existenci. 



562 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

Chceme-li chránit nějakou skupinu organismů je 
třeba nejdříve:
1.  Defi novat předmět ochrany a stanovit kritéria, která 

umožní rozpoznat míru ohrožení.
2.  Identifi kovat ohrožené biotopy, druhy, resp. genotypy.
3.  Analyzovat příčiny ohrožení.
4.  Vypracovat akční plán, vycházející z předchozí ana-

lýzy příčin, který by měl zajistit dlouhodobé přežití 
druhu.

V ČR je ochrana mechorostů zatím ve stádiu výše uve-
dených bodů 1 až 3. V současnosti probíhá inventarizace 
ohrožených mechorostů podle kriterií IUCN, ověřování 
starých údajů z literatury a monitoring populací něko-
lika vybraných ohrožených druhů. Jsou zjišťovány pří-
činy ústupu studovaných druhů. Výsledné zprávy jsou 
k dispozici AOPK ČR a ta je zohledňuje v rámci plánů 
péče o CHÚ. Aktivní ochrana druhu spojená s kultiva-
cí a zpětnou repatriací na lokalitu nebyla ve větší míře 
u nás dosud aplikována.
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5.9.4  Cévnaté rostliny

Vlastimil Rybka

Stav květeny ČR

Cévnaté rostliny České republiky jsou předmětem dlou-
hodobého zkoumání badatelů a díky jejich činnosti 
máme k dispozici detailní a ucelené znalosti o druhové 
skladbě i rozšíření cévnatých rostlin. K dispozici jsou 
základní pracovní zdroje informací, kterými je klíč kvě-
teny ČR (KUBÁT et al. 2002) a také již téměř dokončené 
dílo Květena ČR, kde k vydání schází pouze poslední 
devátý díl (HEJNÝ & SLAVÍK 1988; 1990; 1992; SLA-
VÍK 1995; 1997; 2000; SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004; 
ŠTĚPÁNKOVÁ et al. 2010). V kvalitní podobě je publi-
kován i důležitý ochranářský materiál červený seznam 
cévnatých rostlin České republiky, který vyšel dvakrát, 
nejprve v Preslii (HOLUB & PROCHÁZKA 2000) a poté 
s dílčími úpravami a doplňky jako samostatné číslo sbor-
níku Příroda (PROCHÁZKA 2001). Byla vydána i pěkně 
zpracovaná Červená kniha vyšších rostlin (ČEŘOVSKÝ 

et al. 1999). O dalších zdrojích informací pro fl oristické 
bádání souhrnně pojednává PETŘÍK (2006). Co dosud 
schází, je kvalitní jednotná nálezová fl oristická databáze 
pro celou Českou republiku a také souhrnný atlas rozší-
ření cévnatých rostlin.

Květena České republiky zahrnuje zhruba 2500 až 
2700 druhů původních cévnatých rostlin (HOLUB 
& PROCHÁZKA 2000; KUBÁT et al. 2002; MŽP ČR 
2005). Z nich je 1526 druhů rostlin vedených v něja-
ké kategorii ohrožení, což je skoro 60 % a 475 druhů je 
kriticky ohrožených, tedy téměř každý pátý druh naší 
původní květeny je v nejvyšší kategorii ohrožení. V době 
vydání seznamu bylo uvedeno 69 druhů v kategorii A1, 
tedy mezi druhy vyhynulými a dalších 45 taxonů mezi 
druhy nezvěstnými v kategorii A2 (PROCHÁZKA 
2001). Uvedená čísla se v posledních letech mírně změ-
nila a příznivá zjištění, tedy přesuny druhu do kategorií 
s nižší mírou ohrožení mírně převažují. Je to však dáno 
spíše intenzivnějším fl oristickým průzkumem než zlep-
šováním podmínek prostředí. Příznivým stimulem pro 
pátrání po vzácných druzích a k uveřejňování nálezů 
jsou nově vydávaná Additamenta ad fl oram Reipublicae 
Bohemicae. Každoročně nyní vycházejí od roku 2002 
ve Zprávách České Botanické Společnosti a jsou cenným 
zdrojem aktuálních poznatků (HADINEC et al. 2002; 
2003; 2004; 2005; HADINEC & LUSTYK 2006; 2007; 
2008; 2009).

Červený seznam žel plně nekoresponduje s prová-
děcí vyhláškou MŽP ČR 395/1992 Sb. ve znění dalších 
předpisů, kde jsou uvedeny zákonem chráněné druhy 
ve třech kategoriích. Zákonem je chráněno méně dru-
hů. Hlavním důvodem je zejména odpor dalších resortů 
především Ministerstva zemědělství pustit mezi chráně-
né druhy segetály, nebo zárazy a podobně.

Důvody vysokého počtu kriticky ohrožených druhů 
jsou poměrně pestré. Patří sem vlivy zcela či téměř zcela 
přírodní jako jsou třeba areálové či biotopové faktory, 
tak i vlivy působení člověka. 

Působení člověka na krajinu se za uplynulých několik 
desítek let dramaticky změnilo. Z krajiny téměř zmizel 
člověk hospodář, zejména drobný hospodář, takže vý-
sledkem je krajina s velkozrnnou mozaikou, kde exis-
tují zejména intenzivně obdělávané či zastavěné plochy 
a vedle nich jakési nové pustiny (POKORNÝ & SÁD-
LO 2004; SÁDLO et al. 2005) zcela bez zásahu člověka. 
Mnoho rostlin i celých společenstev je svým výskytem 
vázáno na určitý režim narušování typu pastvy, seče a při 
jejich absenci mizí. 

Zvyšuje se množství živin vstupujících do prostře-
dí, jak do vody, tak do půdy. To má dopady na konku-
renční vztahy mezi rostlinami. Druhy typu S stratégů 
nemají v měnících se podmínkách šanci obstát. S tím 
souvisí i šíření nových nepůvodních druhů, případně 
apofytizace tj. šíření některých našich původních druhů 
až ruderalizace (POKORNÝ & SÁDLO 2004). Existuje 
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mnoho dalších dílčích vlivů, ale tyto dva lze považovat 
za stěžejní. Žádný vliv však obvykle nepůsobí sám, ale 
v interakci s dalšími. 

Česká republika je s ohledem na svou polohu ve 
střední Evropě územím, kde se mísí různé květenné 
prvky a mnoho druhů zde má své okrajové výskyty. 
Populace na okraji areálu mohou mít vlivem odlišného 
selekčního tlaku a případně i izolace odlišnou genetic-
kou výbavu než populace v centru areálu (JOHANSSON 
1993). Díky poloze na styku mnoha klimatických vlivů 
a také s ohledem na geologickou pestrost je květena ČR 
početně bohatá ovšem s vysokým zastoupením vzácných 
a ohrožených rostlin daných mimo jiné právě okrajovos-
tí výskytu či vzácností vhodných stanovišť. 

Endemismus

Květena České republiky je chudá na endemické taxo-
ny. Je to dáno zejména výraznou redukcí naší květeny 
v období glaciálu, takže v květeně ČR evidujeme pouze 
nemnoho neoendemitů, častěji na poddruhové spíše než 
na druhové úrovni s existencí dalších blízce příbuzných 
taxonů v okolních státech. Speciace těchto nových taxo-
nů probíhala nejčastěji v izolaci na nějakém specifi ckém 
typu substrátu.

Z významných endemitů je nutné zmínit především 
Dianthus arenarius subsp. bohemicus z písečné terasy 
u obce Kleneč nedaleko Roudnice nad Labem. Taxon 
je navíc typickým reprezentantem extrémně ohrožené 
květeny písčin, kde vlivem eutrofi zace dochází k zapo-
jování vegetace (BĚLOHOUBEK 2006).

Dalším pro českou květenu památným druhem je 
Cerastium alsinifolium. Je endemitem hadcových území 
Slavkovského lesa. Teprve v tomto století se zjistilo, že 
nejnápadnější trsy na nelesních skalkách jsou převážně 
kříženci s Cerastium arvense a druh se v čisté podobě 
nachází zejména na lesních stanovištích (VÍT et al. in 
prep.). Zjištění dokazuje, že detailní výzkum může při-
nést zcela nové a převratné poznatky i u zdánlivě jasných 
taxonů.

Endemické jsou také dva horské zvonky, a  sice 
Campanula bohemica, která je poměrně hojná v Krko-
noších s přesahem do Polska a C. gelida rostoucí pouze 
na Petrových kamenech v Jeseníkách (PROCHÁZKA 
& BUREŠ 1999; KOVANDA 2000). Petrovy kameny 
hostí také endemickou trávu Poa riphaea (JIRÁSEK 
& CHRTEK 1963; HOLUB 1999). Zvonky i lipnice mají 
společné i nejasné morfologické ohraničení od dalších 
příbuzných taxonů. Do stejné kategorie můžeme zařa-
dit také naše endemické druhy rodu Dianthus – např. 
Dianthus moravicus (KOVANDA 1982; 1990; ČEŘOV-
SKÝ & GRULICH 1999) kuřička – např. Minuartia 
smejkalii (DVOŘÁKOVÁ 1988; 1990; PROCHÁZKA 
& KLAUDISOVÁ 1999). Lze zmínit i Plantago atrata, 
které má v Jeseníkách endemickou subspecii P. atrata 

subsp. sudetica. Blízce příbuzné taxony se vyskytují 
v dalších pohořích střední a jižní Evropy (HOLUB 1999; 
CHRTEK sen. 2000). Taxonomicky obtížný je i svízel 
Galium sudeticum. Ten roste ve Slavkovském lese a v Kr-
konoších kde přesahuje také na polskou stranu (KRA-
HULCOVÁ & ŠTĚPÁNKOVÁ 1998; ŠTURSA et al. 
1999; ŠTĚPÁNKOVÁ 2000). Podobné přesahy z území 
České republiky do sousedních států mají ještě některé 
další taxony, takže je můžeme označit jako subendemi-
ty České republiky. Do této kategorie patří Aconitum 
 fi rmum subsp. moravicum (SKALICKÝ 1988) rostoucí 
na svém západním okraji areálu v Beskydech, a odtud 
dále ve slovenských a polských Karpatech. Přesah na Slo-
vensko má i  Tephroseris longifolia subsp. moravica ros-
toucí v nejvýchodnějším cípu Bílých Karpat u Brumova 
(KOCHJAROVÁ 1998; HOLUB 1999). Oba tyto taxony 
ač nesou poddruhové jméno „moravský“ jsou v České 
republice okrajové a více lokalit mají na Slovensku. To 
třetí subendemit Gentianella praecox subsp. bohemica 
(KIRSCHNER & KIRSCHNEROVÁ 2000; BRABEC 
2005) má většinu svého areálu v České republice s nevel-
kým přesahem do Německa a Rakouska, ovšem v obou 
zemích je již téměř vyhynulý. Jeho přežití tedy plně závisí 
na úsilí české ochrany přírody. A je to značná výzva, 
protože taxon ztělesňuje mnohé ochranářské problémy.

Význam a ohroženost
jednotlivých květenných prvků

Blízkost areálové hranice velmi často znamená roztrou-
šený, nehojný výskyt a také vyšší pravděpodobnost po-
četních oscilací či vymizení vlivem zmenšování areálu. 
Při vážení priorit ochrany druhů, a to zejména z or-
ganizačních a fi nančních důvodů je důležité posoudit 
i celkový areál daného taxonu a pozici České republiky 
v rámci jeho areálu. Přednost by měly dostávat taxony 
s menšími areály s nevelkými populacemi. 

Druhy jednotlivých květenných prvků mají poněkud 
rozdílné příčiny své vzácnosti a ohrožení a proto je účel-
né se jimi zabývat detailněji. V textu nebudu s ohledem 
na úspornost uvádět odkazy na Květenu ČR (HEJNÝ 
& SLAVÍK 1988; 1990; 1992; SLAVÍK 1995; 1997; 2000, 
SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004; ŠTĚPÁNKOVÁ et al. 
2010) a Červenou knihu vyšších rostlin (ČEŘOVSKÝ et 
al. 1999), ale výhradně odkazy na případné další důležité 
zdroje informací k danému taxonu.

Arkticko-alpínské druhy jsou v naší květeně gla-
ciálními relikty a obsazují především nejvyšší polohy 
sudetských pohoří, obvykle Krkonoš a Jeseníků. Vět-
šina glaciálních reliktů u nás roste na jedné či něko-
lika lokalitách v malých populacích. Území jsou sice 
přísně chráněna, ale populace jsou snadno ohrozitelné 
změnami klimatu, zejména teplotními a vlhkostními 
extrémy, a také zvyšováním trofi e půdního nebo vod-
ního prostředí s následnými změnami vegetace včetně 
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pronikání apofytních druhů. Do skupiny glaciálních 
reliktů patří u nás jen v Krkonoších rostoucí Pedicularis 
sudetica (ŠTURSOVÁ & KOCIÁNOVÁ 1996) a Rubus 
 chamaemorus, oba zde na absolutní jižní hranici či Saxif-
raga oppositifolia. V obou pohořích jsou přítomné Ca-
rex rupestris či Salix lapponum a Salix herbacea. Naopak 
pouze v Jeseníkách se vyskytuje Salix hastata.

Existuje i početnější skupina horských druhů, jejichž 
areál zahrnuje zejména hory střední až jižnější Evropy. 
Naše lokality pak často leží na severním okraji jejich 
areálu. Druhy Primula minima a Salix bicolor známe 
v České republice pouze z Krkonoš, některé druhy ros-
tou v Krkonoších i Jeseníkách (Cardamine resedifolia, 
Veronica bellidioides, Hedysarum hedysaroides) a jiné 
naopak pouze v Jeseníkách (Gentiana punctata a He-
lianthemum grandifl orum subsp. grandifl orum). Horská 
maceška Viola lutea subsp. sudetica je rovněž středoev-
ropský taxon rostoucí u nás v Krkonoších, Jeseníkách 
a na Kralickém Sněžníku. Roste také v západních Kar-
patech a východních Alpách. 

Některé druhy zasahují do našich pohoří z východu 
a v Jeseníkách mají západní hranici svého areálu (Conio-
selinum tataricum, Crepis sibirica).

Jiným horským prvkem jsou druhy s vazbou na alp-
ský prostor, které zasahují na Šumavu (Gentiana pan-
nonica) případně také do Novohradských hor (Salix 
appendiculata). 

Zvláštním případem jsou horské druhy, které relikt-
ně přežívají i v nižších polohách. Sem patří Gentiana 
 verna, rostoucí dosud na jedné lokalitě v jižních Čechách 
a v Jeseníkách a Pulsatilla vernalis rostoucí na Třeboň-
sku, Dokesku a v Krkonoších. Oba druhy jsou na všech 
našich lokalitách extrémně vzácné a mizející, ale v ně-
kterých dalších evropských pohořích dosud časté. Ústup 
obou druhů je mimořádně silný, Gentiana verna má 
historicky doloženo zhruba 60 lokalit a přežívá na dvou 
(KIRSCHNER & KIRSCHNEROVÁ 2000; SLABA et al. 
2002), Pulsatilla vernalis byla v jižních Čechách známá 
na 41 lokalitách a zůstala jen na dvou.

Vodní druhy ze skupiny glaciálních reliktů mají své 
útočiště zejména na Šumavě (Isoëtes lacustris a I. echino-
spora, Sparganium angustifolium) a v podhůří Šumavy 
s přesahem na Třeboňsko a do podhůří Vysočiny, mimo 
Pošumaví většinou již jen historicky (Nuphar pumila 
a Myriophyllum alternifl orum). Všechny vyžadují živi-
nami chudé oligotrofní vody s dobrou průhledností. 

V mokřadech rostou i leckteré boreální druhy. Jejich 
hlavní výskyt je ve Skandinávii a případně i na severo-
východ od nás v Rusku. Mnohé mají podél severnějších 
rovnoběžek poměrně velké areály, v některých případech 
dokonce cirkumboreální. Směrem na jih se jejich areál 
stává ostrůvkovitý omezený na území s nejvhodnějším 
mikroklimatem. Většina druhů vyžaduje substráty s niž-
ším obsahem živin a je kompetičně méně zdatných, spíše 
se blíží k S stratégům. Při stávající eutrofi zaci a klima-

tických výkyvech jsou tyto druhy extrémně zranitelné 
a ve střední Evropě reálně ohrožené vyhynutím. Pří-
kladem je např. Scheuchzeria palustris z pohraničních 
horských rašelinišť nebo Salix myrtilloides ze dvou lo-
kalit ve Slavkovském lese a Železných horách. Poměrně 
podobný obraz rozšíření i výrazný ústup mají v České 
republice tři šáchorovité rostliny Eriophorum gracile, Ca-
rex dioica a C. chordorhiza. K boreálním druhům patří 
i drobné orchideje rašelinišť (Hammarbya paludosa) 
a rašelinných smrčin (Listera cordata). Equisetum varie-
gatum zmizelo z většiny původních slatinnných lokalit, 
ale nově dokáže obsazovat antropická stanoviště, jako 
jsou lomy a štěrkovny. Z vodních druhů lze uvést bore-
ální druhy Callitriche hermaphroditica a Potamogeton 
praelongus, oba u nás na jižní hranici rozšíření. Prvně 
jmenovaný druh po určitém šíření v posledním dese-
tiletí zase z České republiky téměř vymizel ( PRANČL 
in verb). Rdest zůstal na poslední lokalitě u Hradce 
Králové a o jeho záchranu se usiluje pomocí uceleného 
záchranného programu (PRAUSOVÁ 2006). Převážně 
na Třeboňsko jsou vázané bublinatky dystrofních vod, 
jako je Utricularia intermedia a Utricularia ochroleuca. 

Některé alpské druhy u nás nerostou v horách, ale 
spíše v nižších polohách na několika reliktních lokali-
tách na severním okraji areálu. Alpská lněnka Th esium 
rostratum byla doložená ze čtyř lokalit a nyní je známá 
z jediné lokality ve Džbánu. Hořeček Gentianella obtusi-
folia subsp. sturmiana roste na rozdíl od dalších alpských 
poddruhů v nižších polohách a dříve byl v západní polo-
vině Čech častý. V současnosti roste jen na necelé desít-
ce lokalit. Buphtalmum salicifolium je rovněž ve střední 
Evropě dealpínem. Roste v NP Podyjí a z minulosti je 
doložen i z Bílých Karpat. Středoevropským endemitem 
je také Tephroseris aurantiaca, který z východních Alp 
a západních Karpat vyznívá do okolí. V Čechách má izo-
lovanou arelu, která zahrnovala České středohoří, Český 
kras, Džbán a okolí Zbraslavi. V současnosti přežívá již 
pouze u Peruce.

Druhy rostlin, kterým vyhovuje vyrovnanější teplot-
ní a srážkový režim, mají své areály nedaleko od moře, 
které tlumí extrémní klimatické výkyvy. Označujeme je 
jako atlantské až subatlantské druhy. Pro pravé atlantské 
druhy je naše území již od moře příliš vzdálené, takže 
zastoupení zde mají pouze druhy subatlantské. Najde-
me je pochopitelně v západní polovině České republi-
ky, zejména v západních a severních Čechách, případně 
na Třeboňsku, jehož klima je moderováno také velkým 
množstvím vodních ploch. Do skupiny subatlantů patří 
několik vzácných vodních druhů, pro které je společ-
né, že byly znovunalezené či nově objevené v posled-
ních desetiletích. Potamogeton polygonifolius byl zjištěn 
teprve v roce 1992 v Ašském výběžku (NEVEČEŘAL 
& KRAHULEC 1994), kde roste těsně při německé hra-
nici a v současné době je znám z asi 20 mikrolokalit. 
Druh Luronium natans rostl v padesátých až šedesá-
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tých letech minulého století ve Frýdlantském výběž-
ku (JEHLÍK 2001) a poté byl znovu objeven až v roce 
1999 v Labských pískovcích (SUDA et al. 2000). Druh 
je evropským subatlantským endemitem a v celém svém 
areálu je velmi vzácný, proto je řazen mezi druhy sou-
stavy NATURA 2000. Kapradina Pilularia globulifera 
byla doložená z Třeboňska pouze několikrát v 30. letech 
20. století a teprve v roce 2007 nově objevena v rybníce 
Karhov na Jindřichohradecku (EKRTOVÁ et al. 2008). 
Subatlantem jsou také dva druhy rašelinišť až písčin 
s počínajícím rašeliněním, a sice Drosera inter media, 
která roste na pěti lokalitách na Třeboňsku (CHÁN 
1999) a po více než 70 letech byla potvrzená i v Českém 
lese (MUDRA 2003). Druhým druhem je Rhynchospora 
fusca známá dnes pouze z jediné lokality u Doks. V mi-
nulosti rostla i na Třeboňsku. Obě území byla domovem 
i pro Littorella unifl ora, ale její rozšíření bylo o něco širší 
a zasahovalo i do Budějovické pánve. V současnosti je 
známa ze zhruba desítky lokalit na Třeboňsku. Zajíma-
vým případem je drobná efemerní tráva obnažených 
den Coleanthus subtilis. Má poměrně velký a výrazně 
roztrhaný areál. V Evropě je dnes známá pouze z Fran-
cie, Rakouska České republiky, kde jsou největší světové 
populace. Další výskyty jsou doloženy ze západní Sibiře, 
Poamuří a pacifi ckého pobřeží USA. V České republice 
je doložena přibližně ze 150 lokalit a do současnosti jich 
zůstává několik desítek s centrem v jihočeských pán-
vích. Všechny uvedené druhy jsou mimořádně citlivé 
na zvýšenou trofi i stanovišť. Odlišné požadavky má jiný 
vodní subatlant Batrachium baudotii. Je primárně vázán 
na brakické pobřežní vody jihozápadní Evropy, ale vzác-
ně zasahuje i do České republiky, a to nejen do Čech, ale 
i na jižní Moravu. V posledních letech má druh tendenci 
obsazovat pískovny (KAPLAN 2008).

Z dalších subatlantů určitě stojí za zmínku vřesovec 
Erica tetralix z Malé Jizerské louky, i když jeho původ-
nost je někdy zpochybňována. Na sušších stanovištích 
rostou Hypericum pulchrum potvrzené nově z Labských 
pískovců (SUDA et al. 2001) a zcela nově nalezené v Byd-
žovské pánvi (DUCHOSLAV 2007) a Polygala serpyllifo-
lia známá z Ašského výběžku, jihozápadu Krušných hor 
a jejich podhůří (ONDRÁČEK 2002) a izolovaně, ovšem 
již jen historicky, také ze Žďárských vrchů. Významným 
subatlantem je i drobná jednoletá tráva otevřených pís-
čin Aira praecox. Její lokality jsou především v severních 
Čechách a Polabí, početnější je dosud na Dokesku. Dál 
na východě se vyskytuje další z druhů se subatlantským 
areálem Potentilla sterilis. Je známá z několika lokalit 
na jižní a střední Moravě. 

Rostliny vyskytující se v České republice na se-
verovýchodním okraji areálu považujeme za druhy 
subatlantsko submediteránní. Typicky sem patří dva 
nenápadné druhy Corrigiola littoralis a Illecebrum verti-
cillatum, oba mokřadní. První jmenovaný roste jen 
na štěrkových náplavech dolního toku řeky Labe u Ústí 

nad Labem. Illecebrum verticillatum může růst na pís-
čitých stanovištích, ale také na rašelinách. Vždy se musí 
jednat o otevřená místa a v současnosti je prokázán již 
pouze na Třeboňsku a Šumavě na těžených rašeliništích, 
pískovnách či písčitých polích. Oba druhy potřebují pro 
přežití pravidelné narušování vegetačního krytu s do-
statkem volných plošek a nízkým zástinem. Stejný areá-
lový typ představuje i vodní rostlina Groenlandia densa. 
Z nemnoha historických českých lokalit zůstala na je-
diné u Hořan na Kutnohorsku. Přiřadit do této skupiny 
lze i Juncus subnodulosus, vlhkomilný druh minerálně 
silných stanovišť a vápnitých pramenišť. Nejvíce lokalit 
má v Polabí, roste i na Loučeňsku a v povodí Bělé. Vy-
skytoval se velmi vzácně i na Moravě, kde již vyhynul. 
Lathyrus heterophyllus roste v teplých územích středních 
a severních Čech ve Džbánu, Českém krasu, Českém 
středohoří a Doupovské pahorkatině na východní hra-
nici svého areálu. Unikátním případem je kapradina Tri-
chomanes speciosum. Plný rozvoj kapraďové rostliny se 
děje pouze v teplých a vlhkých územích jako je pobřeží 
Británie, Bretaň, Pyrenejský poloostrov a Makaronésie. 
Směrem na severovýchod žije rostlina ve stadiu gameto-
fytu. U nás je to v pískovcových drobných jeskyních, kde 
byla senzačně objevena teprve v roce 1993 a poté zjištěna 
ve většině pískovcových oblastí Čech vyjma Adršpašska. 
Přepokládá se, že jde o reliktní výskyt z teplotně a vlh-
kostně vyrovnanějšího období subatlantiku.

Mnoho druhů zasahuje do České republiky z vý-
chodu. Nejjednodušší je situace u karpatských druhů. 
Vzhledem k malému zastoupení karpatských poho-
ří v České republice jde skutečně o okrajové výskyty. 
Dva taxony, a sice Aconitum fi rmum subsp. moravicum 
a Tephroseris longifolia subsp. moravica již byly zmíněný 
jako subendemity ČR. Z dalších druhů zasluhuje zmínku 
hvězdnicovitá Aposeris foetida, rostoucí na několika lo-
kalitách u Brumova – Bylnice. Všechny tři taxony rostou 
převážně v přechodových společenstvech ekotonů a je-
jich vzácnost je dána především okrajem areálu a změ-
nami v disturbanci krajiny. Výrazný ústup byl zjištěn 
u karpatského druhu hořečku Gentianella lutescens, což 
koresponduje se situací u dalších hořečků. Dnes přežívá 
na nemnoha lokalitách nejvýchodnější Moravy. Pozoru-
hodný je výskyt karpatského endemita Pedicularis exal-
tata na západním okraji areálu v NPR Porážky v Bílých 
Karpatech. Lokalita je vzdálená stovky kilometrů od dal-
ších lokalit v Rumunsku a východním Polsku. 

Od jihovýchodu z panonské oblasti se na naše úze-
mí dostávají panonské druhy. Všechny jsou v České 
republice svým výskytem vázané zcela okrajově na ji-
hovýchodní Moravu, kde mají severozápadní hranici 
areálu. Obsazují ponejvíce vlhká a obvykle také zaso-
lená stanoviště, pro Panonskou nížinu charakteristic-
ká. Na vlhkých slaniscích je nejvýznamnějším druhem 
vzácný panonský endemit Cirsium brachycephalum, dnes 
přežívající pouze nedaleko Rakvic (LUSTYK & BUREŠ 
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2005). Lze zmínit také taxony Achillea asplenifolia, Aster 
tripolium subsp. pannonicus či Senecio doria s podobnou 
byť většinou širší nikou. Slanomilné druhy dnes přežívají 
na nemnoha zbylých jihomoravských slaniscích, nejvíc 
z nich u rybníka Nesyt. Na stepích je nejvzácnějším 
druhem Artemisia pancicii, jehož celkový areál zahrnuje 
jižní Moravu, Dolní Rakousko a Vojvodinu, celkově jen 
9 lokalit, z toho historicky 6 a v současnosti 3 na území 
jižní Moravy (DANIHELKA 1995). Lathyrus pannonicus 
subsp. pannonicus má rovněž nevelký areál a v České re-
publice roste několik desítek jedinců na střídavě vlhkých 
loukách v Bílých Karpatech. Velmi vzácným panonským 
endemitem je také psamofytní druh Onosma arenaria 
s nevelkou populací na Hodonínsku. U tohoto druhu je 
zvláštní exklávní výskyt v Německu. Skalním druhem 
s velmi malým západopanonským areálem je Dianthus 
lumnitzeri. Na jižní Moravě jej lze nalézt pouze na Pálavě 
a krom toho i na vápencích jihozápadního Slovenska, 
severního Maďarska a východního Rakouska. Jeho po-
pulace na většině nalezišť jsou početné a leckdy částečně 
nepřístupné, takže je dobrým příkladem vzácného dru-
hu s nízkou mírou ohrožení. 

Z pohledu České republiky mají obdobné rozšíření 
také další migranti z jihovýchodu. Dle jejich areálů sem 
patří druhy kontinentální, kontinentálně submediterán-
ní a ponticko panonské. Jejich přesné zařazení není vždy 
jednoznačné. 

Typické kontinentální, nejčastěji jihosibiřské druhy 
mají velké areály v oblasti Sibiře a evropského Ruska 
a dále do střední až západní Evropy pokračují spíše 
jen ostrůvkovité výskyty, které mohou být v Čechách 
i na Moravě. Najít společnou ekologickou charakteristiku 
je obtížné, většina druhů jsou poměrně statné byliny pat-
řící mezi konkurenční druhy s C strategií. Patrně nejzná-
mějším druhem je Ligularia sibirica, která má ve střední 
a západní Evropě více izolovaných lokalit až do Francie. 
V České republice roste v širším okolí Doks až po nivu 
Bělé a na jedné lokalitě v Pošumaví. Hlavním ohrožením 
jsou změny vodního režimu, případně nevhodně nača-
sované sečení. Podobný areál zasahující také do Francie 
má i Veratrum nigrum. V České republice druh roste 
ve světlých lesích i na loukách, a to ve Džbánu, v NP 
Podyjí a v Bílých Karpatech u Suchova. Dalším druhem 
ze soustavy NATURA 2000 je spolu s Ligularia sibirica 
i Adenophora liliifolia. Areál je podobný, jen nejde tak 
daleko na západ. V České republice dříve byla hojněj-
ším druhem, do současnosti zůstalo několik zbytkových 
populací v každé oblasti minulého výskytu, tedy v Čes-
kém středohoří, Českém krasu, Džbánu a na Jaroměř-
sku. Druh je zdánlivě euryvalentní, ale zároveň náročný. 
Vyžaduje spíše rozptýlené světlo a mírně rozvolněné 
stanoviště, vyhovoval mu systém světlých rozvolněných 
lesů, zajímavý je také výskyt na unikátních Babinských 
loukách v Českém středohoří. Méně charismatickým, 
ale neméně významným druhem je sítina Juncus stratus. 

Její výskyt jde také roztroušeně do západní Evropy, ale 
těžiště je v jihovýchodní Evropě a Rusku. V posledním 
století zanikly všechny známé české lokality a některé 
moravské, takže přežívá jen ve třech územích Moravy, 
a sice Olomoucko, Hodonínsko a oblast Soutoku. Zcela 
mimořádným nálezem je objev ostřice Carex obtusata 
R. Řepkou v roce 2004 na Prostějovsku (ŘEPKA 2005). 
Nejbližší lokality se nacházejí až v okolí Lvova a izolo-
vaně v Německu a jižním Švédsku. Ze stepí Eurasie je 
také Kochia prostrata, která má na jižní Moravě severo-
západní okraj areálu, ale ve Francii, Španělsku a severní 
Africe je další oddělený výskyt. Na jižní Moravě zůstala 
již jen na vrchu Špice u Újezdu u Brna. Obdobná situace 
je u Orobanche coerulescens. V Asii je areál ještě roz-
sáhlejší, směrem do Evropy vyznívá a ve střední Evropě 
jsou jen ostrůvkovité výskyty v Čechách, na Moravě, 
Dolním Rakousku a Německu. Z dřívějších 23 lokalit 
v ČR je v současnosti prokázána na sedmi s většinovým 
výskytem v Českém Středohoří. Podobný charakter má 
také rozšíření mnoha velmi vzácných druhů stepních 
kavylů s hlavním výskytem na Ukrajině a v Rusku. 
Některé rostou jen na jižní Moravě, jiné jen v Českém 
Středohoří, některé pak v obou arelách. K těm pouze 
českým patří Stipa zalesskyi rostoucí jen na pěti kopcích 
Českého Středohoří a poté až na Ukrajině. Z moravských 
je nejznámější vzácnoct bzeneckých vátých písků Stipa 
borysthenica, jinak druh s velkým a souvislejším areálem 
od Ruska přes Balkán na jižní Moravu. Zmínit je nutné 
i areálově podobnou trávu Helictotrichon desertorum 
subsp. basalticum s jednou lokalitou na jižní Moravě 
a pěti v Českém Středohoří. Mimo trávy lze ze stepí 
zmínit třeba třezalku Hypericum elegans s podobným 
česko-moravským rozšířením, ovšem včetně Českého 
krasu. Pouze na jižní Moravu zasahuje atraktivní stepní 
až písčinný druh Gypsophila paniculata. Na jižní Moravě 
je na severním okraji svého areálu, ale přesto početný 
katrán Crambe tataria. Typickým kontinentálně subme-
diteránním druhem je také halofytní druh Scorzonera 
parvifl ora. Areál zasahuje až do Číny a v Evropě do vý-
chodního Španělska u nás byl kdysi početný na českých 
i moravských slaniskách, ale v současnosti roste jen 
na několika z nich. 

Ponticko panonské druhy mají větší areály až do ob-
lasti Černého moře případně dále na východ až jihový-
chod. Také v České republice je jejich výskyt obvykle 
rozsáhlejší. Opět jsou to teplomilné, většinou stepní 
druhy. Za zmínku stojí na jižní Moravě rostoucí Poten-
tilla patula a Taraxacum serotinum. Th esium dollineri 
je historicky doloženo také ze skal na severním okraji 
Prahy, ale většina lokalit v ČR je na střední a jižní Mo-
ravě, podobně Bupleurum affi  ne, je známo z Podyjí, ale 
izolovaně také z Čech.

K významným pontickým druhům se řadí také step-
ní hadinec Echium maculatum, na jižní Moravě opět na 
severním okraji areálu a nejseverněji zasahující na br-
něnské Hády. 
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Abychom nezůstali jen u stepních druhů, lze zmí-
nit i subkontinentální západoponticko-panonský druh 
kopřivy Urtica kioviensis. Ta byla pro Českou republiku 
po více než 50 letech znovu nalezena v roce 2001 v ob-
lasti Soutoku na jižní Moravě (DANIHELKA & LEPŠÍ 
2004). Areálově i stanovištně je podobným druhem ještě 
Leucojum aestivum.

Zajímavým případem subkontinentálního prvku 
na západním okraji areálu je Cimicifuga europaea, statný 
druh suťových lesů Moravy, nejvíce v Moravském krasu 
a na Svitavsku, v Podyjí a u Javoříčka. 

Na severozápadním okraji areálu je na jižní Moravě 
také orientálně balkánský druh Veronica scardica. Byl řa-
zen dokonce do kategorie nezvěstných taxonů, ale v roce 
2002 byl nalezen na dvou lokalitách (jedné historické 
a jedné nové). Ochranářsky je to poměrně složitý druh 
vyžadující otevřená zasolená místa, takže krom vhod-
ného podkladu a vlhkostního režimu musí být zajištěna 
i určitá disturbance (ŠUMBEROVÁ et al. 2004). 

Východomediteránně subkontinentálním druhem 
u nás na úplném severním okraji areálu na pálavské Sto-
lové hoře je Salvia aethiops. Tento atraktivní a vzácný 
i ohrožený druh roste v duchu svého druhového jména 
i v severní Africe.

Jako ponticko-panonský je označován druh Serra-
tula lycopifolia, má však izolované výskyty ve střední 
Itálii a jihovýchodní Francii a na východ nepřekračuje 
do Asie, je tedy evropským endemitem. V České repub-
lice je doložen pouze z jižní Moravy, zejména z Čejčska 
a jižní části Bílých Karpat, kde vytváří místy rozsáhlé 
porosty. Vzácně je ještě na Dunajovických kopcích. 

Obdobný jen ještě roztrhanější areál má také včelník 
Dracocephalum austriacum, ale do střední Evropy pro-
niknul po severním okraji Alp, takže více lokalit se na-
chází v Čechách, v současnosti však již pouze v Českém 
krasu, v Českém středohoří je vyhynulý. Jedna lokalita 
(Zázmoníky) se nachází i na jižní Moravě.

Teplomilné druhy s centrem areálu v jižnější Evro-
pě označujeme jako submediteránní. Je pochopitelné, 
že obsazují nejteplejší nížinná stanoviště. Vzhledem 
k lepším migračním možnostem východně od Alp jich 
většina roste na jižní Moravě a jejich celkový areál je 
nejčastěji východomediteránní. Pokud jde o možnos-
ti disperze, převažují mezi nimi druhy schopné šířit 
se na delší vzdálenost drobnými semeny jako např. 
zástupci čeledí Orchidaceae či Orobanchaceae, které 
jsou schopné nově kolonizovat vhodná stanoviště s pří-
znivými mikroklimatickými podmínkami. Ekologicky 
převažují druhy stepí, případně skalních stanovišť, tedy 
nejvýhřevnějších míst. Z orchidejí se do této skupiny 
řadí např. Himantoglossum adriaticum, Limodorum 
abortivum, Anacamptis pyramidalis, Ophrys apifera, 
Ophrys holosericea subsp. holubyana, Orchis palustris 
a Orchis tridentata. Některé druhy jako např. Himanto-
glossum adriaticum u nás mají severní hranici areálu, 

většina má přesah ještě dále na sever do Polska, případně 
do Pobaltí. Podobně jsou na tom některé druhy záraz, 
stejně jako u orchidejí je nutná i vazba na další orga-
nismy, v případě záraz však jde o vztah ryze parazitický. 
Jako příklad zmíním Orobanche artemisiae-campestris 
parazitující na pelyňku Artemisia campestris. Většinu 
našich lokalit má v Čechách (České středohoří, střední 
Povltaví, Český kras), vzácně také v okolí Mikulova. Je 
jednou z výjimek mezi našimi submediteránními druhy, 
protože je druhem spíše západního submediteránu, což 
koresponduje s vyšším počtem lokalit v Čechách. Druh 
Orobanche teucrii je známý pouze z jihomoravské Mi-
lovické stráně a také areál je submediteránní s vazbou 
na okolí Alp – perialpidský. Ze skalních druhů lze uvést 
Arenaria grandifl ora, jejíž nejsevernější světová lokalita 
je na Pálavě. Více na jihu vystupuje i do hor, na Pála-
vě je dealpínským prvkem. Notholaena marantae patří 
k našim nejvýznamnějším kapradinám z hlediska fy-
togeografi ckého i ochranářského. Na severním okraji 
areálu je výskyt tohoto druhu vázán na zvláštní typ sta-
noviště. Na tradiční lokalitě Mohelenská hadcová step 
roste na hadci, který je teplotně příznivý a snižující kon-
kurenci dalších rostlin. Nový nález pochází z Českého 
krasu, kde byla nalezena teprve v roce 2001 na rovněž 
velmi výhřevném diabasovém pikritu (ŠPRYŇAR 2004). 
Některé druhy patří do skupiny segetálů obsazujících 
stanoviště polí a jejich okrajů. Šíření z jižnějších úze-
mí nastalo s neolitickými změnami ve využití krajiny 
a s jejím výraznějším odlesněním. Agrotechnické po-
stupy zavedené během několika posledních desetiletí je 
však z této krajiny vyhánějí. Příkladem je známý koukol 
Agrostemma githago, či Adonis fl ammea, Nigella arvensis 
nebo Bupleurum rotundifolium. Na písčinách jižní Mo-
ravy roste na severním okraji areálu Spergula pentandra, 
v současnosti přežívá již pouze na vátých píscích u Bzen-
ce. Zajímavým případem je Potentilla micrantha, rostou-
cí na severním okraji svého areálu v Bílých Karpatech 
na vlhčích stanovištích. Ostatním druhům této skupiny 
se výrazně vymyká Bupleurum tenuissimum. Teplomil-
ný halofyt má své hlavní rozšíření v jihozápadní Evropě 
odkud se dostal až do Dánska a jižního Švédska a také 
do Čech. Obsadil však také panonská slaniska. V České 
republice rostl v severozápadních Čechách i na jižní Mo-
ravě. Český výskyt je pravděpodobně minulostí, zbyly 
dvě moravské lokality (Nesyt a Nový Přerov).

Evropský areál s mírně submeridionální tendencí má 
Gladiolus palustris. Všude v Evropě je vzácným a mi-
zejícím druhem chráněným v rámci NATURA 2000. 
Z nemnoha českých a moravských území přežil pouze 
u Velenky, v hodonínské Dúbravě a na Čertoryjích v Bí-
lých Karpatech. Roste na střídavě vlhkých bezkolenco-
vých stanovištích v lesích i lučních porostech, jeho nika 
je tedy zdánlivě široká a vystihnout příčiny jeho mizení 
není snadné. Podobný areál, jen posunutý více na sever 
má druh slatin a minerálních pramenišť Schoenus ferru-
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gineus. Výskyt je doložen jen ze středního a východního 
Polabí a dodnes se zachoval jen na několika polabských 
černavách.

Poněkud zvláštní typ areálu mají druhy označované 
jako sarmatské. Jejich těžiště výskytu je v Pobaltí, pří-
padně i dále v Rusku. Do střední Evropy se dostávají 
severně od Karpat. Většina těchto druhů na území České 
republiky pronikla ze západního Polska, případně Ně-
mecka a mají tedy lokality zejména v severozápadních 
Čechách a obvykle tvoží jihozápadní okraj celkového 
areálu. Většinou jsou to druhy u nás mimořádně vzácné 
a nejčastěji vázané na písčiny, což koresponduje se situa-
cí v Pobaltí. Dobrým příkladem je Astragalus  arenarius, 
který se vyskytoval v České republice od severních 
do východních Čech. V současnosti přežívá na pouhých 
čtyřech lokalitách. Psamofytem je také Jurinea cyanoides 
s podobným areálem, přesahujícím však jednotlivými 
výskyty až do Německa. Ze 30 lokalit ve středním Polabí 
zůstala jediná živořící populace u Tišic, což dobře doklá-
dá zranitelnost psamofytů. Vazbu na slatiny až písčiny 
má také lněnka Th esium ebracteatum, u nás nalezená 
na pouhých šesti lokalitách a do současnosti rostoucí 
na lokalitě v Polabí u Velenky. Nový nález z Podbrdska 
je datován rokem 2009 (PRACH & ZAJÍČKOVÁ 2009). 
Charakteristickým sarmatským prvkem rovněž rychle 
mizejícím je koniklec Pulsatilla patens. Areál se táhne 
od Ruska přes Pobaltí do severovýchodního Německa, 
tam je již patrně vyhynulý. Dále na jih existují izolované 
výskyty v pásu od Rumunska přes Maďarsko a Slovensko 
do Bavorska. Česká arela má vazby na německé lokality. 
Dříve existovalo mnoho desítek lokalit v Českém Středo-
hoří, Doupovských vrších, Podkrušnohoří, na Dokesku 
a jižněji pak méně početně ještě ve středním Povltaví 
a v Pražské kotlině. S výjimkou posledního území dosud 
všude roste, ale výrazně se snížil počet lokalit stejně jako 
počet jedinců na těchto lokalitách. Jednou z nejvzác-
nějších i nejohroženějších českých rostlin je Lathyrus 
pisi formis známý ve velmi chudých populacích na dvou 
lokalitách středních Čech. Angelica palustris je rovněž 
sarmatským prvkem.

Z ochranářského hlediska jsou zvláštní druhy s vel-
kými areály na více kontinentech, které jsou ale v České 
republice velice vzácné a tudíž hodnocené jako kriticky 
ohrožené. Jedním z důvodů vzácnosti v České republice 
může být vazba na výjimečné typy podkladu. Na hadci je 
u nás poměrně vzácný sleziník Asplenium adulterinum, 
ale jeho areál zahrnuje větší část Evropy a je znám i z Ka-
nady. Do skupiny druhů slatinných biotopů, přesněji 
okolí minerálních pramenů, patří například dvě šácho-
rovité rostliny s kosmopolitními areály, a sice Cladium 
mariscus a Schoenus nigricans, které se u nás potkávaly 
jen v Polabí na některých černavách, v současnosti jsou 
společně již jen u Mělnické Vrutice. Schoenus nigricans 
roste ještě na jedné lokalitě ve Džbánu. Liparis loeselii je 
orchidej s velkým areálem v mírném pásmu celé sever-

ní polokouli a s vazbou na slatinné biotopy. Ve střední 
a západní Evropě je natolik vzácná, že je řazená mezi 
celoevropsky chráněné druhy soustavy NATURA 2000. 
V České republice má v současnosti zhruba desítku lo-
kalit, většinou však se slabými populacemi, jediné území 
s početnějším výskytem je Dokesko. Na slaniscích větší 
části světa, tedy především na mořských pobřežích ros-
tou Samolus valerandii, Glaux maritima a  Heleochloa 
schoenoides. První jmenovaný druh roste v mírném 
pásmu kosmopolitně, zato v České republice byl vždy 
vzácný s výskyty ve středních a severních Čechách 
a na jižní Moravě, v současnosti roste pouze na několika 
lokalitách na jižní Moravě, přičemž v posledních letech 
přibylo několik nových nálezů velmi silných populací 
(PAUKERTOVÁ & SEDLÁČEK 2007). Glaux mariti-
ma je na tom v České republice hůře, přežívá již pouze 
na Soosu a na jižní Moravě u Dobrého Pole. Celkový 
areál je omezen na mírné pásmo severní polokoule. 
Heleochloa schoenoides je teplomilnějším prvkem než 
předchozí dva, celkový areál sahá daleko do Asie i Afriky 
a v Evropě lze její areál chápat jako meridionálně pon-
tický. Nepřekvapí proto, že roste pouze na jižní Moravě 
na úplné severní hranici svého rozšíření. Dodnes roste 
vzácně na nejlepších zachovalých jihomoravských sla-
niscích. Další trojici tvoří vodní druhy Hippuris vulgaris, 
Wolffi  a arrhiza a Aldrovanda vesiculosa. První druh je 
spíše severský s rozsáhlým areálem s bipolární disjunk-
cí. V České republice je doloženo okolo stovky lokalit, 
výskyt však obvykle nemá trvalý charakter a sukcesí za-
niká. V současné době existuje zhruba desítka lokalit. 
Wolffi  a arrhiza je oproti tomu příkladem teplomilného 
druhu. Celkový areál zahrnuje větší část Starého světa 
a v ČR roste pouze na jižní Moravě. Aldrovanda vesicu-
losa je v České republice vyhynulým druhem nově vy-
sazeným na Třeboňsko, kde úspěšně roste (ADAMEC 
& LEV 1999). Celkový areál je rozsáhlý, ale ostrůvkovitý, 
krom Evropy, kde je v současnosti mimořádně vzácná, 
má lokality v Africe, Austrálii a Japonsku. Její rozšíření 
na Třeboňsku zlepšilo vyhlídky na další uchování druhu 
v Evropě, protože pokles početnosti evropských lokalit je 
velmi dramatický. Cyperus fl avescens má rovněž kosmo-
politní areál. Jeho biotopem jsou vlhká obnažená dna, 
nejčastěji na písčitém podkladu. V Čechách bylo dolo-
ženo více než 70 lokalit, z nichž v současnosti existuje 
pouze několik.

Ochrana in situ

Na tom, že ochrana rostlin na jejich stanovištích, tedy 
in situ je základem veškeré ochranářské práce se shodují 
všichni (např. PRIMACK et al. 2001). Rostliny coby ve-
getační kryt navíc ovlivňují živočišná společenstva, což 
význam kvalitní ochrany rostlin na jejich přirozených 
stanovištích umocňuje. V České republice existuje síť 
velkoplošných i maloplošných chráněných území po-
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krývající dobře škálu různých typů biotopů a celé území 
státu. Lze také říci, že podstatná část těchto území má 
dobře zpracované podklady a v mnoha případech za-
jištěn kvalitní management. Při stávajícím počtu chrá-
něných území však některá území zůstávají na okraji 
pozornosti a fi nanční limity ne vždy a všude umožňují 
zajistit všechnu nutnou péči v potřebném rozsahu. Také 
ne ve všech chráněných územích jsou prioritně upřed-
nostňovány zájmy ochrany rostlin. 

Ochrana rostlin in situ má několik slabin. Špatně po-
krývá ochranu druhů s tendencí k těkavému výskytu, 
pokud takové druhy mají sklon obsazovat antropická 
stanoviště, pak ještě hůře. Do této kategorie lze zařadit 
druhy jako Juncus sphaerocarpus, Equisetum variega-
tum, Lindernia procumbens a některé další. Je však také 
pravda, že tyto druhy zůstávají dlouhodobě v semenné 
bance, případně mají schopnost se svými diasporami 
šířit na větší vzdálenosti. 

Obdobně špatně jsou na tom segetální druhy. Je-
jich účinná ochrana je jednou z velkých výzev druhové 
ochrany a prakticky vždy je nutné kombinovat ochranu 
ex situ a in situ. Snad jen v krajině Bílých Karpat do-
sud existuje alespoň trochu vhodná krajinná struktura 
malých políček a drobného zemědělského hospodaření 
dávající těmto druhům určitou šanci na dlouhodobější 
existenci bez specifi ckých podpůrných aktivit (LOSO-
SOVÁ & OTÝPKOVÁ 2001; OTÝPKOVÁ 2003). 

Ochrana ex situ

Spolupráce ex situ je účinným doplňkem k ochraně in 
situ. Je zároveň jakousi pojistkou pro případy, že v pří-
rodě dojde k nečekaným událostem ohrožujícím popu-
lace vzácných druhů rostlin. Dobrý příkladem může 
být případ jediného moravského výskytu všivce Pedi-
cularis exaltata v Bílých Karpatech na lokalitě Porážky. 
Tam došlo v roce 1976 po necitlivé rekultivaci k sesuvu 
svahu a zániku téměř celé původní populace. Druh je 
poloparazitický a o jeho ekobiologii se nevědělo takřka 
nic. Takže krom managementu a posilování populace 
in situ došlo také k výzkumu jeho biologických vlast-
ností a byla snaha namnožit druh i v kultuře. Všechny 
aktivity nakonec vedly k úspěšné záchraně unikátní po-
pulace (STONAWSKI 1985; PROCHÁZKA, JATIOVÁ 
& RŮŽIČKA 1999). Jako ve většině podobných případů 
byl úspěch akce spojen s výrazným osobním nasazením 
jednotlivce či skupiny lidí. 

K technikám ochrany ex situ se řadí záchranné pro-
gramy, kultivace v pěstebních zařízeních, uložení semen 
v semenných bankách. Pominout nelze ani výzkum, kte-
rý by měl být uskutečněn ještě před těmito aktivitami, 
ale ne vždy je to možné. Většina uvedených postupů je 
v této knize rozpracována v příslušných kapitolách. 

Spolupráce Planta Europa

Organizace Planta Europa sdružuje botaniky zabývající 
se ochranou přírody z nejrůznějších evropských institu-
cí s cílem rozvinout spolupráci na účinné celoevropské 
ochraně rostlin. Jedním z hlavních úkolů bylo vytvořit 
vůdčí organizaci schopnou lobovat v politických kru-
zích za ochranu rostlin, podpořit spolupráci na mezi-
státní úrovni a vytvořit ucelený rámec evropské ochrany 
rostlin. Historie Planta Europa sahá do roku 1993, kdy 
organizace Plantlife navrhla na setkání botanických 
odborníků Bernské konvence uspořádat konferenci 
s tématem celoevropské spolupráce při ochraně rostlin. 
Ta proběhla v roce 1995 v Hyéres v jižní Francii. Další 
detaily se řešily na druhé konferenci v Uppsale o tři roky 
později a od roku 2000 lze mluvit o plné existenci Planta 
Europa. Rok 2001 byl významný i pro Českou republiku, 
protože v Průhonicích se uskutečnilo třetí setkání Planta 
Europa a vznikla zde Evropská strategie ochrany rostlin, 
která hned v následujícím roce byla přijata jako sou-
část Globální strategie ochrany rostlin v rámci Úmluvu 
o bio logické diverzitě. Evropská strategie ochrany rostlin 
se tak stala závazným materiálem pro všechny evropské 
země. V letech 2004 ve španělské Valencii a v roce 2007 
v rumunském městě Cluj Napoca se evropská strategie 
dále zpřesňovala. V roce 2011 je připraveno další se-
tkání v Krakowě. Jedním z významných výstupů Planta 
Europa je snaha o vymezení a ochranu takzvaných Vý-
znamných rostlinných území po celé Evropě (používána 
je anglická zkratka IPA). 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Hvozdík písečný český –
realizace záchranného programu 
pro kriticky ohrožený druh

Jiří Bělohoubek

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.9.5   Ochrana genofondu ohrožených 
a vzácných druhů dřevin

Petr Maděra, Radomír Řepka,
Luboš Úradníček, Jaroslav Koblížek

Kategorizace ohrožení jednotlivých druhů

V České republice je popsáno více než 200 druhů pů-
vodních dřevin (nepočítáme-li rod Rubus), rostoucích 
přirozeně v přírodních biotopech a přibližně polovina 
z nich je více či méně ohrožena. Dřeviny se liší od ostat-
ních rostlin (bylin a trav) dlouhověkostí, většinou i mo-
hutnějším vzrůstem. Jako dřeviny lze chápat nejenom 
stromy a keře, ale i keříčky, polokeře a dřevnaté liány 
(ÚRADNÍČEK et al. 2009).

Zejména dlouhověkost dřevin je příčinou mnoh-
dy pouze zdánlivé stability jejich populací. Zatímco 
u dřevin nižšího vzrůstu je většinou důvodem k je-
jich zákonné ochraně vzácnost, stromy v tomto směru 
jsou poněkud v nevýhodném postavení. Existuje řada 
silně ustupujících stromovitě rostoucích dřevin, které 
jsou také z rozmanitých důvodů ohroženy a zákonnou 
ochranu vyžadují. Stromy jsou navíc edifi kátory spole-
čenstev, na které je vázána celá trofi cká pyramida dalších 
organismů, často úzce cenoticky či ekologicky vázaných 
a mají tedy mnohem větší ekologický význam v širším 
slova smyslu.

Odborným názorem na stupeň ohrožení organismů 
jsou publikované červené seznamy. První verze seznamu 
vyhynulých a ohrožených druhů rostlin pro Českou re-
publiku byla publikována Holubem již v roce 1979 (HO-
LUB et al. 1979). Následovaly další verze (ČEŘOVSKÝ 

et al. 1979; 1980; PROCHÁZKA et al. 1983; HOLUB 
et al. 1995). Podrobný kontinuální fl oristický průzkum 
území ČR a práce na Květeně ČR (HEJNÝ & SLAVÍK 
1988; 1990; 1992; SLAVÍK 1995; 1997) přinesly nové 
znalosti a záznamy o současném rozšíření ohrožených 
druhů rostlin a vyústily ve vydání Červeného sezna-
mu cévnatých rostlin České republiky – 2000 (HOLUB 
& PROCHÁZKA 2000). Také Červená kniha ohro-
žených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR 
(ČEŘOVSKÝ et al. 1999) patří do kategorie dokumentů, 
jejichž bezprostředním cílem je odborně shrnout stupeň 
ohrožení druhové diverzity určitého území a předložit 
jej veřejnosti. Samostatně stupněm ohrožení dřevin v ČR 
se zabývali MADĚRA et al. (2007) a ÚRADNÍČEK et al. 
(2009).

Tyto odborné podklady jsou jedním z nejdůležitěj-
ších dokumentů pro licitaci seznamu legislativně zvláště 
chráněných druhů, který je však vždy politickým kom-
promisem. Mezinárodními právními dokumenty jsou 
v tomto směru široce uznávané zejména CITES (seznam 
Washingtonské úmluvy o obchodu s ohroženými druhy 
živočichů a rostlin), Bernská úmluva o ochraně volně 
žijících živočichů a planých rostlin a jejich stanovišť 
a směrnice Evropské unie o ochraně stanovišť (příloha 
č. 4 směrnice 92/43/EHS). V rámci ČR je platná vyhláš-
ka č.395/1992 Sb. a její novela č. 175/2006 Sb. k zákonu 
č.114/1992 Sb., které obsahují jmenovitý seznam záko-
nem chráněných druhů v ČR se všemi detaily vyplý-
vajícími ze jmenovaného zákona. Zákon rozlišuje tři 
kategorie ohrožení – kriticky ohrožené, silně ohrožené 
a ohrožené druhy. Kromě toho jsou konkrétní populace 
ohrožených druhů v řadě případů chráněny i územně 
v různých kategoriích zvláště chráněných území (NP, 
CHKO, NPR, PR, NPP, PP, PřCHP). V některých re-
zervacích mohou být jeden nebo několik konkrétních 
druhů i přímo předmětem ochrany.

V současnosti jsou v rámci IUCN (MADĚRA 2005) 
používány níže uvedené kategorie druhové ochrany: 
 I.  extinct: druh, který natrvalo vymizel. Opakované 

prohledávání lokalit, kdy byl dříve druh nalezen 
a dalších možných míst výskytu, bylo neúspěšné

 II.  extinct in the wild: druh existuje v kultuře, v za-
jetí nebo jako pěstovaná populace mimo původ-
ní areál. Na známých lokalitách se ho nepodařilo 
znovu objevit.

 III.  critically endangered: druh, který má extrém-
ně vysokou pravděpodobnost vyhynutí ve volné 
přírodě v bezprostřední budoucnosti. Zvláštní 
důraz se klade na druhy, jejichž počet jedinců 
klesl a klesá do té míry, že za současného trendu 
pravděpodobně nepřežijí. Mají 50 % pravděpo-
dobnost vyhynutí během 10 let nebo tří generací 
podle toho, co trvá déle.

 IV.  endangered: druh má vysokou pravděpodobnost 
vyhynutí v blízké budoucnosti ve volné přírodě 
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a může se stát kriticky ohroženým. Tyto druhy 
mají 20 % pravděpodobnost vyhynutí během 20 
let nebo 5 generací.

 V.  vulnerable: druh, který má vysokou pravděpo-
dobnost vyhynutí ve volné přírodě ve střednědobé 
budoucnosti a může se stát ohroženým. Mají 10 % 
pravděpodobnost vyhynutí během 100 let.

 VI.  conservation dependent: druh není v současnosti 
ohrožený, ale je závislý na programu ochrany, bez 
něhož by byl ohrožen vyhynutím.

 VII. near threatened: druh je blízko kategorie zranitel-
ný, ale v současné době není považován za ohro-
žený.

 VIII.  least concern: druh není považován za ohrožený 
ani potenciálně ohrožený.

 IX.  data deficient: pro stanovení stupně ohrožení 
daného druhu neexistují adekvátní informace. 
V mnoha případech nebyl druh spatřen po mno-
ho let či desetiletí, neboť se ho nikdo nesnažil 
nalézt. Na jeho zařazení do kategorie ohrožení je 
zapotřebí více informací. S druhem je nutno za-
cházet podle principu předběžné opatrnosti.

 X.  not evaluated: druh ještě nebyl hodnocen z hle-
diska své ohroženosti.

Předchozí kategorizace IUCN ovšem byla méně podrob-
ná než výše uvedená (IUCN 1994; KADLEČÍK 1995):
• Extinct – vyhynulý
• Critically endangered – kriticky ohrožený
• Endangered – ohrožený
• Vulnerable – zranitelný
• Lower risk – méně ohrožený
• Data defi cient – chybějící nebo nedostatečné údaje

HOLUB & PROCHÁZKA (2000) použili pro aktualizaci 
Červeného seznamu tyto kategorie:
• A1  Defi nitivně vyhynulý
• A2  Nezvěstný (pravděpodobně vyhynulý)
• A3  Nejasné případy vyhynulých nebo nezvěstných 

druhů
• C1  Kriticky ohrožené
• C2  Silně ohrožené
• C3  Ohrožené
• C4  Vzácné nebo roztroušené druhy, vyžadující 

další studium a monitoring 

Vysvětlivky: 
ČS C1, C2, C3, C4 – druh v jedné z kategorií Červeného 
seznamu (HOLUB & PROCHÁZKA 2000)
ČK – druh zařazený v Červené knize (ČEŘOVSKÝ et al. 
1999)
Z § 1, § 2, § 3 – druh chráněný Vyhláškou 395/92 k zákonu 
č. 114/92 Sb. a upřesňujícími předpisy – kategorie kriticky 
ohrožený, silně ohrožený a ohrožený

ZCHÚ, MZCHÚ – zvláště chráněné a maloplošné zvláště 
chráněné území
EVL – evropsky významná lokalita (systému NATURA 
2000)

Červený seznam ohrožených dřevin ČR

Výběr dřevin pro hodnocení
Za dřeviny pro tuto studii považujeme všechny auto-
chtonní druhy stromů, keřů, dřevitých lián, polokeřů 
a keříčků rostoucích na území ČR, vyjma rodu Rubus, 
který vyžaduje zpracování specialisty (cf. ÚRADNÍČEK, 
MADĚRA et al. 2009). Do seznamu autochtonních dru-
hů dřevin byly zařazeny i druhy, u nichž je původnost 
v ČR pochybná, ale dosud ji nelze zcela vyloučit. Dále 
byly zařazeny ustálené nebo v přírodě vzácné aktuální 
hybridy a hybridogenní taxony. Nomenklatura je pře-
vzata podle díla KUBÁT et al. (2002). 

Pro vlastní hodnocení a zařazení do červeného se-
znamu dřevin ČR podle níže uvedené metodiky byly 
vybrány zejména druhy, které jsou uvedeny v Červe-
ném seznamu cévnatých rostlin České republiky (HO-
LUB & PROCHÁZKA 2000), v Červené knize České 
a Slovenské republiky (ČEŘOVSKÝ et al. 1999), ve vy-
hláškách 395/1992 a 175/2006 Sb.; dále byly využity 
empirické zkušenosti autorů a data již publikovaná. 
Naopak, byly vyřazeny druhy běžné a hojně rozšířené. 

Kriteria hodnocení
Pro stanovení stupně ohrožení jednotlivých taxonů byla 
použita kriteria A–G, jež byla obodována z důvodu sna-
hy o maximální objektivizaci. Každý druh byl hodnocen 
z pohledu všech kriterií a podle dosaženého skóre byl 
zařazen do stupně ohrožení.

A.  Trend vývoje početnosti populací druhu za posled-
ních 100 let (použito odhadu)

 5)  velmi silně klesající – výrazný pokles počtu popu-
lací i jejich početnosti o 75 % počátečního stavu

 4)  silně klesající – silný pokles počtu populací a jejich 
početnosti v rozpětí o 50–75 %

 3)  středně klesající – pokles počtu populací a jejich 
početnosti v rozpětí o 25–50 %

 2)  mírně klesající – pokles počtu populací i jejich po-
četnosti méně než o 25 %

 1)  setrvalý
 0)  rostoucí

B.  Pravděpodobnost vyhynutí
 5)  50 % pravděpodobnost vyhynutí během 100 let 

nebo tří generací podle toho, co trvá méně
 4)  20 % pravděpodobnost vyhynutí během 100 let 

nebo tří generací podle toho, co trvá méně
 3) 10 % pravděpodobnost vyhynutí během 100 let 

nebo tří generací podle toho, co trvá méně
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 2)  druh není v současnosti ohrožený, ale je závislý 
na programu ochrany, bez něhož by byl ohrožen 
vyhynutím

 1)  v současné době není považován za ohrožený, ale 
potenciálně je k tomu velmi blízko

C.  Počet lokalit (hodnoceny pouze známé údaje o au-
tochtonním výskytu na území ČR)

 5)  velmi nízký (1–5)
 4)  nízký (6–20)
 3)  střední (desítky)
 1)  vysoký (více než 100)

D. Velikost resp. početnost populací (průměrná na 
všech lok.)

 5) populace drobné s velmi nízkou početností jedinců 
(desítky)

 4) populace s nízkou početností jedinců (desítky, místy 
stovky)

 3) populace se střední početností (stovky)
 1) populace s vyšší početností (více než 1000 jedinců)
 0) populace s velmi vysokou početností jedinců

E.  Stupeň ohrožení biotopů
 5)  velmi silně ohrožené
 4)  silně ohrožené
 3)  středně ohrožené
 2)  ohrožené
 1)  slabě ohrožené
 0)  stabilní, bez ohrožení

Druhy byly zařazovány do příslušného biotopu zejména 
na základě empirických zkušeností hodnotitelů, pod-
le údajů v Katalogu biotopů ČR (CHYTRÝ, KUČERA 
& KOČÍ 2001), podle odstavce Ekologie a cenologie 
v Květeně ČR či Klíči ke květeně ČR (KUBÁT 2002); 
taktéž podle údajů v kap. „Ekologie a rozšíření druhu“ 
v knize Dřeviny ČR (ÚRADNÍČEK et al. 2009). Na zá-
kladě přiřazení k typu biotopu byla hodnocena jeho 
ohroženost, resp. ohroženost dřevin vázaných na tento 
biotop.

F.  Stávající legislativní druhová a územní ochrana
–2  = druh, jehož všechny populace jsou územně chráně-

ny (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP, PřCHP, NATURA 
2000 – EVL

–1  = druh, jehož převážná část populací je územně 
chráněna (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP, PřCHP, 
NATURA 2000 – EVL

0  = druh, jehož převážná část populací není územně 
chráněna (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP, PřCHP, 
NATURA 2000 – EVL

+1  = druh, u něhož není územně chráněna žádná po-
pulace (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP, PřCHP, NA-
TURA 2000 – EVL

G.  Potenciální možnost poškození biotickými faktory 
(vč. člověkem) – uvést druh poškození

+2  druh silně poškozován přímou činností člověka (trhán 
v době květu do kytic, přenášen do kultury, sběr plodů, 
likvidován při hospodářské činnosti člověka v lesích) 
nebo jinými biotickými faktory

+1  druh slabě poškozován přímou činností člověka nebo 
jinými biotickými faktory

–1 druh není přímo poškozován člověkem nebo jinými 
biotickými faktory

Kategorizace a stupně ohrožení
V práci používáme následující kategorie, které se velmi 
blíží kategoriím IUCN (1994), jež považujeme za nejlépe 
členěné a dobře defi novatelné.
A1 –  vyhynulé druhy (odpovídá ČS), druhy, které ne-

byly na území ČR již velmi dlouho zaznamená-
ny (min. 25–50 let), druhy jejichž vzácné lokality 
byly zničeny

A2  –  nezvěstné druhy (odpovídá ČS), druhy, které ne-
byly nalezeny na území ČR na jejich známých 
lokalitách více než 20–30 let, ale možnost jejich 
znovuobjevení není vyloučena

C1  –  kriticky ohrožené (srovnatelný s kategorií 3 IUCN 
a C1 ČS), druhy velmi vzácné, s recentním výsky-
tem pouze na několika málo lokalitách (max. 5), 
s nízkou početností v mikropopulacích, velmi sil-
ně ohrožené vyhynutím, většinou vázané na vý-
razně ohrožené biotopy

C2  –  Silně ohrožené (srovnatelný s kategorií C2 ČS 
a částečně s 3 a 4 IUCN), druhy vzácné, s re-
centním výskytem na málo lokalitách (max. 20), 
s nízkou početností v populacích, silně ohrožené 
vyhynutím, většinou vázané na ohrožené biotopy

C3  –  ohrožené (částečně odpovídá kategorii 4 a 6 
IUCN a C3 ČS), zejména druhy s významným 
trendem poklesu početnosti v posledních 100 le-
tech, na ohrožených biotopech, ale bez recent-
ního nebezpečí vyhynutí, více než 20 recentních 
lokalit, se střední početností populací

C4  –  zranitelné (odpovídá kategorii 5 IUCN, částečně 
pak C3 a C4 ČS), druhy s výrazným trendem po-
klesu početnosti v posledních 100 letech, přesto 
dosud relativně hojné. Bude-li však tento trend 
pokračovat mohou se stát ohroženými.

C5  –  druhy patřící do jedné z výše uvedených kategorií 
ohrožení, u nichž však jsou nedostatečné nebo 
pochybné údaje (odpovídá kategorii 9 IUCN 
a částečně C4 ČS):

  C5a – nedostatek taxonomických a fytogeogra-
fi ckých údajů

  C5b – vážné pochybnosti o původnosti v květe-
ně ČR
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Pravidla zařazení jednotlivých druhů (taxonů)
do kategorií ohrožení
Za důvody k zařazení druhu do seznamu nepovažujeme 
jen jeho vzácnost, ale také výrazný a trvalý pokles po-
četnosti populace na území ČR. U vzácných druhů bývá 
navíc jejich ochrana umocněna faktem, že jsou všech-
ny lokality na území velkoplošných či maloplošných 
ZCHÚ. Naopak řada dřevin s prokazatelným trvalým 
úbytkem početnosti populací, ať už jsou příčiny jaké-
koliv (grafi óza jilmů, poškozování zvěří, likvidace nebo 
poškozování biotopů, hospodaření člověka v krajině,…) 
roste i mimo vyhlášená CHÚ; navržené druhy jsou tudíž 
potenciálně více ohroženy. 

Druh (taxon) byl zařazen do kategorie na základě počtu 
bodů dosažených v kriteriích A–E s přihlédnutím ke kri-
teriím doplňkovým (F, G) takto:
A1, A2 – dle zjištěné skutečnosti o vyhynutí
C1  19 a více bodů
C2  16–18
C3  13–15
C4  10–12
C5  nedostatek údajů neumožnil bodové hodnocení

Na základě hodnocení všech dřevin České republi-
ky bylo zařazeno 37 taxonů do kategorie C1 Kriticky 
ohrožené, do kategorie C2 Silně ohrožené 30 taxonů, 
do kategorie C3 ohrožené 22 taxonů a do kategorie C4 
Zranitelné 19 taxonů. V kategorii C5 je zařazeno 6 ta-
xonů, u nichž není dostatek taxonomických a fytogeo-
grafi ckých informací, a 6 taxonů, u nichž je sporná či 
pochybná indigennost v květeně ČR. Výsledky hodnoce-
ní jsou uvedeny v tab. 73. Dalších 5 druhů je považováno 
za vyhynulé pro ČR. Je možné konstatovat, že 56,3 % 
našich dřevin patří do některé z kategorií ohrožených 
taxonů a další 2,3 % jsou již vyhynulé.

Druhová ochrana ohrožených dřevin 

Péči spočívající na ochraně druhů či jejich diaspor lze 
realizovat:
– In situ – přímo na místě přirozeného výskytu, vět-

šinou formou vyhlášení MZCHÚ či zonací (CHKO, 
NP). Je to hlavní metoda ochrany planě rostoucích 
rostlin.

– Ex situ – ohrožený druh je pěstován na náhradním 
stanovišti, často v botanické zahradě či arboretu, je 
množen vegetativně či generativně, semena jsou na-
bízena prostřednictvím Index seminum. Botanická 
zahrada či arboretum může být zapojeno v záchran-
ných programech. Využívá se zejména u kriticky 
ohrožených druhů, kterým reálně hrozí vyhynutí. 
Činnost botanických zahrad koordinuje Mezinárod-
ní unie botanických zahrad (Botanic Gardens Conser-

vation International) se sídlem v Královské botanické 
zahradě v Kew.

– Semenné banky a genobanky – zajišťují kolekce 
semen i živých rostlin případně laboratorně připra-
vených explantátů či mikrohlíz. Většinou se však za-
bývají kulturními, především zemědělskými druhy 
a odrůdami rostlin. Semena bývají uskladněna v se-
menných bankách za nízkých teplot, obvykle dlou-
hodobě.

Záchranné programy

Záchranné programy spočívají v aktivním přístupu 
k ohroženému taxonu. Zabývají se výzkumem biologie 
druhu a příčin ohrožení, jejich eliminací a zejména ak-
tivním rozmnožováním a případně i reintrodukcí druhu 
na vhodná stanoviště. Co se týče dřevin, na území ČR se 
záchranou některých druhů ohrožených a chráněných 
druhů zabývá již dlouhodobě ČSOP, koordinátorem 
projektu „Ohrožené druhy dřevin“ je ZO ČSOP Vla-
šim. Cílem projektů je záchrana druhu na konkrétní 
lokalitě, jsou členěny na čtyři etapy – mapování lokalit 
výskytu, záchranné pěstování, výsadby a klonový archiv 
(KŘÍŽ & BAŽANT 2006). Konkrétně se již jedná o dru-
hy  Daphne mezereum, Chimaphila umbellata, Taxus 
baccata, Ulmus glabra. Dále se na území ČR podobnou 
problematikou zabývají VÚLHM (řešen rod Sorbus, rod 
Quercus, Pyrus pyraster, Malus sylvestris, Cerasus avium, 
Populus alba, P. × canescens) (MADĚRA 2006). Od roku 
1995 se LČR zabývají návratem vzácných a ohrožených 
druhů dřevin zpět do našich lesů (řešena praktická 
otázka pěstování Abies alba, Cerasus avium, Sorbus tor-
minalis, rod Ulmus, Taxus baccata, Pinus rotundata), 
významné je zakládání a evidence semenných stromů, 
genových základen, semenných sadů pro produkci osiva 
těchto druhů (ČLS 2006). Příkladem úspěšného projek-
tu může být i Inventarizace a genetická klasifi kace tisu 
červeného v ZCHÚ ČR, který slouží jako podklad pro 
jeho záchranu a reintrodukci (ZATLOUKAL & MÁNEK 
2000). Příkladem celoevropsky úspěšného programu 
na záchranu genofondu je projekt EUROFORGEN „In 
situ conservation of Populus nigra“, který spočívá v in-
ventarizaci jedinců a jejich biotopů, studiu možnosti 
sexuální i asexuální propagace, výzkumu genetické va-
riability a na základě takovéhoto studia jsou navrženy 
rozmanité typy managementu a ochrany (LEFÉVRE et 
al. 2001). Pro úspěšnou reprodukci ohrožených druhů 
je nejdůležitější znát možnosti skladování semen, dor-
manci, reprodukční biologii druhu, škůdce a choroby 
druhu, informace o této problematice shromažďuje da-
tabáze nazývaná Species Compendium (THORMANN 
et al. 2004).
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Tab. 73:
Výsledky hodnocení ohrožených druhů dřevin ČR.

Taxon/kritérium 1 2 3 4 5 6 7 celkem
A1 Vyhynulé druhy
Betula humilis
Helianthemum rupifragum
Linnaea borealis
Rosa arvensis
Salix starkeana
C1 Kriticky ohrožené druhy         
Betula oycoviensis ČS C1, T2.3, X12 3 5 5 5 3 –2 +1 20
Daphne cneorum ČS C1, ČK, Z § 1, L6.5, L6.4, L7, L8, T3 5 5 4 4 4 –1 +2 21
Erica tetralix ČS C1, R3.1 + kulturní smrčiny 4 4 5 5 5 –1 +1 22
Fumana procumbens ČS C2, Z § 2, T3.1, T3.2 4 4 4 5 4 –2 +1 19
Helianthemum grandifl orum subsp. grandifl orum ČS C1, Z § 1, A4.1, A5 3 4 5 5 5 –2 –1 19
Chamaecytisus albus ČS C1, Z § 1, T3.3 4 4 4 5 4 –1 –1 19
Chimaphila umbellata ČS C1, ČK, Z § 1, L7, L8 5 5 4 4 4 +1 +1 22
Juniperus communis subsp. alpina ČS C1, Z § 2, A7, A1.2 4 4 4 4 5 –2 +1 19
Malus sylvestris ČS C2, L2.3, L3, L6, K3, L7 4 4 3 5 3 0 1 20
Myricaria germanica ČS C1, Z § 1, M4.1, M4.2 5 5 5 4 5 +1 –1 23
Pinus × celakovskyorum ČS C1, A7 3 4 5 5 5 –2 –1 19
Prunus padus subsp. borealis ČS C1, ČK, A8.2 3 4 5 5 5 –2 –1 19
Prunus tenella (Amygdalus nana) ČS C1, ČK, Z § 1, K4b 3 5 5 4 4 –1 +1 20
Quercus virgiliana ČS C1, L6 4 4 4 5 4 –1 1 21
Ribes petraeum ČS C1, A5, A4.2, A7, A8.2 3 4 5 5 5 –2 –1 19
Salix appendiculata ČS C1, Z § 1, A4.3 3 4 5 5 5 –2 –1 19
Salix bicolor ČS C1, ČK, Z § 1, A8.2 1 5 5 5 5 –2 0 19
Salix herbacea ČS C1, Z § 1, A3, A6 4 4 5 5 5 –2 +1 21
Salix lapponum ČS C2, Z § 1, A8 3 4 5 5 5 –2 –1 19
Salix myrsinifolia ČS C1, Z § 1, K1, L2.1 5 5 5 5 5 –2 –1 22
Salix myrtilloides ČS C1, ČK, Z § 1, R2.3, L10.1 5 5 5 5 5 –1 +1 24
Salix repens s. s. ČS C1, Z § 3, T1.9, R2.2, L10.1 5 4 3 5 5 –1 –1 20
Sorbus alnifrons ČS C1, L6.5 1 5 5 5 4 +1 –1 19
Sorbus eximia ČS C2, L6.1, T3.3, L3.1 2 5 4 5 4 –2 –1 20
Sorbus gemella ČS C1, L3.1, L6.4 4 5 5 5 4 +1 +2 23
Sorbus graeca ČS C1, L3.1, S1.2, T3.1 3 5 5 5 4 –2 –1 19
Sorbus hardeggensis ČS C1, L4, L3.1, L6.5 4 5 5 5 4 –2 +1 23
Sorbus quernea ČS C1, S1.2, T3.1, L3.1 4 5 5 5 4 –1 +1 23
Sorbus rhodanthera ČS C1, L3.1, L4, X9 2 5 5 4 4 0 +1 20
Sorbus sudetica ČS C1, ČK, Z § 1, WORLD-I, A2.2, A4.1, A5 4 5 4 5 5 –2 +1 22
Teucrium montanum ČS C2, Z § 2, T3.1, T3.2, T3.3, T6.2 3 4 5 5 5 –1 –1 20
Th ymus alpestris ČS C2, A5 4 5 4 4 4 –2 1 20
Th ymus pulcherrimus subsp. sudeticus ČS C1, Z § 1, A5, A1.1, A1.2, T2.1 3 5 5 4 5 –2 –1 19
Th ymus pulegioides subsp. carniolicus ČS C1 1 5 5 5 4 1 1 22
C2 Silně ohrožené druhy         
Alnus alnobetula ČS C2, A8.2; X8 3 3 4 4 3 0 1 18
Andromeda polifolia ČS C2, Z § 3, R3.1, L10.2, L10.3, L10.4 4 3 3 4 5 –1 –1 17
Arctostaphylos uva-ursi ČS C2, Z § 2, T8.3. L8.2 3 3 3 4 4 0 1 18
Betula nana ČS C2, Z § 2, R3.2 4 4 4 4 5 –2 –1 18
Coronilla vaginalis ČS C2, Z § 2, L8, T3.4 4 4 3 4 3 –1 –1 16
Crataegus lindmanii ČS C1, L6, K4, L7, L5.3 3 3 4 5 3 –1 1 18
Empetrum nigrum ČS C4a, Z § 2, R3.1, R3.2, A7 4 3 3 4 5 –1 –1 17
Erica carnea ČS C3, Z § 3, L8.1 3 3 3 3 4 –1 1 16
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Helianthemum canum ČS C2, T3.2 4 4 4 4 4 –2 –1 17
Chamaecytisus austriacus ČS C3, T3.3 3 3 3 4 4 0 –1 16
Ledum palustre ČS C3, Z § 3, T8.3, L8.1, L10.2, L10.3, L10.4 4 4 3 3 4 –2 1 17
Oxycoccus microcarpus ČS C2, Z § 3, R3.1, R3.2 4 4 4 4 5 –2 –1 18
Pinus rotundata ČS C3, L10.2, L10.4 4 5 3 3 4 –2 –1 16
Populus nigra ČS C2, L2.3, L2.4 4 2 1 4 4 0 1 16
Prunus fruticosa ČS C2, K4 4 4 3 5 4 –1 –1 18
Pyrus pyraster ČS C4a, L2.3, L3, L6, K3 4 3 3 5 3 –1 1 18
Quercus cerris ČS C2, L6, L6.2 3 3 4 4 4 –1 1 18
Rosa gallica ČS C3, K4, T 4.1 5 3 1 5 3 0 1 18
Rosa majalis ČS C2, K2.1, K4 4 4 3 4 3 –1 1 18
Rosa micrantha ČS C2, K4, T3.4 4 4 4 5 3 –1 –1 18
Rosa spinosissima ČS C2, K4 4 4 3 4 4 –1 –1 17
Salix eleagnos ČS C2, M4.2, K2.2 4 4 3 4 4 –2 –1 16
Salix hastata ČS C2, A2.1 3 4 4 5 4 –2 –1 17
Salix rosmarinifolia ČS C3, T1.9, R2.2, K1, L10.1 4 3 3 5 4 –1 –1 17
Sorbus aria ČS C4b, L6, L5.3, L3.4, K4, S1.5, L8.1, L8.2 4 3 3 5 4 –1 –1 17
Sorbus austriaca ČS C2, L6, K4, L4, L3 3 4 4 5 4 –2 –1 17
Sorbus bohemica ČS C2, Z § 1, ČK, WORLD I, L6, K3, K4, L3.1, T3.3, T3.1, S1.2 2 5 4 5 4 –2 –1 17
Sorbus carpatica ČS C3, L6, K3, T3.1. 3 4 4 5 4 –2 –1 17
Th ymus glabrescens ČS C3, T3.3, T3.4 3 3 3 4 4 0 1 18
Ulmus minor ČS C4a, L2.3, L3.4 5 4 1 4 4 –1 1 18
C3 Ohrožené druhy         
Berberis vulgaris ČS C4a, L8.3, K3 3 3 1 4 4 –1 1 15
Betula obscura ČS C2, L2.2., X12 3 3 3 5 2 –2 –1 13
Cornus mas ČS C4a, Z § 3, K3, L3.4, L6.1 3 3 1 4 4 –1 1 15
Cotoneaster melanocarpus ČS C4a, K4A, L6.1 3 3 3 4 4 –1 –1 15
Cytisus procumbens ČS C3, T3 3 3 3 3 4 –1 –1 14
Dorycnium herbaceum ČS C3, T4.1, T3.3, T3.4, K4 4 1 3 4 4 –1 –1 14
Empetrum hermaphroditum ČS C2, Z § 3, R3.1, A1.1, A7 3 3 3 3 4 –1 –1 14
Chamaecytisus × virescens ČS C3, T3, K4, T4.1, L6 2 3 3 4 4 0 –1 15
Juniperus communis subsp. communis ČS C3, T1.3, T2, T8, T3.1, T3.4, T3.5, 
K4, L8.2 3 3 1 4 3 –1 1 14
Oxycoccus palustris ČS C3, Z § 3, R2.2, R2.3, R2.4, L9.2, L10-všechny 3 3 1 3 4 –1 1 14
Polygala chamaebuxus ČS C3, Z § 3, T8.3, L 8.1, L7, L6.4 3 3 3 4 4 –1 –1 15
Prunus mahaleb subsp. simonkaii ČS C3, K3, T3.1, L8.3 3 1 3 4 3 0 1 15
Quercus pubescens ČS C4a, Z § 3, L6 3 3 1 4 4 –1 1 15
Rosa sherardii ČS C2, K3, K4 2 3 1 4 2 0 1 13
Salix daphnoides ČS C3, M4.2, K2.2 3 1 3 4 5 –2 1 15
Sorbus danubialis ČS C3, L6, K3, K4, T3.1, T3.3, L7.1, L3 2 3 3 5 3 0 –1 15
Spiraea salicifolia ČS C3, L1, K1, L2.2 2 3 3 4 3 0 –1 14
Staphylea pinnata ČS C3, L4, L6, K3 2 3 3 4 3 –1 1 15
Taxus baccata ČS C3, Z § 2, S1.1, L4, L5 3 3 1 4 3 –2 1 13
Th ymus serpyllum 3 1 3 3 4 0 1 15
Th ymus pannonicus ČS C4, T3.3, T3.4 2 1 3 4 3 –1 1 13
Viburnum lantana ČS C4a, L3.4, L6.1, K3 2 3 3 4 3 0 –1 14
C4 Zranitelné druhy         
Abies alba ČS C4a, L5.1, L5.3, L5.4, L7.2, L9.2 5 1 1 3 2 –1 1 12
Betula carpatica ČS C4b, A8.2 2 1 3 3 4 –1 –1 11
Cotoneaster integerrimus ČS C4a, K3, K4A, L8.2 3 1 1 4 3 0 –1 11
Daphne mezereum ČS C4a, L3, L4, L5, L2.2, A4.3 2 1 1 4 3 0 1 12
Dorycnium germanicum ČS C3, T3.1, T3.3B, L8.3, 2 1 1 3 4 0 –1 10
Euonymus verrucosa ČS C4a, L3.4, S1.5, K3, L6 2 1 1 4 4 0 –1 11
Genista pilosa ČS C4a, L6.5A, T3.1, T8.1, L8.1, 2 1 1 4 4 0 –1 11
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Pinus × pseudopumilio ČS C4a, R3.2, L10.4 2 1 3 4 4 –2 –1 11
Prunus mahaleb subsp. mahaleb 2 1 1 4 4 –1 –1 10
Rosa agrestis 2 1 1 5 2 0 –1 10
Rosa elliptica 2 1 1 5 2 0 –1 10
Rosa jundzilii ČS C3, K4 3 3 1 5 2 –1 –1 12
Rosa rubiginosa 2 1 1 4 2 0 1 11
Rosa tomentosa 2 1 1 5 2 0 1 12
Salix pentandra 2 1 1 5 4 –1 –1 11
Sorbus torminalis ČS C4a, L6.5, L6, L3.4, L5.3 3 1 1 4 3 –1 1 12
Ulmus glabra ČS chybí, L2.2, L4, L5 2 1 1 4 2 0 1 11
Ulmus laevis ČS C4a, L2.3 3 1 1 4 3 –1 1 12
Viscum album subsp. abietis ČS C3, L5, L7, L3 3 1 1 3 2 –1 2 11
Viscum album subsp. austriacum 1 1 1 5 4 –1 –1 10
C5 Nedostatečné nebo pochybné údaje         
C5a Nedostatek taxonomických a fytogeografi ckých údajů         
Cornus sanguinea subsp. australis ČS C2       
Cornus sanguinea subsp. hungarica ČS C4       
Larix decidua subsp. sudetica ČS C4       
Quercus dalechampii ČS C4b, L6       
Quercus polycarpa ČS C4b, L6, L7, L8       
Sorbus × pinnatifi da       
C5b Vážné pochybnosti o původnosti v květeně ČR       
Genista sagittalis ČS C1, ČK, Z § 3, L6.5, L7.1, T4.1, T8, T3.5, T2.3       
Lonicera caprifolium ČS C3, L3.4, K3, L6       
Quercus frainetto A3, L6.5.       
Rosa villosa       
Sorbus domestica, L6.2, X13, L3.4       
Vitis vinifera subsp. sylvestris ČS C1, ČK, L 2.3, L2.4       

5.9.6  Ochrana památných stromů

Bohumil Reš

Vztah člověka ke dřevinám,
zejména k památným stromům

Stromy provázejí člověka od nepaměti a doslova od ko-
lébky až do smrti. Vztah člověka a lidského společenství 
ke stromům se v průběhu dějin vyvíjel a měnil. Tento 
vztah má jednak materiální, jednak duchovní rozměr. 
Další rozměr, vyvíjející se jen zčásti v závislosti na pů-
sobení člověka je rozměr biologický. Materiální rozměr 
se zhmotňuje ve využití dřevin, zejména stromů, jako 
obnovitelného přírodního zdroje dřeva pro nejširší vy-
užití, jako zdroje přírodních látek využitelných při péči 
o člověka a jeho zdraví. Duchovní rozměr se promítal 
v minulosti v kultovním uctívání stromů, úcty k jejich 
stáří, k mytologickým představám vlivu, zejména sta-
rých věkovitých stromů, na lidskou společnost, její víru 
v nadpřirozeno, později ke stromům, jako svědkům mi-
nulosti, přítomnosti i budoucnosti lidských pokolení. 

Bio logický rozměr je dán tím, že stromy, hlavně staré, 
jsou biotopem pro mikroekosystémy hub, rostlin, živo-
čichů v nejširším slova smyslu od jednobuněčných orga-
nizmů, bezobratlé až po obratlovce, ptáky, obojživelníky, 
netopýry a další savce.

Stejně tak odedávna musel člověk o dřeviny pečovat, 
aby mu v dostatečné míře poskytovaly to všechno, co 
mohl člověk pro sebe využít. A to nejen v lese, ale i v kra-
jině, na využívaných plochách. Často musel v minulosti 
použít i drastické způsoby likvidace dřevin, aby získal 
plochy, které mohl využívat jako zemědělec.

Alexander von Humboldt (1769–1859), profesor uni-
versity v Berlíně, nazval jako první věkovité a majestát-
né stromy, se kterými se setkal při své vědecké výpravě 
do jižní Ameriky v letech 1799–1804, termínem přírodní 
památka . Tento pojem byl Hugo Conwentzem, ředitelem 
přírodovědného muzea v Gdaňsku, rozšířen v roce 1900 
i na aleje, parky a na stanoviště vzácných rostlin.

První kniha o ochraně stromů vyšla v Čechách v roce 
1859. Historie ochrany památných stromů na přelomu 
19. a 20. století je u nás spjata velmi úzce se vznikem 
a prací okrašlovacích spolků. Dne 30. října 1904 byl 
v Praze („U Choděrů“) založen Svaz českých okrašlo-
vacích spolků v Království Českém  se sídlem v Praze. 
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Od roku 1905 se jmenoval Svaz českých spolků okraš-
lovacích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.  S tím jak 
se činnost tohoto spolku úspěšně rozvíjela a zaměřila se 
na ochranu domoviny, jak památek i přírody a v ní po-
nejvíce ochranu stromů v krajině, byl svaz přejmenován 
na Svaz českých spolků pro okrašlování a ochranu do-
moviny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (zkráceným 
názvem Svaz okrašlovací v Praze) . Po vzniku Českoslo-
venské republiky se svaz přeměnil na Svaz Českoslo-
venských spolků pro okrašlování a ochranu domoviny  
v Praze. Svaz vydával od roku 1904 až do začátku pa-
desátých let zajímavý časopis „Krása našeho domova “, 
ve kterém i dnes nalezneme řadu údajů o ochraně pa-
mátných stromů. V činnosti tohoto svazu se angažovala 
řada významných osobností např. J. Emler, prof. J. U. Jar-
ník, prof. K. Domin, prof. K. Kavina, prof. R. Kettner, 
prof. J. Klika, Dr. J. Sv. Procházka, J. Frič, arch. J. Kum-
pán, Fr. Raušer, K. Rublič, Jar. Nauman, ze spisovate-
lů a umělců např. A. Jirásek, S. Čech, K. Klostermann, 
M. Jiránek, A. Kašpar a.j. V roce 1899 publikoval Jan 
Evangelista Chadt ŠEVĚTÍNSKÝ (1899) první přehled 
památných stromů v Čechách. V roce 1908 v časopisu 
„Český lid“, roč. XVII a ve zvláštním otisku publikoval 
tentýž autor soupis „Staré a památné stromy v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku “ s popisem 165 vzácných stromů 
a s 30 obrazy. Doplněné vydání s popisy 320 vzácných 
stromů se 160 obrazy význačných druhů vyšlo v Písku 
v roce 1913 a pak ještě jako samostatný oddíl v knize 
„Dějiny lesů a lesnictví“. Tento soupis, který byl zpraco-
ván s pomocí řady přispěvatelů, je prvním zevrubným 
soupisem památných stromů u nás, ze kterého dodnes 
čerpáme cenné informace o našich památných stromech. 
V letech 1918–1922 publikoval Rudolf Maximovič, 
pozdější generální konservátor ochrany přírody, soupis 
významných stromů, alejí, porostů a keřů hejtmanství 
čáslavského. Vztah člověka, lesa a stromu je předmětem 
zásadní studie J. Sv. Procházky, která vyšla v roce 1923. 
V tomto období vycházela ochrana stromů z vůle sa-
motných vlastníků. Od roku 1920 bylo možno k ochra-
ně památných stromů využít tak zvaného přídělového 
zákona (§ 20). V roce 1940 byla Svazem pro okrašlování 
a ochranu domoviny v republice Československé zaháje-
na revize starších seznamů a zpracování nového Soupisu 
našich starých a památných stromů EMLER (1941). Pro 
soupis byla vydána podrobná instrukce KLIKA (1941). 
Jako první vyšel v plánované řadě v roce 1940 první 
svazek díla Františka Hrobaře – „Staré a památné stro-
my na Rychnovsku nad Kněžnou“. Druhý díl této edice 
od téhož autora s názvem „Památné stromy na Žamber-
sku, Králicku a Rokytnicku v Orlických horách“ vyšel až 
v roce 1949. Tyto soupisy poskytují mnoho informací 
o význačných stromech v těchto oblastech a zaslouží 
i dnes podrobné zhodnocení. V letech 1941–1956 byl 
spolupracovníky ochrany přírody (především konservá-
tory) prováděn „Soupis památných neb význačných stro-

mů, stromořadí a porostů“ na tak zvaných dotaznících 
„B“. Bohužel se těchto dotazníků dodnes dochovalo jen 
málo. Po přijetí zákona č. 40/1956 Sb. o státní ochraně 
přírody byly památné stromy vyhlašovány jako chráně-
né přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky. 
Soupisy prováděla tehdejší krajská střediska státní pa-
mátkové péče a ochrany přírody. Soupisy byly dost ne-
jednotné, každé středisko používalo svůj formulář. Tyto 
soupisy se staly zdrojem informací o dříve vyhlášených 
„památných stromech“ pro současnost.

Charakteristika oboru péče o památné stromy

Obor péče o památné stromy je třeba v současné době 
chápat jako hraniční obor ochrany přírody a krajiny, je-
hož předmětem jsou památné stromy a jehož základním 
posláním je zabezpečit odpovídající péči – poznání, vý-
běr a vyhledávání, aktivní ochranu památných stromů 
jako významné složky naší krajiny. Při tom musí nut-
ně vycházet z poznatků historie, dendrologie a dalších 
biologických oborů jako např. botaniky, fytopatologie, 
mykologie, zoologie, fyziologie rostlin, arboristiky  (obor 
péče o dřeviny), tyto poznatky syntetizovat a zhodnotit 
a na základě toho formulovat nejvhodnější reálná opat-
ření péče o památné stromy.

Právní rámec ochrany dřevin

Základní právní normou v oboru ochrany památných 
stromů je zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny (dále jen zákon), ve znění pozdějších právních 
předpisů a dále na tento zákon navazující prováděcí 
předpis – vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. a č. 64/2011 Sb.

V § 46 odst. 1 zákona je defi nována kategorie speci-
ální ochrany dřevin – památný strom, za který lze roz-
hodnutím orgánu ochrany přírody vyhlásit mimořádně 
významné stromy, jejich skupiny a stromořadí. 

V odst. 2 je definován zákaz poškozování, ničení 
a rušení v přirozeném vývoji a dále, že jejich ošetřo-
vání je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu 
vyhlásil. 

V odst. 3 je defi nováno ochranné pásmo památné-
ho stromu . Orgán ochrany přírody, který ochranu vy-
hlásil, vymezí pro zabezpečení před škodlivými vlivy, 
ve správním rozhodnutí ochranné pásmo, defi nované 
podle potřeb ochrany památného stromu, ve kterém lze 
v rozhodnutí vymezené činnosti a zásahy provádět jen 
s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany 
přírody. Pokud není ochranné pásmo vymezeno roz-
hodnutím, má každý takový památný strom ochranné 
pásmo ze zákona , ve tvaru kruhu, v jehož středu je pa-
mátný strom, s poloměrem, který se rovná desetiná-
sobku průměru kmene ve 130 cm nad zemí, ve kterém 
není dovolena žádná pro strom škodlivá činnost, např. 
výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. 
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V odst. 4 je stanoveno, že zrušit ochranu památné-
ho stromu může orgán ochrany přírody jen z důvodu, 
pro který lze udělit výjimku podle § 56 citovaného zá-
kona, tj. v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad zájmem ochrany přírody, z důvodů uve-
dených v § 56 odst. 3 (např. v zájmu veřejného zdraví 
nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu obrany státu, v zájmu 
bezpečnosti leteckého provozu nebo provozu na doprav-
ně významné vodní cestě, nebo v zájmu stavby dálnice 
a rychlostní silnice, v zájmu předcházení závažným ško-
dám), a pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení. Důkaz-
ní břemeno leží na žadateli, okolnosti je nutno posuzovat 
případ od případu. Dalším důvodem ke zrušení ochrany 
může být zánik důvodů ochrany (odumření, rozsáhlé 
poškození nebo nepovolené odstranění).

V § 39 je zakotvena možnost smluvní ochrany  mj. 
i stromů, kdy je možno vyhlásit strom za památný strom 
na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem dotčené-
ho pozemku a orgánem, který je příslušný k vyhlášení 
památných stromů. Smlouva musí obsahovat zejména 
vymezení ochranných podmínek památného stromu 
a způsob péče o památný strom. Smluvní ochrana je 
k pozemku na základě smlouvy vázána věcným břeme-
nem, o jehož zápis do katastru nemovitostí požádá pří-
slušný orgán ochrany přírody. Takový strom musí mít 
památnému stromu odpovídající kvalitu.

V § 47 jsou stanoveny způsoby evidence v ústřed-
ním seznamu ochrany přírody a označování památných 
stromů tabulemi s malým státním znakem s odkazem 
na prováděcí právní předpis – vyhlášku. č. 64/2011 Sb.

V § 56 je stanoveno, že výjimky ze zákazů u památ-
ných stromů podle § 46 odst. 2 může orgán ochrany pří-
rody povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad zájmem ochrany přírody. 

Podle § 86 je stanovena povinnost uvést do pů-
vodního stavu část přírody, chráněnou podle zákona 
č. 114/1992 Sb., která byla poškozena, zničena, nebo ne-
dovoleně změněna, pokud je to možné a účelné. V pří-
padě, že uvedení do původního stavu není možné, nebo 
účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, 
aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě.

V §§ 87 a 88 jsou stanoveny sankce fyzickým oso-
bám, právnickým osobám a fyzickým osobám při vý-
konu podnikatelské činnosti.

Podle § 90 odst. 8 byly stromy vyhlášené podle § 6 
zákona č. 40/1956 Sb. za chráněné přírodní výtvory , 
nebo chráněné přírodní památky prohlášeny památný-
mi stromy.

Dle § 92 byla zrušena vyhláška č. 142/1980 Sb., kte-
rou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích 
mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich 
kácení a o způsobu využití dřevní hmoty těchto stro-
mů. Tím byla zrušena i kategorizace dřevin tam uvede-
ná, a I. kategorie, v terénu často označovaná tabulkami 
„Strom chráněný státem“, nebyla převedena ze zákona 
do kategorie památných stromů.

Vyhláška č. 64/2011 Sb., která změnila vyhlášku 
č. 395/1992 Sb. a vyhl. č.60/2008 Sb., pro oblast památ-
ných stromů stanoví podrobnosti o vedení Ústředního 
seznamu ochrany přírody, který zahrnuje soupis, popis, 
geometrické a polohové určení, právní a odbornou do-
kumentaci památných stromů a smluvně chráněných 
památných stromů s jejich ochrannými pásmy. 

Defi nice kategorie památný strom

V kategorii zvláštní ochrany „Památný strom “ mohou 
být podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny vyhlášeny mimořádně hodnotné stromy, jejich 
skupiny a stromořadí. Pojem památný strom předsta-
vuje tzv. legislativní zkratku, v této kategorii je možno 
prohlásit za zvláště chráněné dřeviny vynikající svým 
vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť 
cenné introdukované dřeviny   a v neposlední řadě dřevi-
ny historicky cenné, které jsou pamětníky nebo památ-
níky historie, připomínají historické události nebo jsou 
s nimi spojeny různé pověsti a báje.

Kategorizace památných stromů 

Pro hodnocení návrhů na vyhlášení památných stromů 
nejsou stanovena podrobnější kriteria, na příklad ve-
likosti obvodu kmene. Návrhy je třeba hodnotit kom-
plexně z hlediska dendrometrického, stáří, ekologického, 
krajinotvorného působení, biologického, výskytu cen-
ných biot, dendrologického, kulturně historického. 

Z pracovního hlediska třídíme památné stromy 
do třech kategorií:
1.  veterány – starší než 400 let
2.  dospělce – starší než 100 let – mladší než 400 let
3.  dorostence – mladší než 100 let

Největší podíl v současném fondu památných stromů 
mají dospělci, nejmenší pak dorostenci. 

Diferencovaná je i péče o památné stromy. V kate-
gorii veteránů je péče zaměřena na zajištění jejich co 
nejdelšího zachování, u dospělců na intenzivní péči, aby 
se dožili věku veteránů. U dorostenců je třeba dbát na je-
jich zdárný vývoj. Bez dostatečného počtu dorostenců 
by nebylo možno v budoucnosti zajistit přiměřený počet 
dospělců. 

Nástroje státní správy

Návrh památných stromů
Podle zákona č. 114/1992 Sb. může kterýkoliv občan 
ČR navrhnout ochranu vybraných stromů v kategorii 
památných stromů. Dosavadní síť vznikala více méně 
nahodile v průběhu poměrně dlouhého období. Nava-
zovala na historické seznamy J. E. Chadta Ševětínského 
z let 1908 a 1913, soupisovou akci Svazu okrašlovacích 
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spolků ze 40. let 20. století, na spolupráci dobrovolných 
pracovníků státní ochrany přírody, v návaznosti na zá-
kon o státní ochraně přírody č. 40/1956 Sb. Zdaleka 
ještě nebyl využit potenciál mimořádně cenných stro-
mů, zejména v lesích, historických zahradách a parcích, 
vojenských újezdech, ale nakonec ani ve volné krajině. 
Nebyly zatím zváženy možnosti ochrany stromů vysazo-
vaných kolem roku 1968 jako Stromy republiky. Soubor 
památných stromů není uzavřen ani dalším mimořád-
ně cenným introdukovaným dřevinám. Při navrhování 
dalších památných stromů je třeba postupovat uvážlivě 
a souhrnně zhodnotit celou řadu kriterií a hodnot, jak 
hodnotu biologickou a v tom nejen hodnotu dendrolo-
gickou, ale i hodnotu ekologickou – hodnotu mikroeko-
systému pro řadu biot, dále pak hodnotu krajinotvornou 
a estetickou, hodnotu historickou (historické události, 
pověsti apod.). Zároveň je ale třeba brát zřetel na zdra-
votní stav stromů a jejich provozní bezpečnost. V úvahu 
je třeba vzít i regionální hledisko a různorodost přírod-
ních podmínek regionů.

Prostřednictvím internetu na adrese http//drusop.
nature.cz je možno nahlédnout do veřejné části ústřed-
ního seznamu ochrany přírody – památných stromů 
a porovnat nový návrh s již vyhlášenými stromy. 

V návrhu je třeba uvést, o jakou dřevinu se jedná, kde 
se nachází a zdůvodnění návrhu. Návrh je třeba zaslat 
orgánu, který je oprávněn památné stromy vyhlašovat. 
Návrh příslušný orgán ochrany přírody posoudí, odbor-
ně dopracuje, vypracuje oznámení o záměru vyhlásit pa-
mátný strom nebo skupinu památných stromů a zahájí 
správní řízení ve věci jejich vyhlášení.

Vyhlašování památných stromů
Památné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlašují 
orgány ochrany přírody – pověřené obecní úřady a jim 
na roveň postavené úřady statutárních měst, Magistrát 
hl. m. Prahy, na území národních parků a chráněných 
krajinných oblastí a jejich ochranných pásem Správy 
národních parků a Správy CHKO, na území vojenských 
újezdů pak Újezdní úřady. Na ostatních pozemcích ur-
čených pro obranu státu je kompetentní ministerstvo ži-
votního prostředí. Památné stromy na území národních 
přírodních rezervací, národních přírodních památek, 
přírodních rezervací a přírodních památek mimo NP, 
CHKO a jejich ochranná pásma, vyhlašují obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností. Podle zákona č. 114/1992 
Sb. jsou památné stromy vyhlašovány rozhodnutím 
kompetentního orgánu ochrany přírody, jak je uvede-
no výše. Tomuto rozhodnutí musí předcházet zahájení 
správního řízení a oznámení záměru vyhlásit památné 
stromy. Účastníky řízení jsou vlastníci, případně nájemci 
pozemků, na kterých památné stromy rostou, vlastníci 
pozemků, na které zasahuje vymezené ochranné pásmo 
památných stromů, obec a občanská sdružení, pokud 
se k řízení přihlásila písemně do 8 dnů ode dne, kdy 

jim bylo oznámeno zahájení řízení (§ 70 odst. 3 záko-
na). Návrh musí být projednán i s dotčenými orgány. 
Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, ve které jsou uve-
deny: specifi kace předmětu vyhlášení a jeho umístění, 
kdo je vlastníkem nebo nájemcem, vymezení ochranné-
ho pásma. Dále obsahuje odůvodnění výroku, kde jsou 
uvedeny důvody vyhlášení památných stromů, vyhod-
nocen průběh řízení a jak bylo naloženo s případnými 
připomínkami a námitkami účastníků řízení. V třetí 
části rozhodnutí musí být uvedeno poučení o opravném 
prostředku, lhůta, v jaké je tak možno učinit, od kterého 
dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání 
rozhoduje a u kterého správního orgánu se toto odvo-
lání podává. Rozhodnutí nabývá právní moci po uply-
nutí odvolací lhůty, pokud účastníci nevyužili možnost 
odvolání. 

Odvolacím orgánem k rozhodnutím pověřených 
obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností jsou krajské úřady, u správ NP a CHKO je 
odvolacím orgánem ministerstvo životního prostředí, 
konkrétně jeho příslušný územní odbor.

Evidence památných stromů
Vyhlášené a smluvně chráněné památné stromy jsou evi-
dovány v Ústředním seznamu ochrany přírody (dále jen 
ústřední seznam), který vede Agentura ochrany přírody 
a krajiny České republiky se sídlem v Praze (dále jen 
„provozovatel ústředního seznamu“).

Ústřední seznam zahrnuje soupis, popis, geometric-
ké a polohové určení, právní a odbornou dokumenta-
ci památných stromů včetně jejich ochranných pásem 
a smluvně chráněných památných stromů zřízených 
podle § 39 zákona, nacházejících se na území České 
republiky.

Památné stromy a smluvně chráněné památné stro-
my tvoří objekty ústředního seznamu. Jednotlivé objekty 
ústředního seznamu jsou pro potřeby evidence a identi-
fi kace označeny jednoznačným a nezaměnitelným evi-
denčním číslem, pro evidenci a identifi kaci památných 
stromů a smluvně chráněných památných stromů se 
používá samostatná číselná řada evidenčních čísel.

Ústřední seznam je tvořen Sbírkou listin ústředního 
seznamu (dále jen „sbírka listin“), ve které jsou v listin-
né podobě uloženy dokumenty vztahující se k objektům 
ústředního seznamu, a Registrem objektů ústředního 
seznamu (dále jen „registr objektů“), ve kterém jsou 
v elektronické podobě uloženy vybrané údaje o objek-
tech ústředního seznamu. Sbírka listin je samostatně 
a nezávisle vedený soubor dokumentů, který tvoří složky 
trvale udržované provozovatelem ústředního seznamu, 
přičemž každá složka odpovídá jednomu objektu ústřed-
ního seznamu. Do složek objektů ústředního seznamu 
se ve sbírce listin zařazují:
a)  doklady o  vyhlášení, změnách vyhlášení, nebo 

o zrušení ochrany památných stromů včetně jejich 
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ochranných pásem a smluvně chráněných památ-
ných stromů,

b)  smlouvy, na základě kterých byly stromy stanoveny 
za památné (§ 39 zákona),

c)  rozhodnutí o výjimkách ze základních podmínek 
ochrany památných stromů,

d)  rozhodnutí a závazná stanoviska podle §§ 21, 22, 30, 
31 a § 34 odst. 2 zákona,

e)  dokumenty obsahující údaje o vymezení a poloze 
objektu ústředního seznamu, například záznamy 
podrobného měření změn, vyhotovené za účelem 
zjištění polohy objektu ústředního seznamu a geo-
metrické plány,

f)  odborné mapové podklady vztahující se k objektům 
ústředního seznamu,

g)  inventarizační průzkumy a další odborná dokumen-
tace vztahující se k objektům ústředního seznamu,

h)  fotodokumentace vztahující se k objektům ústřední-
ho seznamu,

i)  dokumentace opatření, ošetření, zásahů a jejich vý-
sledků,

j)  další dokumenty související s vyhlášením, změnou 
nebo se zrušením objektů ústředního seznamu nebo 
související se zajištěním jejich ochrany nebo péče 
o ně.

Složky s dokumenty o zrušených objektech ústředního 
seznamu se ve sbírce listin udržují trvale.

Právní předpisy, pravomocná rozhodnutí, smlouvy 
předávají orgány ochrany přírody provozovateli ústřed-
ního seznamu do 30 dnů ode dne platnosti právního 
předpisu či smlouvy nebo ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí. Provozovatel ústředního seznamu uloží 
dokumenty do sbírky listin do 15 dnů ode dne jejich 
obdržení.

Dokumentaci objektů ústředního seznamu předá-
vají orgány ochrany přírody provozovateli ústředního 
seznamu do 30 dnů ode dne jejího převzetí. Ostatní 
dokumentaci objektů ústředního seznamu předávají 
orgány ochrany přírody provozovateli ústředního se-
znamu do 30 dnů ode dne jejího převzetí, je-li to mož-
né z hlediska charakteru dokumentace, jejího obsahu 
a rozsahu. Provozovatel ústředního seznamu uloží pře-
vzaté dokumenty do sbírky listin do 30 dnů ode dne 
jejich obdržení. Dokumenty uvedené v § 6 odst. 2 pře-
dávají orgány ochrany přírody provozovateli ústřední-
ho seznamu k uložení do sbírky listin v listinné podobě 
v originále nebo v podobě reprografi ckých kopií listin 
ověřených podle zvláštních právních předpisů. To se 
netýká právních předpisů uveřejněných ve Sbírce zá-
konů, ve Věstníku právních předpisů kraje nebo Sbírce 
právních předpisů hlavního města Prahy, které lze pře-
dat do ústředního seznamu i v podobě výtisku příslušné 
částky Sbírky zákonů, Věstníku právních předpisů kraje 
nebo Sbírky právních předpisů hlavního města Prahy. 

Zároveň se všechny dokumenty předávají též v elektro-
nické podobě uložené na technickém nosiči dat v obecně 
převoditelných formátech počítačových souborů stano-
vených v příloze vyhlášky č. 64/2011 Sb.

Registr objektů je samostatně a nezávisle vedená 
databáze, kterou tvoří položky trvale udržované provo-
zovatelem ústředního seznamu, přičemž každá položka 
odpovídá jednomu objektu ústředního seznamu. Registr 
objektů obsahuje údaje o objektech ústředního seznamu 
uvedených v příloze č. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Podkla-
dem pro zápis údajů do registru objektů jsou dokumenty 
uložené ve sbírce listin. Zápis údajů do registru objektů 
provede provozovatel ústředního seznamu do 30 dnů 
ode dne uložení dokumentů ve sbírce listin. Údaje ulo-
žené v registru objektů jsou veřejně přístupné a provo-
zovatel ústředního seznamu je zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, pokud jiný právní předpis 
nestanoví jinak. Položky s údaji o zrušených objektech 
ústředního seznamu se v registru objektů udržují trvale.

Podkladem pro zápis objektu do ústředního seznamu 
je soubor dokumentů: 
a)  pravomocné rozhodnutí o vyhlášení památného stro-

mu nebo smlouva o prohlášení stromu za smluvně 
chráněný památný strom,

b)  kopie katastrální mapy s vyznačením polohy památ-
ného stromu a jeho vyhlášeného ochranného pásma 
nebo smluvně chráněného památného stromu,

c)  souřadnice jednotné trigonometrické sítě katastrál-
ní určující polohu památného stromu nebo smluvně 
chráněného památného stromu,

d)  přehled zvláště chráněných území a jejich ochran-
ných pásem, ptačích oblastí a evropsky významných 
lokalit, na jejichž území se památný strom, nebo 
smluvně chráněný památný strom nachází.

Soubor dokumentů zašle orgán ochrany přírody, který 
ochranu vyhlásil, provozovateli ústředního seznamu 
do 30 dnů ode dne nabytí platnosti právního dokumen-
tu, kterým se ochrana vyhlašuje. Provozovatel ústřed-
ního seznamu přidělí objektům ústředního seznamu 
do 15 dnů ode dne doručení úplného souboru doku-
mentů (§ 10) evidenční číslo. Přidělení evidenčního čísla 
novému objektu doloží provozovatel ústředního sezna-
mu písemným záznamem, jehož originál uloží do složky 
objektu ve sbírce listin. Zároveň tuto skutečnost oznámí 
orgánu ochrany přírody, který objekt vyhlásil. Ode dne 
přidělení evidenčního čísla je objekt zapsán v ústředním 
seznamu.

Výpisy z ústředního seznamu vedou pro oblast svého 
působení Krajské úřady, pověřené obecní úřady a obecní 
úřady s rozšířenou působností. Veřejná část ústředního 
seznamu ochrany přírody je zveřejněna na interneto-
vých stránkách: http//drusop.nature.cz (digitální registr 
ústředního seznamu ochrany přírody).

Získávání dalších údajů po vyhlášení – taxačních 
charakteristik, popisu, zdravotního stavu a provedených 
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ošetření, nebo jiných opatření a jejich předávání v rámci 
informačního systému ochrany přírody (ISOP) se sou-
středí na správy CHKO a krajská střediska, dále správy 
NP, v návaznosti na kontroly stavu památných stromů.

Památné stromy jsou v terénu označeny tabulí tabu-
lemi s malým státním znakem České republiky a tabu-
lemi s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“. 

U smluvně chráněných památných stromů se použí-
vá tabulí s textem „smluvně chráněný památný strom“ 
nebo „smluvně chráněné památné stromy“. Označení 
památných stromů zajišťuje orgán ochrany přírody, který 
ochranu vyhlásil. Označení musí být umístěno na vhod-
ném místě tak, aby nebyl památný strom poškozen. 
U skupin, nebo stromořadí je doporučeno použít tabule 
s malým státním znakem a nápisem „Památné stromy“, 
u delších stromořadí na jeho začátku a na konci. Tabule 
s malým státním znakem a nápisem se doporučuje do-
plnit o informační tabule s popisem památných stromů 
a s údaji o jejich vyhlášení. Označení památných stro-
mů nebo smluvně chráněných památných stromů, jejich 
skupin a stromořadí se umisťuje tak, aby nezpůsobilo 
poškození stromu.

V  mapových podkladech se památné stromy 
a smluvně chráněné památné stromy označují takto:

v kopiích Základní mapy České republiky 1 : 10 000, 
1 : 25 000 a 1 : 50 000, které byly vyhotoveny jako sou-
část návrhu na vyhlášení, součást souboru dokumentů 
sloužícího k zápisu objektu do ústředního seznamu, jako 
příloha právního předpisu nebo smlouvy, příloha plá-
nu péče, příloha rozhodnutí nebo jako příloha jiného 
dokumentu zpracovaného orgánem ochrany přírody, 
se vyznačují památné stromy plným kroužkem červené 
barvy, případně skupinou kroužků o průměru 3 mm, 
s uvedením jejich názvu včetně slov „památný strom“ 
nebo „památné stromy“, smluvně chráněné památné 
stromy plným kroužkem fi alové barvy, případně sku-
pinou kroužků o průměru 3 mm, s uvedením jejich 
názvu včetně slov „smluvně chráněný památný strom“, 
nebo„smluvně chráněné památné stromy“. V kopiích 
Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené a katastrální mapy, kte-
ré byly vyhotoveny jako součást návrhu na vyhlášení, 
součást souboru dokumentů sloužícího k zápisu objektu 
do ústředního seznamu, jako příloha právního předpisu 
nebo smlouvy, příloha plánu péče, příloha rozhodnutí 
nebo jako příloha jiného dokumentu zpracovaného or-
gánem ochrany přírody, se vyznačují památné stromy 
plným rovnostranným trojúhelníkem černé nebo fi alové 
barvy, případně skupinou rovnostranných trojúhelní-
ků s vrcholem směřujícím vzhůru o straně délky 5 mm, 
s uvedením jejich názvu včetně slov „památný strom“ 
nebo „památné stromy“, smluvně chráněné památné 
stromy plným rovnostranným trojúhelníkem černé 
barvy, případně skupinou rovnostranných trojúhelní-
ků s vrcholem směřujícím vzhůru o straně délky 5 mm, 
s uvedením jejich názvu včetně slov „smluvně chráně-

ný památný strom“ nebo „smluvně chráněné památné 
stromy“.

Podle § 42 odst. 3, zákona č. 114/1992 Sb. musí pří-
slušný orgán ochrany přírody oznámit každé vyhlášení, 
změnu, popřípadě zrušení ochrany památného stromu 
příslušnému katastrálnímu úřadu, který podle vyhlášky 
č. 26/2007 Sb. zaznamená typ a způsob ochrany nemo-
vitosti – ochranné pásmo památného stromu a tím zá-
roveň i památného stromu“ pod kódem 14 – „ochranné 
pásmo jiného zvláště chráněného území nebo památné-
ho stromu. 

Péče o památné stromy
Odpovědnost za správnou péči o památné stromy ná-
leží vlastníkovi stromu, respektive pozemku, na kterém 
památný strom roste. Ke všem zásahům péče o památné 
stromy je ze zákona nutný souhlas orgánu ochrany pří-
rody, který je oprávněn vyhlašovat nebo rušit ochranu 
památných stromů. Souhlas orgánu ochrany přírody 
musí vycházet z odborného posouzení potřeby navrho-
vaných opatření. Forma souhlasu, podle novelizovaného 
zákona č. 114/1992 Sb., je správní rozhodnutí s přísluš-
nými náležitostmi. Všechny provedené zásahy je třeba 
zaznamenat v dokumentaci, neveřejné části ústředního 
seznamu. Všechny zásahy musí být provedeny na dobré 
odborné úrovni, nejlépe certifi kovanou arboristickou 
firmou. Důležité je provedení dokumentace zásahu, 
včetně fotografi cké, před zásahem i po zásahu. Doku-
mentace zásahu, ve formě zprávy o ošetření, by měla 
být součástí objednávky jejího provedení. Kopie zprávy 
o ošetření bude uložena v centrální dokumentaci ÚSOP.

Vzhledem k fi nanční náročnosti zásahů je možno vy-
užít dotací z dotačních titulů ke krytí nákladů (alespoň 
částečnému) z krajinotvorných programů MŽP nebo 
Státního fondu životního prostředí, případně z Ope-
račních programů.

Technika a technologie zásahů a ošetření se v zásadě 
neliší od technik a technologií užívaných u dřevin ros-
toucích mimo les, KOLAŘÍK et al. (2003; 2005). U pa-
mátných stromů, tam, kde to provozně bezpečnostní 
situace dovoluje, je žádoucí použít metody přírodě blízké 
s omezením tvrdých zásahů, v zájmu zachování dalších 
mikroekosystémů jiných biot.

Do budoucna je žádoucí uvažovat i o dotaci (nebo 
fondu), ze které by se stát podílel na zapravení škod 
vzniklých nezaviněnými haváriemi památných stromů 
v případech, kdy bylo o strom pečováno odpovídajícím 
způsobem, a havárie byly zaviněny přírodními katastro-
fami. 

Rušení ochrany památných stromů
Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je k rušení 
ochrany památných stromů příslušný ten orgán ochra-
ny přírody, který je oprávněn památné stromy vyhlásit. 
Rušení ochrany se děje formou správního rozhodnutí se 
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všemi náležitostmi. V § 46, odst. 4 zákona č. 114/1992 
Sb., je stanoveno, že zrušit ochranu památného stromu 
může orgán ochrany přírody jen z důvodu, pro který lze 
udělit výjimku podle § 56 citovaného zákona, tj. v pří-
padech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 
zájmem ochrany přírody, z důvodů uvedených v § 56, 
odst. 3 (tj. v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bez-
pečnosti, v zájmu obrany státu, v zájmu bezpečnosti le-
teckého provozu nebo provozu na dopravně významné 
vodní cestě, nebo v zájmu stavby dálnice a rychlostní 
silnice, v zájmu předcházení závažným škodám), pokud 
neexistuje jiné uspokojivé řešení. Důkazní břemeno leží 
na žadateli, okolnosti je nutno posuzovat případ od pří-
padu. Dalším důvodem ke zrušení ochrany může být 
zánik předmětu ochrany (odumření, rozsáhlé poškození 
nebo nepovolené odstranění památného stromu). V řadě 
případů je žádoucí ponechat torzo stromu až do úplného 
rozpadu, tam, kde se nacházejí populace jiných biot – 
hmyzu, živočichů, hub apod., pokud ponecháním části 
stromu není ohrožena provozní bezpečnost okolí.

Metodika hodnocení památných stromů

Při hodnocení památných stromů je nutné dodržovat 
jednotné metodické přístupy měření a hodnocení:
Dendrometrické (taxační) údaje
Druh dřeviny: taxonomické určení dřeviny s použi-
tím vědecké i české nomenklatury podle prof. KOB-
LÍŽKA (2006), u dřevin autochtonních podle HEJNÝ 
& SLAVÍK (1998–2000) Květena ČR, pokud se nesho-
duje s předchozím pramenem. U cizokrajných dřevin, 
nebo kultivarů lze použít nomenklaturu KRÜSSMANN 
(1976–1983), pokud není uvedeno v KOBLÍŽEK (2006). 
Názvy kultivarů se do češtiny nepřekládají. 
Obvod kmene: standardně se obvod kmene měří ve výš-
ce 130 cm nad zemí (výčetní výška) obvodovým pásmem 
v centimetrech. Pokud nelze obvod kmene v této výšce 
změřit, měří se v jiné výšce, kterou je třeba u obvodu 
vyznačit, např. v 1 m nad zemí, u země. Jestli je v místě 
výčetní výšky boule, nebo jiná deformace, může se ob-
vod kmene měřit nad a pod defektem a výsledný obvod 
kmene se pak rovná polovičnímu součtu obou obvo-
dů. Roste-li dřevina na svahu, měří se obvod kmene 
ve výčetní výšce měřené shora. U dřevin jejichž kmen 
je složen ze dvou, nebo více samostatných částí, pak je 
nejvhodnější měřit obvod kmene u země. Může se stát, 
že obvod kmene je neměřitelný (např. u Bzenecké lípy).
Výška dřeviny: měří se výška stromu od paty kmene 
po vrchol výškoměrem v metrech. Výškoměrů je řada 
typů od nejjednoduššího Christenova výškoměru, přes 
Feistmanntlův, Blume-Leis, Haga, Metra, Sunto až mo-
derní laserové výškoměry. Pokud je potřeba přesného 
měření výšky dřeviny je nutno použít geodetický pří-
stroj (teodolit), nebo fyzického změření pomocí lana při 
stromolezeckém výstupu k vrcholu stromu (Smrk u zá-

mečku v Českém lese, Fremutova jedle, nebo Chudenic-
ká douglaska v Americké zahradě). U starších údajů se 
často jedná o nepřesné odhady. U nakloněných stromů 
je nutné vzdálenost potřebnou pro měření výšky mě-
řit od svislice spuštěnou z vrcholu dřeviny. Optimální 
vzdálenost od stromu pro měření výšky je zhruba rov-
na výšce stromu (měření pod úhlem 45 st., kdy výška 
se zhruba rovná délce měřické základny). Důležité je 
také určení vrcholu dřeviny, zejména u listnatých dřevin 
může dojít k chybnému měření, když měříme vlastně 
tečnu k obalové křivce koruny. 
Výška koruny: měří se v metrech od první živé hlavní 
větve k vrcholu, často se udává jako rozdíl výšky dřeviny 
a výšky kmene, při přesahu spodních větví k zemi se 
výška koruny může rovnat výšce stromu, ve zvláštních 
případech ji může i mírně převyšovat.
Šířka koruny: šířka koruny se měří pásmem (v metrech) 
jako svislý průmět koruny na zem, při asymetrické ko-
runě nejlépe jako průměr dvou na sebe kolmých měření.
Stáří: U starých památných stromů je většinou velmi 
obtížné určit stáří stromu, které jsou povětšinou uvnitř 
duté. Roční přírůsty dřeva souvisí úzce s kvalitou sta-
noviště a ekologickými nároky dřevin. Ideální případ 
občas nastane, podaří li se nalézt historický záznam 
o vysazení stromu a jeho koincidenci s historickou 
událostí. Orien tační neinvazivní odhad stáří umožňuje 
jednoduchý program Ing. J. Kolaříka, Ph.D. V praxi se 
většinou jedná o hrubé odhady, často nadsazené nad 
realitu. Pro orientační určení stáří dřeviny je možno 
použít věkové třídy např. odstupňované po 100 letech. 
Zajímavým příkladem je určení stáří tisu v Krompachu 
u Cvikova, jehož kdysi tradované stáří bylo 2 tisíce let, 
výpočtem průměrné šířky letokruhu a i když ne zce-
la přesným výpočtem stáří z daného průměru kmene 
dospěl Ing. Hofman k odhadu řádově přes 400 let, tedy 
k podstatně nižší reálnější hodnotě. 

Popis stromu
Při popisu stromu si podrobně všímáme všech jeho částí:
Kmen – tvar kmene, průběžnost kmene, spádnost kme-
ne, přítomnost uzavřených a otevřených dutin, báze 
kmene a kořenové náběhy, výška kmene, náklon kmene, 
adventivní kořeny v dutinách, praskliny a trhliny, bou-
lovitost na kmeni výskyt reakčního dřeva.
Koruna – typ větvení, tvar koruny, výška nasazení koru-
ny, terminální vrchol, hustota koruny, typ koruny (pri-
mární, sekundární), počet hlavních větví, patrovitost 
koruny, řezy v koruně, pevné a pružné vazby v koruně, 
typ zachvojení u jehličnatých dřevin, symetrie koruny, 
těžiště koruny, podíl suchých větví, tlakové vidlice, ko-
dominantní větvení.
Asimilační aparát – stav olistění nebo zachvojení, počet 
ročníků jehlic, zmenšení listů, symptomy snížené vitality 
stromu.
Kůra – poškození kůry, korní spála, poškození bleskem
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Stav úžlabí – poškození úžlabí, hřebínek reakčního dřeva
Poškození koruny – mechanické poškození, výskyt du-
tin ve větvích
Kořenový systém – typ a stav kořenového systému, jeho 
poškození výkopy, omezení kořenového prostoru
Výskyt patogenů – příznaky onemocnění, napadení 
hmyzem, příznaky výskytu houbových onemocnění
Stav okolí stromu – konkurence jiných stromů, vrůstání 
jiných jedinců do koruny stromu
Stav ochranného pásma – nevhodné zásahy do ochran-
ného pásma
Lokalizace stromu – vzdálenost od jiných objektů (sta-
veb, energovodů), objekty v pádové vzdálenosti stromu.

Hodnocení zdravotního stavu
Zdravotní stav památného stromu se hodnotí integrál-
ně podle symptomů poškození jednotlivých částí stro-
mu – kmene, koruny, stavu olistění podle pětistupňové 
stupnice:
1  –  výborný zdravotní stav
2  –  velmi dobrý zdravotní stav
3  –  dobrý zdravotní stav s mírným poškozením
4  –  zhoršený zdravotní stav (silné poškození)
5  –  mrtvý strom

Hodnocení fyziologické vitality
Projevem fyziologické vitality je životaschopnost stro-
mu, odolnost vůči vnějším vlivům a schopnost reago-
vat na změny vnějších podmínek. Nepřímo se projevuje 
ve stavu olistění (zachvojení), přírůstem letorostů., ve-
likostí a zbarvením listů, schopností regenerace (tvorba 
výmladků, reagování na řez). Podle KOLAŘÍKA (2005) 
se používá 6 stupňová klasifi kace fyziologické vitality:
0  –  vysoká vitalita
1  –  mírně narušená
2  –  zřetelně narušená
3  –  výrazně snížená
4  –  zbytková vitalita
5  –  odumřelý strom

Hodnocení provozní bezpečnosti
Provozní bezpečnost je míra stability stromu, respekti-
ve odhad pravděpodobnosti selhání stro mu vývratem, 
nebo zlomem v konkrétních podmínkách daného místa 
KOLAŘÍK (2005). Vztahy mezi jednotlivými složkami 
stability – zatížením, materiálem a formou reakce stro-
mu lze vyjádřit trojúhelníkem stability podle WESSOL-
LYHO (1992). Strom se chová jako vetknutý nosník. 
Podle druhu namáhání jde o tlakové, tahové a smykové 
namáhání, ohyb, krut a vzpěr (vlastní hmotností), ma-
máhání je statické, nebo dynamické. Hodnocení pro-
vozní bezpečnosti může být vizuální – metoda VTA 
(Mattheck, C.), SIA (Wessoly, L.), EHT (Wagener,  Paine, 
Pokorny), nebo přístrojové pomocí diagnostických pří-
strojů, od jednoduchých pomůcek jako je Presslerův 

přírůstový nebozez, endoskop, přes přístroje na měře-
ní elektrického odporu, akustické (impulzní kladivo, 
akustický tomograf, Picus, penetrometry), ultrazvukové 
(Silvatest, ArbosonicDecay Detector) až po tzv. tahové 
zkoušky (SIM). Podrobnější informace získáte v KOLA-
ŘÍK (2005).

Určování společenské (ekologické) hodnoty
památných stromů
Společenská (ekologická) hodnota stromů, respektive 
ekologická újma, která by vznikla likvidací stromu, vy-
jadřuje podle nákladového principu, náklad na vypěs-
tování stromu do dané mohutnosti. U nás se v současné 
době rozvíjí několik metod určování společenské hod-
noty stromů (oceňování dřevin). Jsou to hlavně metoda 
prof. Jaroslava Machovce a Jiřího Grulicha, metodika 
VÚKOZ, v.v.i, na principu Kochovy metody a metodi-
ka AOPK ČR (Ing. Jaroslav Kolařík, PhD). Samostatná 
metodika je metodika hodnocení biotopů (Ing. Josef 
Seják, Ing. Ivan Dejmal, RNDr. Václav Petříček). Pro 
oblast památných stromů nebyly zatím tyto metodiky 
vyzkoušeny. 

Dokumentování památných stromů

Fotodokumentace
Pro dokumentaci stavu památných stromů je důležitou 
pomůckou fotografi cká dokumentace. Doporučuje se 
podrobná dokumentace, u listnatých stromů v bez-
listém stavu, protože tak vynikne stavba koruny a její 
případné defekty, celkový záběr celého stromu, detailní 
záběry kmene, jeho případného poškození, kořenových 
náběhů, případného výskytu plodnic hub, suchých větví 
v koruně, detaily listů, minulých i současných zásahů 
do památného stromu. Vhodné jsou i záběry z větší 
vzdálenosti, které dokumentují zakomponování stromu, 
skupiny stromů, nebo stromořadí v krajině. Důležité je, 
aby dokumentační fotografi e byla doplněna datem sní-
mání. Pokud jsou k dispozici starší fotografi e, je vhodné 
opakovat záběry z přibližně stejných směrů. Důležité je 
i správný popis fotografi í a jejich uložení ve fotoarchivu. 
V současné době je fotodokumentace usnadněna po-
užitím digitální fotografi e. Fotografi cká dokumentace 
pro případné publikování musí mít odpovídající kvali-
tu a být schopná reprodukce. Z technického hlediska je 
vhodné, pokud to podmínky umožňují, nepoužívat blesk 
a doporučuje se i u digitální fotografi e používat stativ. 

Mapová dokumentace
Další závažná dokumentace památných stromů je ma-
pová dokumentace. Při vyhlašování ochrany je přede-
psána mapa katastrální. Vyskytuje se v několika různých 
měřítcích. Původní katastrální mapy jsou v měřítku 
1 : 2880 nebo v měřítku odvozeném – 1 : 1440, případně 
1 : 720. V současné době se používají katastrální mapy 



584 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

v měřítku 1 : 1000, 1 : 2000. V praxi se používají základ-
ní mapy ČR v měřítku 1 : 200 000, 1 : 10 000, 1 : 25 000, 
1 : 50 000 a setkáváme ještě s mapami v měřítku 1 : 5000, 
tzv. státní mapy odvozené. Lesnické mapy porostní jsou 
k disposici v měřítku 1: 10000, organizační mapy v mě-
řítku 1 : 25 000. Mapové dílo geologické je publiková-
no v měřítku 1 : 50 000, geologická mapa ČR v měřítku 
1 : 1 000 000. Geobotanická mapa je zpracována v měřít-
ku 1 : 100 000, podklady k ní v měřítku 1 : 75 000. Sou-
bor turistických map, ve kterých jsou zakresleny často 
i památné stromy je k dispozici v měřítku 1 : 50 000. Au-
toatlasy ČR jsou zpracovány v měřítcích 1:10000, nebo 
1 : 200 000. Setkáme se i s mapami historickými různých 
měřítek, např. tereziánského katastru, josefského katas-
tru, vojenského mapování, mapami v měřítku 1 : 75 000 
(tzv. mapy speciální), v měřítku 1 : 150 000 (mapy gene-
rálního štábu. Často se dají využít letecké snímky, u nás 
vytvářené od 30. let 20. století. V současnosti často vyu-
žíváme tak zvaných ortofotosnímků (soubor leteckých 
snímků převedených ze středového promítání na pravo-
úhlé promítání a koincidované s mapou). 

Kresebná dokumentace
Doprovodnou složkou dokumentace památných stromů 
mohou být i kresby. Kresbám památných stromů se spe-
ciálně věnoval ak. mal. Jaroslav Turek, který zpracoval 
velký soubor jednotlivých památných stromů. Jeho kres-
by mají jak vysokou výtvarnou hodnotu, tak i hodnotu 
dokumentační. Podobně se této problematice věnuje 
MUDr. J. Lepš, který v kresbách památných stromů po-
užívá svůj osobitý styl a Ing. Pavel Štěrba. Kresba má 
oproti fotografi i tu výhodu, že je v ní možno zdůraznit 
charakteristické rysy a naopak potlačit některé rušivé 
momenty (např. neudržované okolí stromu). 

Písemná dokumentace
Pod tento pojem zahrnujeme veškeré dokumenty vzta-
hující se k památnému stromu, jako např. dokumentace 
o přípravě návrhu a vyhlášení ochrany, o změnách stavu, 
projektech a realizaci péče o památný strom, nejrůznější 
zprávy z tisku a jiných medií masové komunikace. Ko-
pie dokumentů a zpráv nebo odkazy na zdroje těchto 
informací mají být ukládány v dokumentaci Ústředního 
seznamu ochrany přírody.

Historická dokumentace
Historická dokumentace zahrnuje všechny historické 
doklady vážící se k památnému stromu – výpisy z kro-
nik, archivních dokumentů, záznamy s pamětníky, zá-
znamy pověstí a zvyků vážících se k památnému stromu.

Hmotná dokumentace 
Ke hmotné dokumentaci patří herbářové položky, sbír-
ky pupenů, kůry, plodů, následně po dožití pak vzorky 
dřeva, dendrochronologické vzorky (průřezy kmene, vý-

vrty), herbářové položky hub, doklady výskytu hmyzu 
a jiných živočichů, vázaných na staré dřeviny. Herbářové 
položky dřevin, zejména u taxonomicky obtížných rodů 
a druhů, např. Tilia, Quercus, nebo introdukovaných 
druhů pro jejich vyhodnocení, taxonomickou revizi 
vycházejí z obecných zásad pro zakládání botanických 
herbářů – položky s řádně vyplněnými schedami s údaji 
o taxonomickém určení, lokalitě, sběrateli, datu sběru. 
Pro vyhodnocení dendrochronologických vzorků je 
potřeba získat vzorek s aspoň 50 letokruhy. Ukládání 
dokladových položek zejména u hmyzu se řídí obecnými 
pravidly pro jednotlivé skupiny.

Jednotná databáze památných stromů

Hromadné zpracování dat o památných stromech začalo 
v roce 1989 v modulu NATURIS 09, součásti informač-
ního systému ochrany přírody. V první etapě byla data 
zpracovávána v programovém prostředí  FOXPRO 2.1. 
V roce 2004 byla pro data o památných stromech vypra-
cována aplikace v programového vybavení ACESS 2.0 
v prostředí WINDOWS 97 a posléze v prostředí WIN-
DOWS – XP. Toto zpracování představovalo relační data-
bázi s klíčovým polem CISLO (stromu), kdy na základní 
tabulku stromy byla připojena řada dalších tabulek. Pro 
zhruba 5–6 tisíc položek se jednalo o velmi zdařilou 
aplikaci, kterou programově připravil Ing. Prázný. Její 
výhodou byla přehlednost a možnost fi ltrovat, doplňovat 
a upravovat data prostřednictvím namíru šitých dotazů. 
V rámci budování databáze ústředního seznamu ochrany 
přírody byla zpracována fi rmou TMAPY aplikace dato-
vého registru ochrany přírody, který obsahoval základ-
ní, tzv. „vyhláškové“ údaje o všech kategoriích ochrany 
přírody, tedy i o památných stromech s tím tato aplikace 
funguje v prostředí internetu a je přístupná na adrese 
http://drusop.nature.cz. V roce 2008 bylo rozhodnuto 
o propojení datového registru s původní odbornou da-
tabází do aplikace Jednotné databáze památných stromů 
v programovém prostředí ORACLE, respektive TWIST 
prostředí fi rmy TMAPY. Jednotná databáze památných 
stromů zahrnuje dva propojené moduly jednak  DRUSOP, 
jednak ODPS. Do modulu ODPS byla převedena data 
z původní odborné accessovské databáze. Zároveň s tím 
proběhla v uplynulých dvou letech revize fondu památ-
ných stromů, která po svém dokončení bude poskytovat 
podrobné údaje o objektech a jedincích památných stro-
mů pro Jednotnou databázi památných stromů. Výhodou 
bude možnost propojit Jednotnou databázi (tak říkajíc 
na prokliknutí) s fotoarchivem, mapovým serverem, bib-
liografi ckým modulem, naskenovanými doklady o vy-
hlášení a případně dalšími službami. 

Příklad zpracování památného stromu v Jednotné 
databázi památných stromů – Tis v Chudenicích, kód 
ÚSOP 102370.
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Obr. 249:  Jednotná databáze památných stromů: modul DRUSOP.

Obr. 250:  Jednotná databáze památných stromů: modul ODPS.
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Biologické aspekty
ochrany památných stromů

Památné stromy jsou především živé části přírody, živé 
organizmy, které poskytují v ekosystému biotop nebo 
i útočiště pro celou velkou škálu vzájemně se ovlivňu-
jících organizmů na různých úrovních biologické pyra-
midy a biologické rozmanitosti od hub, přes bezobratlé 
živočichy, netopýry až po hnízda v dutinách nebo ve vět-
vích.

Zejména nejstarší stromy jsou i genetickým bohat-
stvím, protože jsou často pozůstatkem původních po-
pulací dřevin v přírodě a máme zájem o záchranu jejich 
genofondu pro budoucnost.

Záchrana genofondu památných stromů

Památné stromy, starší než 300 let, které jsou ve své 
většině pozůstatky autochtonních populací domácích 
dřevin, nebo dřevin, které sice byly uměle vysazeny, ale 
nebyly přenášeny z větší vzdálenosti, představují vý-
znamný genetický zdroj (genofond). Mezi památnými 
stromy je řada introdukovaných dřevin, které zasluhují 
pozornost, jak z hlediska historického (např. prvointro-
dukce), tak z hlediska růstových a dalších vlastností.

V rámci výzkumu byl v letech 1997–2005 Výzkum-
ným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné za-
hradnictví, ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR, řešen projekt 0114 „Záchrana genofondu 
památných stromů“.

Úkol sledoval zejména: 
–  evidenci genofondu vybraných památných stromů, 

při terénním průzkumu byly vyhodnoceny vybrané 
památné stromy, zhodnoceny jejich vlastnosti a zdra-
votní stav i vhodnost další reprodukce, 

–  namnožení a dopěstování potomstva vybraných je-
dinců,

–  vytvoření genobanky vybraných památných stromů 
na Dendrologické zahradě Výzkumného ústavu Silva 
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průho-
nicích.

Do výběru byly zahrnuty stromy starší 300 let, což zhru-
ba odpovídá u běžných druhů rodu Quercus obvodu 
kmene ve výčetní výšce 130 cm nad zemí nad 400 cm, 
u Tilia nad 550 cm, u Pyrus communis byly vybrány 
stromy nad 200 cm, u Taxus baccata všechny vyhláše-
né stromy. Byly zahrnuty stromy, ke kterým se vázala 
historická událost, nebo pověst. U allochtonních druhů 
byly zahrnuty stromy nadprůměrných rozměrů, nebo 
zvlášť cenné taxony. Celkem bylo zhodnoceno přes tisíc 
památných stromů ve všech krajích ČR. V první fázi 
bylo provedeno přemnožení rodu Tilia roubováním. 
Roubovanci byli vysazeni v Dendrologické zahradě 
v Průhonicích. V současné době jsou odrostky využí-
vány při nových výsadbách s tím, že vysazované stromy 

dostávají certifi kát o původu, ze kterého je patrné, z kte-
rého památného stromu pocházejí. Vznikají tak klony 
památných stromů se stejnými genetickými vlastnostmi. 
Nabídka výpěstků je k dispozici na webových stránkách 
VÚKOZ Průhonice, v. v. i. – www.vukoz.cz.

Ošetřování památných stromů

Ošetřování památných stromů je povinností vlastníka 
a je podmíněno podle zákona č. 114/1992 Sb. souhlasem 
orgánu ochrany přírody, který o vyhlášení památného 
stromu rozhodl. Podle zákona č. 114/1992, v platném 
znění, má souhlas formu správního rozhodnutí, ve kte-
rém je stanoveno, jak má být památný strom ošetřen. 
Metodologií a technikou ošetřování dřevin, včetně pa-
mátných stromů se zabývá obor, který se nazývá arbo-
ristika. Ošetřování památných stromů musí provádět 
zkušený a zkoušený (certifi kovaný) arborista nebo ar-
boristická fi rma, aby byla zajištěna kvalita prací. Součas-
ný stav poznání problematiky péče o dřeviny je shrnut 
v publikacích KOLAŘÍK et al. (2003; 2005) a ve čtyř-
dílných učebních textech Arboristika I–IV (SMÝKAL 
et al. 2008). Technologie a technika ošetřování památ-
ných stromů je obdobná jako u ostatních dřevin s tím, 
že u památných stromů je nutno klást důraz především 
na jejich ekologické funkce a biologické hodnoty, zásahy 
musí adekvátní jednak k těmto hodnotám, které strom 
představuje, jednak ke stavu jejich poznání.

Výzkum památných stromů

V současné době, s výjimkou ústavního úkolu VÚKOZ, 
v. v. i., k problematice záchrany genofondu památných 
stromů, není soustavněji zajišťován. Jeví se potřeba apli-
kovaného výzkumu, zejména v oblasti metod ošetřování 
dřevin a jejich aplikace na staré a památné stromy, pří-
rodovědném průzkumu jednotlivých složek ekosystému 
starých stromů (houby, nižší rostliny, bezobratlí, avifau-
na) a dále problematiky záchrany genetického bohatství. 
Důležitá součást jsou i studia historická a etnografi cká.

V oblasti výzkumu a vývoje je nutné se zaměřit 
na získávání a aplikaci poznatků ze zájmových příro-
dovědných, lesnických, zahradnických a historických 
oborů. Vlastní výzkum v nejbližším období se doporu-
čuje zaměřit na problematiku záchrany genofondu pa-
mátných stromů, problematiku stárnutí (veteranizace) 
stromů, problematiku ekosystémů památných stromů 
(dendrologie, mykologie, entomologie, botaniky).

Kulturně osvětové využití památných stromů

V oblasti výchovy a vzdělávání je nutné se v nejbliž-
ším období zaměřit ve spolupráci s vysokými, vyššími 
a středními odbornými školami na školení nebo doško-
lování pracovníků v oboru, tj. odborných pracovníků 
ve státní správě, pracovníků realizačních fi rem (ČZU 
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Praha, Mendelova zem. univ. v Brně a Lednici, zahrad-
nické a lesnické školy), spolupracovat s dobrovolnými 
zájmovými organizacemi, zejména ČSOP.

Materiální a fi nanční zajištění péče
o památné stromy

Je základní povinností majitele památného stromu – pe-
čovat o jeho stav a zdárný vývoj, zabezpečovat potřebná 
opatření. Často, zvláště při dlouhodobé absenci potřebné 
péče a při požadavku odborného provedení ošetření jsou 
náklady na péči o památný strom značně vysoké, pře-
sahující i několik desítek tisíc Kč. Takové náklady jsou 
za časté nad fi nanční možnosti majitelů. Proto byla péče 
o významné a památné stromy zahrnuta do dotačních 
titulů krajinotvorných programů, jednak „Programu 
péče o přírodní prostředí“ ministerstva životního pro-
středí, jednak „Programu péče o krajinu“ Státního fon-
du životního prostředí. Tyto dotační tituly v posledním 
období pomohly aktivizovat ošetřování významných 
a památných stromů. V tomto ohledu je velmi žádoucí 
pokračovat. Pro zvláště vybrané akce bude možno využít 
i možností spolupráce s Nadací Partnerství.

Mezinárodní aspekty ochrany
památných stromů

V oblasti mezinárodní spolupráce, ve které žádné sou-
stavné kontakty neprobíhají, bude vhodné rozvinout 
stávající sporadické a navázat další odpovídající mezi-
národní kontakty, zejména v rámci Evropy, podílet se 
na řešení problematiky v rámci Evropské unie. V první 
řadě se musíme zaměřit na Slovensko, Polsko, Rakousko, 
Německo, Švýcarsko, Francii.
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Kompetence v ochraně památných stromů.

Ustanovení
zákona

č. 114/1992 Sb.
Kompetence Forma

Mimo ZCHÚ a jejich 
OP a mimo vojenské 

újezdy a objekty 
důležité pro obranu 

státu*

V PR a PP a jejich 
OP mimo CHKO, 

NP a jejich OP mimo 
vojenské újezdy 

a objekty důležité
 pro obranu státu

V NP, CHKO, včetně 
všech NPR a NPP 
a jejich OP mimo 
vojenské újezdy 

a objekty důležité
pro obranu státu

Na území
vojenských újezdů

§ 39 odst. 1

uzavření smlouvy 
o smluvní ochraně 
a prohlášení území 

za chráněné

veřejnoprávní 
smlouva

pověřený OÚ – 
památné stromy 

KÚ – u EVL namísto 
vyhlášení NPR, NPP, 

PR, PP

KÚ – památné 
stromy, pro EVL 
nelze s ohledem 

na znění § 39 zákona 
aplikovat

správy – památné 
stromy, pro EVL 
nelze s ohledem 

na znění § 39 zákona 
aplikovat

újezdní úřad – 
památné stromy 

MO – u EVL namísto 
vyhlášení NPR, NPP, 

PR, PP

§ 45 odst. 2 zrušení
smluvní ochrany

veřejnoprávní 
smlouva, příp. R

pověřený OÚ – 
památné stromy 

KÚ – u EVL namísto 
vyhlášení NPR, NPP, 

PR, PP

KÚ – památné 
stromy, pro EVL 
nelze s ohledem 

na znění § 39 zákona 
aplikovat

správy – památné 
stromy, pro EVL 
nelze s ohledem 

na znění § 39 zákona 
aplikovat

újezdní úřad – 
památné stromy 

MO – u EVL namísto 
vyhlášení NPR, NPP, 

PR, PP

§ 45c odst. 5

upozornění 
na možnost 

smluvní ochrany 
EVL

veřejná 
vyhláška

pověřený OÚ – 
památné stromy 

KÚ – u EVL namísto 
vyhlášení NPR, NPP, 

PR, PP

KÚ – památné 
stromy, pro EVL 
nelze s ohledem 

na znění § 39 zákona 
aplikovat

správy – památné 
stromy, pro EVL 
nelze s ohledem 

na znění § 39 zákona 
aplikovat

újezdní úřad – 
památné stromy 

MO – u EVL namísto 
vyhlášení NPR, NPP, 

PR, PP

§ 46 odst. 1 vyhlášení 
památného stromu R pověřený OÚ KÚ správy újezdní úřady

§ 46 odst. 2
souhlas 

k ošetřování 
památného stromu

R pověřený OÚ KÚ správy újezdní úřady

§ 46 odst. 3 vymezení OP 
památného stromu R pověřený OÚ KÚ správy újezdní úřady

§ 46 odst. 3

souhlas 
ke stanoveným 
činnostem v OP 

památného stromu

ZS, R pověřený OÚ KÚ správy újezdní úřady

§ 46 odst. 4 zrušení ochrany 
památného stromu R pověřený OÚ KÚ správy újezdní úřady

§ 47 odst. 1

oznámení vyhlášení 
památného stromu 

do ústředního 
seznamu

pověřený OÚ KÚ správy
OOP příslušný 

k vyhlášení daného 
ZCHÚ, pro NP 
a CHKO MŽP

§ 55 odst. 1
projednání záměrů 

na vyhlášení 
památných stromů

pověřený OÚ KÚ správy újezdní úřady
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BOX 30:  Návrh na vyhlášení památných stromů

Kód ústředního seznamu:  Název památného stromu (stromů):
Kraj: Okres:
Obec:  Pověřený obecní úřad:
Katastrální území:  Parcelní číslo pozemku:
Vlastník: 
Mapy (1 : 10 000):  Nadmořská výška: 
Souřadnice JTSK: Zeměpisné souřadnice:
Popis lokality:  
Charakter výskytu:  Počet jedinců: 
Dřevina (název druhu dřeviny): 
Obvod kmene (v 1,3 m):  Výška stromu:
Výška koruny:  Šířka koruny: 
Stáří:  Zdravotní stav: 
Datum popisu: 
Zdůvodnění ochrany: 
Podmínky ochrany: 
Vymezení ochranného pásma: 
Podmínky režimu ochranného pásma: 
Zdroje možného ohrožení: 
Provedená ošetření nebo konservace: 
Navrhovaná opatření: 
Údaje o literatuře: Údaje o fotodokumentaci: 
Fyziol. stav: Strom kvete, plodí, semena klíčivá, nekvete, neplodí, semena neklíčivá
Údaje o historickém významu: 
Datum: Zpracovatel:
Vyjádření region. prac. AOPK ČR
Přílohy: 
Výpis z evidence nemovitostí, snímek katastrální mapy, výřezy základní mapy 1 : 10 000

Rozhodnutí o vyhlášení památného stromu pověřeným obecním úřadem

Městský úřad v Říčanech
Masarykovo náměstí č. 53, 251 01 Říčany
Tel. +420 323 618 111, e-mail: podatelna@ricany.cz 
Odbor životního prostředí
Tel.: 323 618 190, e-mail: milan.petrov@ricany.cz
Č. j.: ŽP 5327/2006
Sp. zn.: ŽP 708/2006Petrov
Sp. a sk. zn.: 20.246-V/5
Vyřizuje: Ing. Milan Petrov
ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Říčanech odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle 
ustanovení § 7 a § 64, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 76, odst. 2, písm. 
b) zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na zá-
kladě odborného posudku AOPK ČR, střediska Praha

vyhlašuje

dřevinu: lípu malolistou (Tilia cordata) 
pozemek parcelní číslo.: 292 PK/KN/S*
katastrální území: Mukařov u Říčan
vlastník pozemku: František Dosoudil, Křesomyslova 12, 140 00 Praha 4
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název stromu: Dosoudilova lípa
lokalita: na zahradě domu č. p. 154, na návsi u kostela sv. Prokopa
obvod kmene (v 1,3 m): 273 cm  výška stromu: 26 m
výška koruny: 22 m  šířka koruny: 14 m
stáří: 130 let  zdravotní stav: 2(2007), velmi dobrý
Datum popisu: 1. 4. 2007
Souřadnice JTSK: X = –721539,6  Y = –1056447,64

za památný strom

podmínky ochrany:
– podle § 46, odst. 2 zákona je zakázáno památný strom poškozovat, ničit, rušit v přirozeném vývoji
– veškeré zásahy do památného stromu a ošetření lze vykonávat jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, 

který ochranu vyhlásil
– údržba zahrady v okolí památného stromu musí být prováděna tak, aby nedošlo k mechanickému či jinému 

poškození památného stromu

ochranné pásmo: 
podle § 46, odst. 3 zákona stanovuje se ochranné pásmo v rozsahu průmětu koruny v roce 2007, což jest kruh 
o poloměru 10 m od středu kmene. Ochranné pásmo zasahuje na pozemky p. p. č. 291/1 a 293/2 v katastrálním 
území Mukařov.
– v tomto ochranném pásmu není dovolena žádná škodlivá činnost, která by mohla ohrozit památný strom, 

např. výstavba, hluboké výkopy pro produktovody, hrubé terénní úpravy, odvodňování, chemizace apod.
– ve zvlášť zdůvodněných případech vydává výjimku z režimu ochranného pásma příslušný orgán ochrany 

přírody, který ochranu vyhlásil

Odůvodnění
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 10. 5. 2006 návrh pana Františka 
Dosoudila, Křesomyslova 12, 140 00 Praha 4, na vyhlášení památného stromu – lípy malolisté (Tilia cordata), 
rostoucího na pozemku ppč. 292 v k. ú. Mukařov.

Zahájení správního řízení bylo oznámeno všem známým účastníkům řízení oznámením č. j. ŽP 5327/2006 
ze dne 21. 6. 2006.Účastníci řízení byli tímto seznámeni s rozsahem návrhu, s podmínkami ochrany památného 
stromu, rozsahem jeho ochranného pásma a s režimem ochranného pásma s tím, že své připomínky a námitky 
mohou uplatnit do 30 dnů ode dne doručení oznámení.

Předmětný strom je rodovým stromem rodiny Dosoudilových, krásného vzrůstu, zdravý a perspektivní, 
tvoří krajinnou dominantu obce. Podle odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, střediska 
v Praze (č. j. 2006/OL/00688, ze dne 13. 7. 2006) byla doporučena ochrana stromu podle § 46 zákona v kategorii 
„památný strom“.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyla nikým z účastníků 
řízení vznesena žádná námitka, ani připomínka, rozhodl orgán ochrany přírody, na základě vlastních podkladů, 
jak je uvedeno výše. 

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat, podle §§ 81, odst. 1 a 83, odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, 
v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, 
nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Středočeského 
kraje se sídlem v Praze, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu v Říčanech, odboru 
životního prostředí.

Odvolání se podává ve 3 stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je, na jeho 
náklady, Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí.

Podané odvolání má, v souladu s ustanovením § 85, odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen 
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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L. S.

Ing. Ivan Táborský
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Říčany

Obdrží:
Účastníci řízení:
František Dosoudil, Křesomyslova 12, 140 00 Praha 4
Obec Mukařov
Občanské sdružení „Fialka“, Říčany u Prahy

Po nabytí právní moci: (do 30 dnů ode dne nabytí právní moci)
AOPK ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4

Tab. 75:
Přehled počtu památných stromů (2010)

Počet položek
ve skupině

Počet
položek jedinců

0    3     0*
1 4005  4005
2  449   898
3  157   471
4   97   388
5   40   200

více než 5  351 19 746
CELKEM 5102 25 708

* počet jedinců nebyl upřesněn

Tab. 76:
Přehled památných stromů podle krajů (2010).

KRAJ POČET POLOŽEK
Brněnský 270
Budějovický 797
Hl. m. Praha 124
Karlovarský 220
Královéhradecký 440
Liberecký 372
Moravskoslezský 437
Olomoucký 276
Pardubický 366
Plzeňský 437
Středočeský 1338
Ústecký 451
Vysočina 500
Zlínský 289
CELKEM 6317

Tab. 77:
Přehled památných stromů podle okresů (2010).

OKRES KOD POČET
Klatovy 3404 204
České Budějovice 3301 194
Ústí nad Orlicí 3611 183
Jindřichův Hradec 3303 172
Rakovník 3212 167
Praha-východ 3209 159
Prachatice 3306 143
Mladá Boleslav 3207 142
Jihlava 3707 132
Rychnov nad Kněžnou 3607 131
Semily 3608 126
Praha hl. m. 3100 124
Příbram 3211 122
Třebíč 3710 120
Nymburk 3208 118
Děčín 3502 118
Kutná Hora 3205 116
Bruntál 3801 115
Hradec Králové 3602 114
Karlovy Vary 3403 107
Frýdek-Místek 3802 105
Kladno 3203 103
Žďár nad Sázavou 3714 102
Český Krumlov 3302 100
Kolín 3204 97
Mělník 3206 97
Chrudim 3603 94
Liberec 3505 93
Benešov 3201 91
Nový Jičín 3804 89
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Litoměřice 3506 88
Kroměříž 3708 88
Pelhřimov 3304 87
Zlín 3705 84
Česká Lípa 3501 83
Ústí nad Labem 3510 83
Šumperk 3809 82
Chomutov 3503 80
Tachov 3410 76
Olomouc 3805 75
Tábor 3308 74
Trutnov 3610 73
Praha-západ 3210 71
Jablonec nad Nisou 3504 70
Náchod 3605 67
Vsetín 3810 66
Sokolov 3409 65
Domažlice 3401 64
Jeseník 3811 62
Brno-venkov 3703 61
Karviná 3803 61
Strakonice 3307 60
Havlíčkův Brod 3601 59
Vyškov 3712 59
Beroun 3202 55
Jičín 3604 55
Písek 3305 54
Uherské Hradiště 3711 51
Pardubice 3606 50
Cheb 3402 48
Hodonín 3706 44
Louny 3507 40
Svitavy 3609 39
Opava 3806 38
Plzeň-jih 3406 33
Rokycany 3408 33
Brno-město 3702 32
Prostějov 3709 32
Blansko 3701 30
Ostrava-město 3807 29
Teplice 3509 28
Znojmo 3713 25
Přerov 3808 25
Břeclav 3704 19
Plzeň-sever 3407 17
Most 3508 14
Plzeň-město 3405 10
CELKEM 6317

Tab. 78:
Přehled zastoupených taxonů (2010).

TAXON POLOŽEK
Abies alba 28
Abies balsamea 1
Abies cephalonica 2
Abies cilicica 1
Abies concolor 1
Abies concolor lowiana 1
Abies grandis 1
Abies homolepis 2
Abies nordmanniana 1
Abies procera 1
Abies procera ‚glauca‘ 1
Abies veitchii 1
Acer campestre 36
Acer negundo 1
Acer platanoides 93
Acer platanoides ‚globosum‘ 2
Acer pseudoplatanus 255
Acer pseudoplatanus ‚purpurascens‘ 1
Acer saccharinum 19
Aesculus hippocastanum 162
Aesculus parvifl ora 1
Alnus glutinosa 21
Alnus incana 1
Betula obscura 1
Betula pendula 13
Betula pubescens 1
Carpinus betulus 17
Carya ovata 1
Castanea sativa 14
Catalpa bignonioides 4
Catalpa speciosa 1
Cedrus atlantica 2
Cedrus libani 1
Celtis occidentalis 2
Cerasus avium 14
Cerasus mahaleb 1
Cercidiphyllum japonicum 1
Cornus mas 4
Corylus colurna 11
Crataegus laevigata 1
Crataegus lavallei 1
Crataegus monogyna 3
Elaeagnus angustifolia 7
Fagus sylvatica 343
Fagus sylvatica ‚asplenifolia‘ 4
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Fagus sylvatica ‚atropunicea‘ 91
Fagus sylvatica ‚atropurpurea‘ 2
Fagus sylvatica ‚laciniata‘ 1
Fagus sylvatica ‚pendula‘ 13
Fagus sylvatica ‚pendula atropurpurea‘ 2
Fagus sylvatica ‚quercifolia‘ 1
Fagus sylvatica ‚rohanii‘ 2
Fagus sylvatica var.rotundata 1
Fraxinus americana 1
Fraxinus angustifolia 1
Fraxinus excelsior 256
Fraxinus excelsior ‚diversifolia‘ 1
Fraxinus ornus 1
Ginkgo biloba 47
Ginkgo biloba ‚pendula‘ 2
Gleditsia triacanthos 7
Gleditsia triacanthos ‚inermis‘ 5
Gymnocladus dioicus 3
Hedera helix 5
Chamaecyparis nootkatensis 2
Chamaecyparis pisifera 3
Juglans nigra 7
Juglans regia 3
Juniperus communis 5
Kalopanax pictus 1
Larix decidua 41
Larix kaempferi 3
Liriodendron tulipifera 23
Magnolia acuminata 7
Malus pumila 1
Malus sylvestris 4
Malus sylvestris ssp.mitis 1
Mespilus germanica 1
Metasequoia glyptostroboides 10
Morus alba 4
Morus nigra 2
Paulownia tomentosa 2
Phellodendron amurense 1
Picea abies 108
Picea abies ‚aurea‘ 1
Picea pungens 1
Pinus cembra 4
Pinus fl exilis 1
Pinus jeff reyi 2
Pinus nigra 13
Pinus peuce 1
Pinus ponderosa 2
Pinus strobus 11
Pinus sylvestris 62

Pinus × schwerinii 3
Platanus × hispanica 121
Platanus × hispanica ,suttneri‘ 4
Platanus occidentalis 1
Populus × canadensis 2
Populus × canescens 2
Populus alba 30
Populus nigra 54
Populus nigra 4
Populus tremula 1
Populus × berolinensis 1
Pseudotsuga menziesii 17
Pseudotsuga menziesii var. Glauca 1
Pyrus communis 80
Pyrus communis ssp. pyraster 18
Pyrus communis ssp. sativa 2
Pyrus pyraster 3
Quercus × rosacea 7
Quercus frainetto 2
Quercus macranthera 1
Quercus petraea 30
Quercus petraea 40
Quercus petraea ‚mespilifolia‘ 2
Quercus robur 1649
Quercus robur ‚fastigiata‘ 22
Quercus robur ‚pyramidalis‘ 3
Quercus robur ‚pyramidalis aurea‘ 2
Quercus rubra 20
Rhamnus cathartica 1
Robinia pseudoacacia 19
Salix alba 9
Salix alba ‚tristis‘ 4
Salix caprea 2
Salix elegantissima 7
Salix fragilis 7
Sequoiadendron giganteum 4
Sophora japonica 12
Sorbus aria 1
Sorbus aucuparia 7
Sorbus domestica 23
Sorbus intermedia 1
Taxodium distichum 8
Taxus baccata 97
Th uja occidentalis 5
Th uja plicata 2
Th ujopsis dolabrata 1
Tilia × euchlora 4
Tilia × europaea 28
Tilia cordata 2251
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Tilia dasystyla 1
Tilia petiolaris 2
Tilia platyphyllos 853
Tilia platyphyllos ssp. Platyphyllos 15
Tilia platyphyllos ssp. Pseudorubra 1
Tilia platyphyllos ssp. cordifolia 24
Tilia platyphyllos var. cucullata 1
Tilia tomentosa 1
Tsuga canadensis 6
Tsuga mertensiana 1
Ulmus glabra 87
Ulmus glabra ‚pendula‘ 1
Ulmus laevis 46
Ulmus minor 32
Ulmus parvifolia 1
Ulmus scabra 5

Poznámka
Zdrojem uvedených údajů je původní odborná databáze 
památných stromů, aplikace v ACCESS 2000. Skupiny 
stromů do 5 jedinců jsou popisovány samostatnými vě-
tami jako jednotlivé stromy, příslušnost ke skupině je 
znázorněna v evidenčním čísle. U skupin památných 
stromů s počtem jedinců větším než 5, je skupina po-
pisována souhrnně jednou větou. Proto počty objektů 
nesouhlasí s počtem uváděným v Datovém registru 
ústředního seznamu ochrany přírody. V současné době 

probíhá revize fondu památných stromů a budování Jed-
notné databáze památných stromů, takže počty objektů 
a jedinců památných stromů se postupně upřesňují. 

5.9.7  Vodní měkkýši

Luboš Beran

Diverzita vodních měkkýšů a vlivy na ni

V České republice je v současnosti z volné přírody zná-
mo 75–80 druhů vodních měkkýšů s tím, že zhruba dvě 
třetiny tvoří plži a zbylou třetinu mlži. V tomto počtu 
nejsou uvažovány druhy vyskytující se např. ve sklení-
cích, u kterých nebylo prozatím prokázáno jejich pře-
žití zimního období ve volné přírodě. Nepřesný počet 
druhů je dán nedořešením některých taxonomických 
problémů a také snahou o nadčasovost tohoto textu, ne-
boť počet druhů je údaj, který podléhá častým změnám. 
Množství druhů je srovnatelné s našimi sousedními státy 
postiženými obdobně či ještě více střídáním ledových 
a meziledových dob, příp. přímo zaledněním. Naopak 
výrazně vyšší počet druhů nalezneme na jih od nás, kde 
zejména v zemích okolo Středozemního moře je počet 
druhů výrazně vyšší, a to především díky nesrovnatelně 
početnějšímu zastoupení druhů z čeledi praménkovitých 
(Hydrobiidae). Zatímco z některých balkánských zemí je 
známo několik desítek až stovek těchto drobných a často 

Obr. 251:  Přehled památných stromů v ČR (2010) – kartogram.
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endemických plžů, u nás se vyskytují 4 druhy, z nichž 
jeden je zavlečený z Nového Zélandu a pouze jediný, 
vývěrka slovenská (Alzoniella slovenica), je endemitem 
České republiky a Slovenska. 

Počet druhů a složení naší vodní malakofauny je dán 
také charakterem území České republiky. Naše území 
leží na rozvodí 3 velkých řek odtékajících do různých 
moří a je často označováno za střechu Evropy. Z toho 
vyplývá poměrně malé zastoupení nížin (do 200 m n. m.) 
a to především ve srovnání se státy jako je Polsko, Ně-
mecko či Maďarsko.Většina řek u nás pramení a jejich 
nivy, které představují centrum druhového bohatství 
vodní malakofauny (Obr. 252), jsou proto mnohem 
méně vyvinuty. Dalším faktorem významnějším přede-
vším z pohledu měkkýšů suchozemských je geologická 
stavba našeho území, která není v některých oblastech 
pro měkkýše příliš příhodná. Je to především značná 
část Čech jižně od Prahy, Českomoravská vrchovina 
a Hrubý Jeseník, které jsou tvořeny krystalickými břid-
licemi, žulami a jinými staršími vyvřelinami. Tyto hor-
niny jsou obecně považovány za podklady pro měkkýše 
nepříznivé.

Větší část (cca 60 %) vodních měkkýšů vyskytujících 
se v ČR patří mezi druhy s rozsáhlými areály (holarktic-
ký, palearktický, eurosibiřský) (BERAN 2002). Mnohem 
méně druhů je vázáno svým rozšířením na Evropu či 
pouze některou její část. Ze skupin obývajících pouze 
omezenou část Evropy jsou nejpočetnější skupinou 
druhy s pontickým typem rozšíření, které mají u nás 
společné rozšíření v oblasti povodí Dunaje. Druhy zu-
bovec dunajský (Th eodoxus danubialis), bahenka uher-
ská (Vivi parus acerosus) a kamolep říční (Lithoglyphus 
 naticoides), které zasahují svým výskytem k nám, obý-
vají oblast dolních toků Dyje a Moravy a jejich přítoků. 
Zvláštní a stále více početnou skupinou (8 druhů) jsou 
druhy nepůvodní, s výjimkou slávičky mnohotvárné 
(Dreissena polymorpha), zavlečené do Evropy z jiných 
kontinentů. Většina těchto druhů k nám dorazila v po-
sledních 20–30 letech. Z Nového Zélandu byl zavlečen 
písečník novozélandský (Potamopyrgus antipodarum), 
ze Severní Ameriky levohrotka ostrá (Physella acuta), 
kružník malý (Gyraulus parvus), menetovník rozšířený 
(Menetus dilatatus), člunka pravohrotá (Ferrissia  fragilis) 
a z jihovýchodní Asie škeblice asijská (Sinanodonta 
 woodiana) a korbikula asijská (Corbicula fluminea). 
Uvedená zoogeografická struktura naší vodní mala-
kofauny je výrazně odlišná od struktury malakofauny 
suchozemské, kde je mnohem větší část druhů svým 
areálem omezená na Evropu či některou její část. Mož-
ným vysvětlením je charakter vodního prostředí, které 
vodní měkkýši obývají a které má výrazný vliv i na veli-
kost a vývoj jejich druhových areálů. Umožnilo snadněj-
ší přežití glaciálů a ve směru po proudu tekoucích vod 
také usnadňuje jejich šíření. Na druhou stranu vzhledem 
k izolovanosti stojatých vod, které tvoří a i v minulosti 

tvořily ostrovy obklopené terestrickými ekosystémy, mu-
seli být vodní měkkýši přizpůsobeni těmto podmínkám 
a zároveň uzpůsobeni využívat jiných organismů či dal-
ších způsobů k přenosu na nové a často i dosti vzdálené 
lokality (BERAN 2002). 

Současné rozšíření vodních měkkýšů bylo ve znač-
né míře ovlivněno také rozšířením v dávnější minulosti 
(zejména poslední glaciál a holocén). Porovnání mala-
kofauny žijící na našem území v kvartéru nám umožňuje 
získat mnoho informací potřebných pro hodnocení sou-
časného rozšíření malakofauny a jejího vývoje. Takový-
mi informacemi jsou např. doložení výskytu v glaciálu 
či naopak nepřítomnost některých druhů v minulosti. 
LOŽEK (1955) uvádí na našem území výskyt v posled-
ním glaciálu u více než 35 druhů vodních měkkýšů. Na-
opak důležité je nedoložení některých druhů, u kterých 
je otázkou jejich evropský původ. Rozšíření a jeho vývoj 
v minulosti nám může pomoci odpovědět na otázku mi-
zení některých druhů v poslední době, které nemusí být 
způsobeno pouze antropogenními vlivy, tak jako u vět-
šiny našich druhů, ale může být přirozené a ovlivněné 
mnoha faktory, z nichž nejdůležitější je obvykle postup-
ná změna klimatu (zejména u tzv. glaciálních reliktů).

Obr. 252:  Počet druhů vodních měkkýšů v jednotlivých mapo-
vých polích jednoznačně ukazuje koncentrování druhové boha-
tosti naší vodní malakofauny do niv velkých řek a to především 
do širší oblasti Polabí, nivy Odry, Dyje a Moravy. Naopak po-
hraniční pohoří, ale také oblast Českomoravské vrchoviny jsou 
na vodní měkkýše výrazně méně bohaté. Převzato z BERAN 
(2002) a aktualizováno.

Ohrožení vodních měkkýšů
a možnosti jejich ochrany 

Značná část vodních měkkýšů v České republice pat-
ří v současnosti k ustupujícím druhům. Při hodnoce-
ní trendů v rozšíření vodních měkkýšů, které provedl 
BERAN (2002), bylo 22 druhů zařazeno mezi druhy 
ustupující, 20 druhů mezi druhy stagnující a pouze 
11 druhů (z toho 7 zavlečených) mezi druhy, které se 
šíří (u dalších 22 druhů byly trendy nejasné či se v prů-
běhu sledovaného období 1851–2000 měnily). Přestože 
od roku 2002 (resp. 2000) došlo a nadále dochází u řady 
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druhů ke změnám, tak celkový obraz vývoje malako-
fauny se příliš nezměnil. Stále dochází k úbytku někte-
rých citlivých druhů a na druhou stranu se řada druhů 
šíří. Mezi ně patří především druhy zavlečené k nám 
z jiných kontinentů (viz výše). U ustupujících druhů 
dochází jak k restrikci celkového rozšíření u nás, tak 
i ke snižování počtu lokalit a může dojít až k úplnému 
vymizení. Přestože podobný proces je běžnou součástí 
evoluce a v případě několika našich druhů jako je např. 
točenka veleústá (Valvata macrostoma) nebo pláštěnka 
sliznatá (Myxas glutinosa) lze úbytek či jejich vymizení 
připsat alespoň zčásti i přirozenému ústupu (LOŽEK 
1981; 1984), tak ve většině případů souvisí úbytek přímo 
s antropogenními změnami prostředí.

Obr. 253:  Zblochanové mokřady v Přírodní rezervaci Kelské lou-
ky u Mělníka (© L. Beran) jsou jednou ze dvou posledních lokalit, 
kde se v ČR vyskytuje točenka veleústá (Valvata macrostoma). 

V posledním Červeném seznamu měkkýšů ČR (BERAN 
et al. 2005) byly 3 druhy zařazeny mezi vyhynulé. Jedná 
se o pláštěnku sliznatou (Myxas glutinosa), která u nás 
nebyla nalezena již více než 60 let (BERAN 2002) a její 
výskyt je tak velmi málo pravděpodobný. Tento druh 
patří mezi ohrožené, mizející či již vyhynulé i v řadě 
okolních států. Výskyt zubovce říčního (Th eodoxus fl u-
viatilis) byl u nás zjištěn pouze několikrát v Labi v Li-
toměřicích a to v letech 1917 a 1943 (ANKERT 1944). 
Od té doby již zjištěn nebyl a je s největší pravděpodob-
ností vyhynulý. V současnosti se však v jiných částech 

areálu šíří (např. Dunajem, ČEJKA & HORSÁK 2002) 
a je možné, že se u nás opět objeví. Třetí druh, bahnivka 
východní  (Bithynia troschelii), byl považován za vyhy-
nulý, ale v roce 2008 byl zjištěn v okolí Lednice na jižní 
Moravě (BERAN & HORSÁK 2009). Dalších 11 druhů 
vodních měkkýšů bylo zařazeno mezi druhy kriticky 
ohrožené, 10 mezi ohrožené, 9 mezi zranitelné a 9 mezi 
téměř ohrožené. Celkem tak je v Červeném seznamu 
uvedeno 42 druhů z celkového počtu 78 druhů známých 
v té době z území ČR, což znamená 53 % všech našich 
druhů. Oproti tomu v době psaní tohoto textu pouze 
5 druhů patřilo mezi zvláště chráněné druhy, z čehož 
4 druhy – perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), 
velevrub malířský (Unio pictorum), v. tupý (U.  crassus), 
škeble rybničná (Anodonta cygnea) patří mezi tzv. vel-
ké mlže a pouze jediný druh, svinutec tenký (Anisus 
 vorticulus), patří mezi plže. Přes řadu návrhů na změnu 
tohoto stavu tak, aby seznam zvláště chráněných druhů 
více korespondoval s Červeným seznamem, se situace 
prozatím nezměnila. 

V našich podmínkách je ohrožení vodních měkkýšů 
dáno zejména likvidací či změnou jejich biotopů, a proto 
také ochrana vodních měkkýšů musí být v první řadě 
zaměřena na ochranu a vhodnou péči o biotopy. Bohužel 
zejména ve 20. století dosáhlo ničení a změny přírody ta-
kových rozměrů, že pro některé druhy je již pozdě a jiné 
bez speciálních ochranářských opatření mají pouze ma-
lou šanci na přežití. Tento trend až na některé výjimky 
trvá stále.

Ohrožení a ochrana biotopů

Existuje několik hlavních antropogenních či antro-
pogenně podmíněných vlivů, negativně ovlivňujících 
složení společenstev vodních měkkýšů. Tyto vlivy jsou 
zde ve zkratce uvedeny a to včetně alespoň rámcových 
možností řešení.

Regulace a úpravy vodního toku – může mít řadu 
forem od zatrubnění či tvrdého napřímení po mírnější 
formy jako je např. kamenný zához. Regulacemi je posti-
žena většina našich vodních toků. Hlavním problémem, 
zejména tvrdě provedených regulací, je ztráta diverzity 
koryta, se kterou se vodní měkkýši stejně jako ostatní 
živočichové vypořádají tím, že v takto upraveném ko-
rytu zůstane pouze několik nenáročných druhů, zatím-
co ostatní druhy vyhynou. Řešením je ochrana zbytků 
přirozeně meandrujících toků a revitalizační opatření 
na regulovaných tocích. Může se jednat např. o násle-
dující opatření – umístění ostrůvků z kamenů, vlože-
ní jednotlivých kamenů či skupin do koryta střídavě 
na levou a pravou stranu koryta, drobné kamenné prahy 
neznemožňující migraci rybám, napojení odstavených 
ramen zpět na hlavní tok či ideálně navrácení koryta 
do původního stavu či vytvoření nového koryta, které 
lépe odpovídá přirozenému stavu.
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Obr. 254:  Takto vypadá většina našich řek – napřímené kanály ohrázované často bezprostředně podél vlastního koryta. Jednotvárný 
profi l koryta nedává možnost pro existenci různých typů sedimentů, úkrytů apod. Jevišovka u Hrušovan nad Jevišovkou.

Obr. 255:  Dolní tok řeky Moravy byl zregulován jako jeden z posledních úseků našich velkých řek až v druhé polovině 20. století. 
Poslední zbytky přirozeného koryta zůstaly zachovány např. v Přírodní památce Osypané břehy.
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Přehrazení toku (migrační bariéry) – budování pře-
hrad, stupňů, jezů a hrází průtočných rybníků je jed-
ním z nejzávažnějších problémů, který nám zejména 
v budoucnosti může připravit řadu nepříjemností. Pře-
hrazením toku dochází, alespoň ve směru proti proudu, 
k vytvoření nepřekonatelné překážky pro vodní živoči-
chy, a to zejména ryby. Tímto způsobem dojde k izolaci 
jednotlivých subpopulací vodních živočichů, což může 
mít za následek jejich postupné oslabení či vyhynutí. 
Stejně tak v případě, že dojde v určitém úseku vodní-
ho toku k vyhynutí nějakého druhu např. následkem 
znečistění, není možné, aby se tento druh zpětně proti 
proudu rozšířil do zasaženého úseku z níže položených 
úseků vodního toku. Z vodních měkkýšů jsou tímto 
zásahem ohroženi nejvíce velcí mlži (perlorodka, vele-
vrubi, škeble), neboť jejich šíření na větší vzdálenosti 
je možné pouze ve formě larválních stadií (glochidií) 
parazitujících na rybách. Ostatní druhy vodních měk-
kýšů mají určité mechanismy jak se s tímto problémem 
vypořádat, ale velcí mlži nikoli. Zároveň také dochází 
k výrazné změně stanoviště, kdy se často bystře tekoucí 
vody mění ve vody pomalu tekoucí až stojaté. Příkladem 
může být Labe mezi Střekovem a Pardubicemi změněné 
v pomalu tekoucí kanál či Vltava mezi Prahou a Český-
mi Budějovicemi změněná na kaskádu velkých přehrad-
ních nádrží. To má vliv na rozsáhlé změny společenstev 
vodních měkkýšů, kdy se výrazně zvyšuje zastoupení 
druhů vyskytujících se v pomalu tekoucích či stojatých 
vodách. Jediným možným řešením je likvidace alespoň 

nefunkčních stupňů a jezů a u zbývajících bariér vybu-
dování rybích přechodů či ještě lépe obtokových kanálů 
a struh (bypass). Náhradním, ale nepříliš vhodným ře-
šením by byla umělá výměna jedinců mezi jednotlivými 
izolovanými úseky.

Prohlubování a čištění toku – velmi často se setká-
váme se snahou o čištění a prohlubování toků. V případě 
přirozených vodních toků se jedná o zásah téměř zby-
tečný, zvláště pokud k tomu dochází pouze v určitém 
krátkém úseku. Tyto úpravy by měly být akceptovány 
maximálně v zastavěných územích, ale nikoli ve volné 
krajině. Před každým zásahem je také nutné skutečně 
nezaujatě zhodnotit záměr i z pohledu vodohospodář-
ského resp. protipovodňového. Jaký význam může mít 
rozhrnutí štěrkopísčíté lavice či ostrůvku vzniklého při 
minulých povodních v korytě? Taková lavice se při dal-
ších povodních zřejmě vytvoří na tomtéž místě znovu 
a v případě vyšších průtoků je z pohledu protipovodňo-
vého naprosto marginální záležitostí. Naopak pojezdy 
bagrů v korytě mohou způsobit likvidaci většího počtu 
velkých mlžů, i když je nutné přiznat, že na druhou stra-
nu způsobí zhruba stejnou škodu jako větší povodeň. Je 
potěšitelné, že v některých případech již sami správci 
vodních toků zjistili, že odstraňování štěrkopísčitých 
náplavů je ve štěrkonosných řekách naprosto zbytečné 
a pouze tyto náplavy udržují bez porostů dřevin. Jiná si-
tuace je u vodních toků umělých (např. kanály v lužních 
lesích na jižní Moravě), kde občasné čištění a odstraně-
ní nánosů je nezbytné pro udržení funkce těchto často 

Obr. 256:  Jezy tvoří pro většinu ryb a tím i velké mlže nepřekonatelnou bariéru. Jez na Sázavě u Českého Šternberka.
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velice cenných lokalit. Vždy se jedná o zásah, který má 
krátkodobě destruktivní charakter pro většinu vodních 
živočichů, z hlediska dlouhodobého může však mít příz-
nivý efekt. Jediným možným řešením jak zmírnit účinek 
takového zásahu je citlivé provedení, jehož součástí je 
také postupné přemístění co největšího počtu živočichů 
(v případě vodních měkkýšů zejména velkých mlžů) 
do již vyčištěných úseků či do jiných vhodných lokalit. 
Postupným přemisťováním živočichů v průběhu prací 
z čištěných úseků do úseků již odbahněných docílíme 
rychlejšího návratu společenstev živočichů do původ-
ního stavu.

Zánik příp. nevhodné využívání stojatých vod – 
přirozenými stojatými vodami jsou u nás zejména ra-
mena a tůně v různém stupni zazemnění, které vznikají 
odškrcováním a postupným zazemňováním meandrů 
vodních toků. Bohužel tyto biotopy jsou stále vzácnější, 
neboť po regulaci většiny našich větších řek již k odškr-
cování meandrů nedochází. Stávající odstavená ramena 
a tůně postupně zarůstají a zazemňují se a během ně-
kolika desítek až stovek let úplně zaniknou. Stejně tak 
zanikají i drobné tůně a mokřady, které mohou být po-
sledním stadiem zazemnění. Zejména tyto drobnější lo-
kality se v naší přírodě (zejména v bezlesé krajině) téměř 
nevyskytují, neboť se staly předmětem meliorací, rekul-
tivací či byly zavezeny nejrůznějším odpadem. Řešením 

je údržba a pravidelné odbahňování vybraných ramen 
a tůní, a ještě lepším řešením je obnova již zaniklých 
tůní, ramen či mokřadů a budování nových. Určitou ná-
hražkou větších ramen a tůní jsou v nížinách pískovny, 
které v některých případech nahrazují přirozená stano-
viště. Při regulacích některých vodních toků (zejména 
Vltavy či Labe) byly vytvořeny tzv. výhony (nádrže 
v bezprostřední blízkosti toku, které jsou však částečně 
či úplně oddělené od hlavního koryta), a do jisté míry 
tak nahrazují původní tůně. Jejich problémem je však 
podobná kvalita vody jako v hlavním toku. Další stoja-
té vody – rybníky, nádrže apod. – jsou dílem lidských 
rukou. Přesto zejména rybníky jsou pro naše území tra-
dičním a již dlouhou dobu se vyskytujícím fenoménem 
a jsou obývány i vzácnými a ohroženými živočichy. Jejich 
vhodné extenzivní využívání, pravidelná a citlivá údrž-
ba a budování nových rybníků je základem pro přežití 
populací živočichů na ně vázaných. Při jejich budování 
na vodních tocích nelze zapomínat na možnou tvorbu 
bariéry, kterou je hráz a stavět rybníky jako boční (ob-
točné) mimo vlastní tok či s vybudovaným obtokovým 
kanálem. U stávajících rybníků s výskytem významněj-
ších druhů (např. početné populace škeble rybničné) je 
také nutné upravit manipulační a provozní řád tak, aby 
vypouštění rybníka bylo co nejvíce omezeno, probíhalo 
ve vhodném období (podzim) a trvalo krátce (cca 1 tý-
den). Bohužel většina našich rybníků je výrazně eutro-
fi zována a přerybněna (zejména kapr) a nadměrná rybí 
obsádka likviduje porosty vodní a mokřadní vegetace, 
které slouží k rozvoji společenstev měkkýšů, zejména 
plžů. Řešením je snížení rybí obsádky a zejména její 
změna alespoň částečným nahrazením kapra jinými 
druhy, které nepůsobí na ekosystém rybníka tak de-
struktivně (např. lín, candát). Realističtějším řešením 
je vymezení malé části rybníka ponechaných bez vlivu 
rybí obsádky či alespoň vytvoření dostatečně velkých 
tůní na okrajích rybníka. 

Obr. 257, 258:  Negativně působí také nevhodná manipulace s vodou v náhonech. Na snímku vypuštěný náhon Bečvy Strhanec u Oseka 
nad Bečvou. Pravidelné každoroční vypuštění způsobuje úhyn většího počtu mlžů a to včetně silně ohroženého a evropsky významného 
velevruba tupého (Unio crassus).
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Obr. 259:  Písečný rybník u Milotic na jižní Moravě ve stejnojmenné přírodní rezervaci patří z rybníků k těm nejhodnotnějším. Zjiš-
těn zde byl výskyt více než 20 druhů vodních měkkýšů a žije zde početná populace evropsky významného svinutce tenkého (Anisus 
vorticulus).

Obr. 260:  Rybníky zarostlé vodní a mokřadní vegetací jsou díky intenzívnímu chovu ryb (především kapra) v současnosti již vzácností. 
Přírodní památka Boušovka v CHKO Železné hory.
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Obr. 261:  Řešením u intenzivně využívaných rybníků je vymezení části prostoru bez rybí obsádky. Příkladem je vodní plocha ve tvaru 
rozšířeného mělkého a vegetací zarostlého kanálu na severním okraji rybníka Vrkoč na jižní Moravě. Na rozdíl od vlastního rybníka, 
kde jen s velkými obtížemi na nějakého měkkýše narazíme, se zde vyskytují početné populace několika druhů měkkýšů a prostor je zcela 
jistě refugiem i pro řadu jiných živočichů a rostlin. Nízký stav vody na snímku je způsoben snížením hladiny vody v rybníce Vrkoč.

Znečištění a zvýšený přísun živin – tento problém je 
jednou z hlavních příčin špatného stavu našich vod. 
Znečistění můžeme podle zdroje rozdělit na bodové 
a plošné. Plošné znečistění hrálo velkou roli zejména 
v nedávné minulosti, kdy naše zemědělství používalo 
nadbytečně mnoho umělých hnojiv a chemických pro-
středků na ochranu plodin. I nadále je plošné znečištění 
problémem, neboť po útlumu zemědělské výroby (resp. 
vlivem nedostatku finančních prostředků) na konci 
20. století opět množství používaných látek narůstá či 
se drží na stejné úrovni. Řešením jak situaci zlepšit je 
kromě snížení množství používaných hnojiv a jiných 
chemických prostředků také zachování či vytváření do-
statečně širokých ochranných pásů zeleně či trvalých 
travních porostů podél vodních toků a nádrží. Bodové 
znečištění je dalším problémem. Jedná se jak o zne-
čistění „průmyslové“, které produkuje velké množství 
cizorodých a často velmi toxických látek, tak i znečis-
tění organické, které zvyšuje množství živin ve vodě 
a ovlivňuje tak zejména kyslíkový režim. Výskyt většiny 
vodních měkkýšů je kromě přímého toxického půso-
bení látek ovlivňován především kyslíkovými poměry 
na lokalitě. Množství živin působí na vodní měkkýše 
různě. Menší zvýšení často způsobí u některých druhů 
růst populací, v některých případech až jejich masový 

výskyt (např. drobný mlž okružanka rohovitá v někte-
rých úsecích Vltavy v Praze), velké množství může nao-
pak způsobit až úplné vyčerpání kyslíku a tím vyhynutí 
většiny měkkýšů. V řadě případů je jediným vhodným 
řešením snížení přísunu znečistění, k čemuž dochází 
v současnosti již velmi pomalu.

Ohrožení a ochrana druhů
Přímé ohrožení vodních měkkýšů jako jednotlivých 
druhů je ve srovnání s ohrožením jejich biotopů naštěstí 
malé a týká se v podstatě dvou oblastí. První z nich je 
přímé využívání. To hrálo v minulosti poměrně význam-
nou roli v případě velevrubů a škeblí (krmivo, lastury 
využívané k výrobě knofl íků) (např. ULIČNÝ 1892–95), 
ale zejména perlorodky, která byla zdrojem perel. V sou-
časnosti uvedené způsoby využívání pominuly. Druhým 
problémem je možnost negativního ovlivnění původ-
ních měkkýších společenstev nepůvodními druhy. Na-
příklad SEDDON (1998) uvádí slávičku mnohotvárnou 
(Dreissena polymorpha) jako jeden z nejvíce destruk-
tivně působících druhů. Především v Severní Americe 
zapříčinila vyhynutí či výrazné snížení početnosti řady 
druhů velkých mlžů čeledi Unionidae. Slávičky využí-
vají jako podklad k přisednutí schránky velkých mlžů 
a to i živých. Vzhledem k vysokému počtu tak výrazně 
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omezují pohyb těchto živočichů, zároveň snižují jejich 
potravní aktivitu (nehledě k odčerpávání vhodné potra-
vy) a tím dochází postupně k vyčerpání mlže a následně 
k jeho úhynu (CLAUDI & MACKIE 1993). Negativní 
vliv může mít odčerpání velkého množství potravy 
i na jiné skupiny živočichů, např. ryby a naopak může 
být zdrojem potravy pro jiné druhy např. ryb či ptáků 
(CLAUDI & MACKIE 1993). Při terénních průzkumech 
se autorovi této práce nepodařilo prokázat výrazný ne-
gativní vliv tohoto druhu na populace velkých mlžů 
(velevrub, škeble). Na řadě lokalit v Čechách i na Mo-
ravě populace (často velmi početné) těchto druhů spolu 
koexistují bez výraznějších a viditelných změn. Pouze 
na některých lokalitách s nedostatkem vhodného pod-
kladu pro uchycení sláviček (obvykle pískovny) bylo 
zjištěno zvýšené využívání velkých mlžů jako podkladu 
a lze zde očekávat silnější negativní vliv. Naopak např. 
v Labi, které je obýváno početnými populacemi slávičky 
a zároveň i velkých mlžů, slávička mlže využívá velmi 
omezeně. Je další otázkou, zda v případě České republiky 
lze vůbec výraznější vliv tohoto druhu očekávat, neboť 
se jedná původně o druh evropský (ponticko-kaspický), 
který ve svém původním areálu koexistoval prakticky se 
všemi našimi druhy velkých mlžů. Výskyt slávičky také 
velmi často podléhá změnám v průběhu vývoje jejího 
stanoviště. V pískovnách je početným druhem často 
pouze v iniciálních stadiích sukcese a s postupující eu-
trofi zací snižuje svou početnost a v některých případech 
bylo doloženo i její vymizení. Některé nepůvodní druhy 
žijí v obrovských koncentracích. Příkladem je písečník 
novozélandský (Potamopyrgus antipodarum), který se 
na vhodných stanovištích vyskytuje v koncentracích pře-
vyšujících 10 000 jedinců na 1 m2 či korbikula asijská 
(Corbicula fl uminea), jejíž koncentrace dosahuje v ně-
kterých řekách v USA neuvěřitelných 131 000 jedinců 
na 1 m2 (BRITTON & MORTON 1982). U takových 
koncentrací je prakticky jisté výrazné ovlivnění až prak-
tická eliminace původních malakocenóz. Proto je nutné 

tento problém neustále sledovat i v našich podmínkách. 
Dalším příkladem je škeblice asijská (Sinanodonta 
 woodiana), která se v současnosti stává v některých ob-
lastech ČR běžným a početným druhem (BERAN 2008). 
S ohledem na její možnosti využívat jako hostitele glo-
chidií i řadu našich druhů ryb (DOUDA et al. 2012), 
lze kromě potravní a prostorové konkurence očekávat 
i konkurenci ve využívání hostitelských ryb.

Jak již bylo nastíněno v předchozích kapitolách, v ně-
kterých případech nejsou již opatření věnovaná ochraně 
a managementu biotopů dostatečná a je nutné přistoupit 
k ochraně jednotlivých druhů či jejich populací. Jedná 
se zejména o druhy s malým množstvím lokalit. Opat-
ření mohou být různá. Nejčastěji to může být vysazení 
na novou či historickou lokalitu nebo posilování slabých 
populací. Dalším opatřením je umělý nebo polopřiro-
zený chov. U vodních měkkýšů jsou podobná opatření 
u nás spíše výjimkou a začala být prováděna víceméně až 
v posledních několika letech. Pomineme-li tzv. záchran-
né přenosy především velkých mlžů prováděné obvykle 
při dlouhodobějším vypuštění vodních nádrží, tak plá-
nované vysazování na novou či historickou lokalitu bylo 
a je zkoušeno u několika vzácnějších druhů autorem této 
práce (např. BERAN 2002, 2010), zatímco chov vodních 
měkkýšů za účelem jejich záchrany je na profesionál-
ní úrovni prováděn u perlorodky říční (Margaritifera 
margaritifera) v jižních Čechách na řece Blanici a tento 
polopřirozený odchov (HRUŠKA 1992) je i v rámci Ev-
ropy velmi ojedinělý. 

Doporučená literatura

BERAN L. (1998): Vodní měkkýši ČR. – Metodika Českého svazu 
ochránců přírody č. 17, Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 113 pp.

BERAN L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření 
a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený 
seznam. [Aquatic molluscs of the Czech Republic – distribution 
and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red 
List]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Sup-
plementum 10, 258 pp. 

BERAN L., JUŘIČKOVÁ L. & HORSÁK M. (2005): Mollusca 
(měkkýši), pp. 69–74. – In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. 
[eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. 
Bezobratlí. [Red list of threatened species in the Czech Repub-
lic. Invertebrates]. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Praha, 760 pp.

GLÖER P. (2002): Süsswassergastropoden Nord- und Mitteleu-
ropas. – ConchBooks, Hackenheim, 327 pp.

Obr. 262:  Škeblice asijská (Sinanodonta woodiana) se postupně 
stává v řadě míst běžným druhem. Příkladem je Dyje v Břeclavi. 



604 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

BOX 31:  Ochrana svinutce tenkého

Svinutec tenký (Anisus vorticulus) je drobný plž z čeledi okružákovitých (Planorbidae), obývající u nás zejména 
hustě zarostlé tůně v nivách velkých řek jako je Labe, Morava či Dyje a výjimečně se objevuje i v rybnících ležících 
obvykle nedaleko těchto niv. V minulosti byl v těchto územích pravidelně nalézán, i když se nikdy nejednalo 
o běžný druh (blíže viz např. BERAN 2002, 2010). Bohužel po regulaci většiny našich velkých řek postupně mizí 
vhodné biotopy a s nimi i svinutec. Zatímco na jižní Moravě existuje ještě větší počet lokalit v oblasti Soutoku 
a navazující nivy Moravy a Dyje, tak v jiných částech ČR je situace výrazně dramatičtější. V Čechách už téměř 
vymizel a udržuje se zde na jediné lokalitě a dalších dvou, kde byl vysazen, dále ve dvou tůních v CHKO Poodří 
v povodí Odry a na několika izolovaných lokalitách na střední Moravě. S výjimkou širší oblasti soutoku Dyje 
a Moravy je situace díky izolovanosti a sukcesním změnám na lokalitách silně nejistá. Přes objevy mnoha lokalit 
v posledních cca 10 letech se stav na řadě lokalit zhoršuje a nelze vyloučit brzké vymizení svinutce a to i přes sku-
tečnost, že část lokalit leží v chráněných územích. Jedinou výhodou je, že svinutec tenký osídluje i uměle vzniklé 
vodní plochy, jako jsou drobné pískovny či uměle vytvořené tůně. Zároveň se konečně podařilo prokázat, že při 
výběru vhodných lokalit lze s úspěchem využít umělého přesazení. Z těchto důvodů by se mělo podstatnou částí 
snah na záchranu svinutce tenkého stát také vyhledávání vhodných potenciálních lokalit a jejich tvorba, která je 
koneckonců v současné době již zcela běžnou součástí ochranářského managementu a tak lze obvykle s výhodou 
využít tůně již vytvořené či vytvářené a to nikoli přímo pro svinutce tenkého (tomu obvykle vyhovují mělké 
a dostatečně osluněné tůně různé velikosti bohatě zarostlé vodní a mokřadní vegetací). Na základě zhodnocení 
vhodnosti potenciálních lokalit lze pak provádět vysazení svinutce tenkého v oblasti jeho historického výskytu 
a nejlépe v okolí současných lokalit. Jinak se může stát, že za pár let svinutec u nás zmizí z povodí Labe a Odry 
a v lepším případě za pár desítek let i z povodí Moravy (převzato z práce Beran 2010, upraveno).

Obr. 263:  Ulita svinutce tenkého (Anisus vorticulus). (© M. Horsák).

Obr. 264:  Mapa rozšíření svinutce tenkého v ČR.
Plné kolečko – výskyt po roce 2005, prázdné kolečko – výskyt před rokem 2005.
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5.9.8  Vodní korýši

Martin Rulík

Úvod

Na území České republiky se v současnosti vyskytu-
je přes 300 druhů korýšů (Crustacea), z tohoto počtu 
je však pouze malá část suchozemských (PETRUSEK 
2006). Vodní korýši jsou v naší přírodě zastoupeni něko-
lika skupinami a jejich rozšíření je vázáno na rozmanité 
vodní biotopy. Právě tato rozmanitost, od podzemních 
vod, pramenů, drobných potůčků, přes periodické tůně 
v nivách větších řek až po rozsáhlé údolní nádrže, způ-
sobuje, že z faunistického hlediska není tato skupina 
organismů u nás stále dostatečně prozkoumána. Vod-
ním korýšům byla sice intenzívní pozornost věnována 
v 50. a 60. letech minulého století, ale tyto výzkumy byly 
ovlivněné do jisté míry zaměřením jednotlivých bada-
telů, nestejnou intenzitou výzkumu různých typů vod-
ních ploch a dále neuspokojivým stavem determinační 
literatury. V posledních letech je navíc patrný relativně 
nižší zájem o tuto skupinu organismů, resp. lze regis-
trovat odklon od tradičně faunisticky pojatých studií 
ke studiím ekologickým a geneticko-molekulárním. 
Dalším důvodem, proč je ČR z faunistického hlediska 
nedostatečně prozkoumána, je dynamický vývoj v taxo-
nomii některých skupin podpořený především poznatky 

z molekulárně-biologických analýz, které v některých 
případech změnily dosavadní pohled na druhovou pří-
slušnou některých taxonů. 

Kromě druhů, které jsou považovány za původní, se 
v naší přírodě šíří druhy nepůvodní, pronikající proti 
proudu našich velkých řek Labe a Moravy. V současnosti 
je dokumentován výskyt nejméně třinácti nepůvodních 
korýšů, zcela objektivně lze však v nejbližší budouc-
nosti očekávat šíření druhů dalších (PETRUSEK 2006; 
STRAKA & ŠPAČEK 2009). Některé nepůvodní druhy 
se na našem území vyskytují tak dlouho, že je dokonce 
považujeme za druhy původní (např. rak bahenní). 

Stručný přehled vodních korýšů ČR

Naše vodní korýše (Crustacea) můžeme zjednodušeně 
a bez ohledu na současné fylogenetické nejasnosti zařa-
dit do následujících taxonomických skupin: 
1. žábronožci (Branchiopoda), zahrnující makrosko-

picky větší žábronožky (Anostraca), listonohy (Noto-
straca) a škeblovky (původní řád Conchostraca je 
dnes rozdělen do řádů Spinicaudata a Laevicaudata), 
a dále drobnější perloočky (Cladocera);

2. lasturnatky (Ostracoda)
3. klanonožci (Copepoda), zahrnující jednak volně žijí-

cí druhy ze skupiny vznášivek (Calanoida), buchanek 
(Cyclopoida) a plazivek (Harpacticoida) a dále ekto-
parazity (příchytky – Caligoida a červoci Lernaeoida)

Obr. 265:  Tůň naproti rybníku Kotvice u Studénky je jednou ze dvou blízko sebe situovaných tůní s výskytem svinutce tenkého 
(Anisus vorticulus) v CHKO Poodří a zároveň v našem povodí Odry.
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4. kapřivci (Branchiura)
5. rakovci (Malacostraca), zahrnující jednak vel-

mi drobné, v podzemních vodách žijící batynely 
(Bathynel lacea), jednak makroskopické desetinožce 
(Decapoda), vidlonožce (Mysidacea), různonožce 
(Amphipoda) a stejnonožce (Isopoda).

Z hlediska druhové ochrany a ochrany biotopů je s vý-
hradou některých parazitických skupin klanonožců, kap-
řivců a druhů z podzemních vod pozornost věnována 
všem zbývajícím skupinám korýšů (viz např. FARKAČ 
et al. 2005; MLÍKOVSKÝ & STÝBLO 2006). Tato situace 
souvisí, jak již bylo uvedeno výše, především s malou 
či prakticky nulovou intenzitou faunistického výzkumu 
určitých skupin. Např. druhově bohatou skupinu plazi-
vek, které věnoval značnou pozornost prof. Štěrba (např. 
ŠTĚRBA 1964; 1965), dnes prakticky nikdo nestuduje 
a tak o faunistice, popř. přítomnosti či nepřítomnosti 
nepůvodních druhů nemáme dostatek informací.

Velcí lupenononozí korýši, kam řadíme žábronož-
ky, listonohy a škeblovky, patří mezi extrémně ohrožené 
živočichy. Jejich životním prostředím jsou periodické 
vodní plochy a takové biotopy patří dnes v rámci střední 
Evropy vlivem inzenzivního zemědělství mezi vysoce 
narušené a drasticky mizející. Z celkového počtu 12 dru-
hů jsou tři druhy považovány pro území ČR za vymizelé, 
ostatní za kriticky ohrožené (KRÁL & ŠTAMBERGOVÁ 
2005). Žábronožkám a škeblovkám byla v rámci naší re-
publiky věnována poměrně velká pozornost již v období 
před, resp. během 2. světové války, většina prací se sou-
středila však spíše na zajímavosti z jejich biologie a roz-
množování (např. VALOUŠEK 1926; KAPLER 1939; 
1941; 1943). Z novějších prací se problematice rozšíření 
a biologie žábronožců věnovali např. MĚKOTOVÁ et al. 
(1997), MERTA (2003a, 2003b) a RYCHTRMOCOVÁ 
(2008).

Perloočky (Cladocera) a klanonožci (Copepoda) jsou 
významnou součástí sladkovodního planktonu, vysky-
tují se však i jako běžná součást bentosu či intersticiální 
fauny dnových sedimentů (plazivky). Doposud jedi-
nými díly, které souhrnně pojednávají o fauně našich 
perlooček a klanonožců byly publikace „Fauna ČSSR – 
Lupenonožci“ (ŠRÁMEK-HUŠEK et al. 1962) a „Naši 
klanonožci“ (ŠRÁMEK-HUŠEK 1953), nicméně oběma 
skupinám je kontinuálně věnována pozornost a stále se 
objevují nové práce, zaměřené mimo jiné na faunistiku 
perloček a klanonožců (např. KOPECKÝ & KOUDEL-
KOVÁ 1997). V roce 2010 byl v nově vytvořených tůních 
v CHKO Kokořínsko dokonce popsán pro vědu nový 
druh perloočky – Daphnia hrbaceki sp. nov. (JURAČKA 
et al. 2010). Tyto tůně byly původně vytvořeny za účelem 
ochrany vzácných druhů rostlin, měkkýšů a obojživelní-
ků, avšak ukazuje se, že mohou velmi dobře poskytovat 
refugium i dalším organismům, které jsou v ostatních 
stojatých vodách ohrožované buď rybími predátory či 
konkurencí jiných dominantních druhů.

Lasturnatky (Ostracoda) – v ČR bylo dosud zjiště-
no 82 druhů lasturnatek, celoplošně však tato skupina 
zpracována nikdy nebyla. Existují sice novější faunistic-
ké práce regionálního charakteru (např. KANTOREK 
1983; KOPECKÝ 2001), avšak na zbytku území není 
lasturnatkám věnována prakticky žádná pozornost. 
Přestože většina druhů u nás žijících lasturnatek jsou 
druhy euryvalentní, jsou v naší fauně zastoupené rovněž 
druhy specializované na určité typy biotopů – mokřady, 
periodické tůně, helokrenní prameniště atd. Vzhledem 
k velmi úzké vazbě na tyto relativně vzácné biotopy, je 
nutné zdůraznit význam ochrany těchto biotopů pro za-
chování diverzity lasturnatek v ČR. 

Desetinožci (Decapoda) – na území ČR v současné 
době doložen výskyt 5 druhů raků, z toho jsou 2 dru-
hy původní, rak říční (Astacus astacus) a rak kamenáč 
(Austropotamobius torrentium). Masový výskyt onemoc-
nění zvaného račí mor, které způsobuje plísňovitý para-
zit Aphanomyces astaci (Oomycetes, Saprolegniaceae), 
vedlo téměř vyhubení raka říčního v našich vodách. 
Na konci 19. století k nám byl proto z povodí Dněstru 
dovezen rak bahenní (Astacus leptodactylus), který měl 
posílit zredukované populace raka říčního. Bohužel, 
i tento druh je značně citlivý k tomuto onemocnění. 
Dlouhá doba koexistence těchto tří druhů v našich vo-
dách vedla k často tradovanému omylu, že rak bahenní 
patří k našim původním druhům a je dokonce chráněn 
zákonem jako ohrožený druh. K dlouhodobému udrže-
ní račího moru v populacích původních druhů přispělo 
šíření dvou invazních amerických druhů raků – raka 
pruhovaného (Orconectes limosus, syn. Cambarus affi  -
nis) a raka signálního (Pacifasctacus leniusculus) – oba 
dva druhy jsou k patogenu račímu moru bohužel značně 
odolní a jsou tedy jeho potenciálními přenašeči. Podrob-
né informace k problematice raků lze nalézt v monogra-
fi i ŠTAMBERGOVÉ et al. (2009).

Ze skupiny desetinožců jsou pro území ČR nepů-
vodní rovněž krab čínský (vlnitý) (Eriocheir sinensis) 
a krevetka Atyaephyra desmaresti, které se k nám šíří 
migrací proti produ Labe. Nálezy obou druhů na na-
šem území jsou zatím spíše vzácností, u krevetky nelze 
vyloučit zavlečení balastní vodou (STRAKA & ŠPAČEK 
2009). Ačkoliv je krab čínský běžný v dolním úseku 
Labe, neočekáváme, že by v budoucnu jeho populace 
v našich vodách vzrůstala vzhledem k tomu, že se jedná 
o tzv. katadromní druh, který je rozmnožováním vá-
zaný na mořské či brakické (poloslané) prostředí. Ak-
tuálně k výskytu tohoto druhu na našem území např. 
ANDRESKA (2009).

Vidlonožec Hemimysis anomala, který byl opakovaně 
nalezen v Labi v okolí Hřenska, pochází z Pontokaspické 
oblasti, odkud byl v 60. letech 20. století záměrně in-
trodukován do vodních nádrží v bývalých pobaltských 
republikách Sovětského svazu za účelem rozšíření po-
travní nabídky pro ryb. Vzhledem k tomu, že se jedná 
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o euryhalinní druh, snášející velké rozpětí salinity, pro-
nikl záhy do Baltského moře a říční sítí a plavebními 
kanály za přispění lodní dopravy se potérozšířil do řady 
německých řek, Nizozemí a do rakouského úseku Duna-
je. Jedná se o všežravého korýše, který v dospělosti pre-
feruje živočišnou potravu (ve stojatých vodách zejména 
perloočky). V podmínkách střední Evropy je však tento 
druh svým výskytem omezen na tekoucí vody a zásad-
nější vliv na domácí faunu zatím prokázán nebyl (PE-
TRUSEK 2006). 

Různonožci (Amphipoda) představují významnou 
složku makroozoobentosu tekoucích vod (druhy Gam-
marus fossarum a G. /Rivulogammarus/ roeselii), o biolo-
gii a ekologii druhů žijících v podzemních vodách máme 
dosud pouze velmi skrovné údaje. Minimální faunistické 
i biologické údaje jsou i o jediném zástupci našich blešiv-
ců z periodických vod – srostlorepu kráčivém (Synurella 
ambulans). V poslední době se k nám začínají vodními 
toky (Dunaj, Labe) šířit druhy nepůvodní – např. ponto-
kaspický blešivec velkohrbý (Dikerogammarus villosus), 
který dorůstá větší velikosti než naše původní druhy, 
pro které představuje jak potravní konkurenci, tak i pre-
dátora (např. MAYER et al. 2009). Loví všechny vhod-
né druhy vodních bezobratlých odpovídající velikosti; 
neobvyklá mezi blešivci je jeho schopnost rozdrtit plně 
sklerotizovanou kutikulu kořisti. Vzhledem ke svému 
rychlému růstu, plodnosti a značné agresivitě a dravosti 
patří D. villosus mezi druhy s významným negativním 
dopadem na přirozená společenstva makrozoobentosu. 
Na místech, kde v bentosu tento druh dominuje, do-
chází k úbytku řady ostatních bentických bezobratlých, 
zejména pak k vytlačování původních druhů blešivců 
(PETRUSEK 2006). V nejbližším období lze očekávat 
šíření dalších invazních druhů. Zajímavá je situace v pří-
padě blešivce hřebenatého (Gammarus roeselii). Tento 
druh dlouhodobě obývá řeky a jezera střední Evropy 
a je často proto považován za nepůvodní druh, který je 
„well established but not invasive“ (GRABOWSKI et al. 
2007). Část areálu tohoto druhu na území ČR (povodí 
Labe) je pravděpodobně důsledkem nedávné sekundární 
introdukce, naopak v povodí Dunaje (tj. území Moravy) 
je tento druh tradičně považován za původní součást 
naší fauny. Původní oblastí rozšíření tohoto blešivce je 
Balkán, odkud se protiproudovou migrací Dunajem šířil 
do západní (Francie, Belgie, Holandsko) a střední Ev-
ropy (Německo, Polsko). Protože G. roeselii byl popsán 
z okolí Paříže již v roce 1835, předpokládá se, že tato 
migrace musela proběhnout dříve; v současnosti je druh 
rozšířen ve střední, jižní a západní kontinentální Evropě 
včetně Apeninského a Iberského poloostrova (MAYER 
et al. 2009). 

Stejnonožci (Isopoda) – pravé vodní stejnonožce 
u nás donedávna představovaly 2 druhy berušek, beruš-
ka vodní (Asellus aquaticus) a beruška Proasellus coxalis. 
Při rutinním sběru a determinaci v terénu však dochá-

zelo s největší pravděpodobností pouze k evidenci běž-
né berušky vodní a zcela zásadnímu přehlížení dalšího, 
nepůvodního druhu Proasellus coxalis (FLASAROVÁ 
1975). Primárním areálem rozšíření berušky Proasellus 
coxalis je Středomoří, odkud se šířila dále do západní 
Evropy a odtud do ČR. Z důvodu nedostatku relevant-
ních informací je prozatím nemožné rozhodnout, jakou 
cestou se tato beruška na naše území dostala, nicméně 
první nálezy z našeho území jsou již z roku 1947.

V současné době (2008) byl v našem úseku toku Labe 
zaznamenán další druh vodního stejnonožce, který se 
protiproudovou migrací šíří z pontokaspické oblasti. 
Jedná se o drobného stejnonožce Jaera istrii, jehož po-
pulace tvořila na štěrkovém dnu Labe u Hřenska až 30 % 
celkového počtu vodních bezobratlých a nemůžeme tedy 
do budoucna vyloučit potenciální negativní vliv na pů-
vodní faunu (STRAKA & ŠPAČEK 2009).

Příčiny ohrožení vodních korýšů

Na základě dosavadních poznatků lze rozdělit příčiny 
ohrožení našich původních druhů korýšů do několika 
kategorií:
a) přímé fyzické narušení a likvidace biotopů v důsled-

ku regulací či intenzifi kace zemědělství (meliorace)
b) změna podmínek daného prostředí (acidifi kace, zne-

čišťování, nedostatečně zvodnění či naopak předčas-
né vysýchání biotopu, intenzifi kace chovu ryb)

c) konkurence či predace nepůvodními druhy naší fau-
ny

Mezi extrémně ohrožené živočichy patří zejména velcí 
korýši skupiny Branchiopoda. Jejich životním prostře-
dím jsou periodické vodní plochy a takové biotopy byly 
v rámci střední Evropy vlivem intenzivního zemědělství 
vysoce narušené a v posledních desetiletích zazname-
naly značný úbytek. Podobná situace je u klanonožců. 
Vzácný výskyt některých dříve hojných druhů je často 
způsoben jejich vázaností na biotopy, jichž v současné 
kulturní krajině ubývá. Příkladem jsou především druhy 
drobných astatických (dočasných) vod, např. vznášiv-
ka šmolková (Hemidiaptomus amblyodon) s výskytem 
na jižní Moravě. Těchto střídavě zaplavovaných a vysy-
chajících lokalit výrazně ubylo v důsledku regulace řek 
a odvodňování zemědělské půdy. Některé druhy klano-
nožců, které našly útočiště v rybnících, jsou v poslední 
době značně potlačené v důsledku intenzifi kace chovu 
kapra. Vážným ohrožením druhů horských jezer ležících 
na citlivém geologickém podloží byly kyselé atmosfé-
rické depozice, které vedly k acidifi kaci těchto biotopů 
a vymizení celé řady taxonů. Příkladem mohou být např. 
buchanky druhového komplexu Cylops abyssorum, kte-
ré v minulosti obývaly patrně všechna jezera Šumavy 
a Bavorského lesa a vyhynuly s výjimkou jezera Prášil-
ského na území naší republiky (FOTT et al. 2005), nebo 
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perloočka Daphnia lacustris z Plešného jezera, která je 
prokázána pouze genetickou analýzou trvalých vajíček 
v jezerním sedimentu (PETRUSEK 2005). Je však nutné 
podotknout, že s opětovným zotavováním a znovuoživo-
váním postižených jezer se mnohé druhy navracejí a tak 
není vyloučeno, že druhy, dnes považované za vyhynulé, 
se mohou v budoucnu znovu objevit. 

Obecně existují různé důvody, proč je obtížné 
s jistotou říci, že některý druh je na území ČR velmi 
vzácný, ohrožený či dokonce již vyhynul. Některé z fak-
torů ve svém příspěvku zaměřeném na perloočky uvá-
dí A. Petrusek (PETRUSEK 2005): (1) poměrně malá 
znalost současného rozšíření většiny druhů; (2) skrytý 
život některých údajně vzácných druhů; (3) existence 
trvalých vajíček, která mohou u mnohých druhů zůstat 
životaschopná v nepříznivých podmínkách i několik de-
setiletí, aniž je druh v prostředí pozorován a (4) poten-
ciálně velká schopnost pasivní disperze ve stádiu vajíček 
a z toho vyplývající mozaikovitý výskyt a metapopulační 
dynamika většiny druhů.

Je proto s podivem, když škeblovka zobcovitá (hraš-
ník zobcovitý) (Lynceus brachyurus) je v červeném 
seznamu ohrožených druhů zařazena v kategorii „pro 
území ČR druh vymizelý“ (FARKAČ et al. 2005). Škeb-
lovka zobcovitá je druhem s holarktickým rozšířením. 
Vyskytuje se v Evropě, Asii i Severní Americe (BRTEK 
& THIÉRY 1995). V Evropě je známa z Německa, Dán-
ska, Polska, České republiky, Slovenska, Rakouska, 
Maďarska, Rumunska, Ruska a Norska (BRTEK 1976). 
V jižní Evropě dosud nalezena nebyla. V České republice 
patřila i v minulosti k druhům velmi vzácným. Histo-
ricky byla dokladována celkem z 6 lokalit – 3 v Čechách 
a 3 na Moravě. Není vyloučeno, že ve skutečnosti byla 
hojnější, než se předpokládá, jelikož její přítomnosti ne-
byla nikdy věnována cílená pozornost. Nelze však po-
chybovat o tom, že počet lokalit s potenciálně možným 
výskytem tohoto druhu je v současnosti nižší než v mi-
nulosti, což platí obecně pro všechny velké branchio-
podní korýše. Důsledkem poklesu lokalit jsou změny 
v kulturní krajině probíhající nejintenzivněji v druhé 
polovině 20. století. Jedná se zejména o intenzifi kaci ze-
mědělství, jejímiž důsledky jsou celkové vysušení krajiny 
a její chemizace. Recentně je tak známá jediná lokalita 
s výskytem škeblovky zobcovité na našem území, a tou 
je PR Plané Loučky u Olomouce (HOLZER 1981). Tento 
poměrně malý korýš byl na lokalitě v poslední dekádě 
sporadicky nacházen (MERTA & RULÍK 2003, nepubl.), 
recentně však z důvodu nevhodného vodního režimu 
celého území nebyl jeho výskyt doložen. Lze se však 
oprávněně domnívat, že dojde-li na lokalitě k obnovení 
vhodných podmínek, škeblovky se opět objeví. 

Kromě zmíněného plísňového onemocnění je exis-
tence našich původních raků ohrožena rovněž znečiš-
ťováním toků komunálními splaškovými odpadními 
vodami, odpadními vodami z průmyslu a zemědělství 

a nevhodnými regulacemi a hrazením vodních toků. 
Samostatnou kapitolou možného ohrožení raků je vy-
sazování nadměrného množství pstruhů nebo výskyt 
nepůvodních predátorů, jakými je např. norek americ-
ký (Mustela vison). Tito predátoři dokáží na populacích 
raků způsobit velmi citelné ztráty (FISCHER et al. 2009). 

Možnosti druhové či biotopové ochrany

Pro zachování diverzity jak planktonních, tak bentických 
i litorálních organismů je základním faktorem zachování 
dostatečného množství a rozmanitosti vodních a mok-
řadních biotopů. Možnosti ochrany vzácného druhu 
drobného korýše jako takového jsou v podstatě nemož-
né (PETRUSEK 2005). Ochrana těchto druhů spočívá 
především v důsledné ochraně lokalit, případně v jejich 
aktivním managementu (např. asistovaném zaplavová-
ní). Tato biotopová ochrana však musí vycházet na stra-
ně jedné z důkladné znalosti biologie a životních cyklů 
zájmových druhů, na straně druhé je nutné počítat s tím, 
že aktivní management některých vodních biotopů je 
z větší části závislý na přírodních hydrologických pro-
cesech, a tyto zatím ovlivnit neumíme. Tento problém 
se týká především korýšů vyskytujících se v poříčních 
periodických tůních. Na příkladu deštníkových dru-
hů poříčních periodických tůní – žábronožky sněžní 
 (Eubranchipus grubii) a listonoha jarního (Lepidurus 
apus) se hlavní zásady managementu pokusil nastínit 
ve svém příspěvku RULÍK (2010).

Management poříčních vod by měl v zásadě zajistit 
(a) trvalou existenci biotopu a (b) zachování stanovišt-
ních – zejména hydrologických – podmínek pro zá-
jmové druhy. Extinkce celé řady poříčních biotopů byla 
v minulosti spojena s jejich přímou fyzickou degradací 
či likvidací, doprovázenou změnou v hydrologických 
podmínkách daného území. Změny v průtokovém 
režimu a pokles hladiny podzemní vody v nivě byly 
způsobeny primárně rozsáhlými regulacemi našich 
řek. Vhodný management proto musí vycházet z výše 
zmíněných požadavků. Ochrana biotopů před přímou 
fyzickou likvidací je dnes prakticky zaručena zahrnutím 
všech doposud existujících lokalit do sítě velkoplošných 
(CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Poodří, CHKO/
NP Podyjí) či maloplošných území (např. NPR Libický 
luh). Regulace řek již také není aktuálním problémem, 
ačkoliv zachování hydrologického režimu a tím i vhod-
ných podmínek pro deštníkové druhy zůstávají stále 
velmi aktuální. Hydrologický režim tůní vyplývá nutně 
z typu poříčních tůní: v případě tůní dočasných je nutné 
zachovat periodicitu jejich zvodnění, zatímco v přípa-
dě tůní stálých je nutné minimalizovat kolísání vodní 
hladiny v průběhu roku tak, aby nedocházelo k delším 
obdobím bez vody. 

Zvodnění nivy záleží na velikosti a době trvání maxi-
málních průtoků, které jsou na našich řekách zpravidla 
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v jarních měsících. V období jarního tání sněhu vzrůstá 
průtokové množství vody v korytu a říční voda infi ltruje 
do přilehlých štěrkopískových náplavů nivy a zvyšuje tak 
hladinu podzemních vod. Vzestup hladiny podzemní 
vody má za následek zvýšení hladiny vody v permanent-
ních vodních tělesech nivy (slepá či odstavená ramena) 
a zejména zvodnění mělkých depresí a koryt v lužním 
lese, pro které představuje tato cesta hlavní způsob na-
pájení vodou. Hloubka vody v tůních, resp. doba trvání 
zvodnění je závislá na celkovém zvodnění aluvia – tedy 
výšce podzemní vody, charakteru jednotlivých biotopů 
(hloubka, zastínění) a klimatických podmínek (srážky, 
sucho). Pokud tedy průtok v řece nedosáhne průměr-
ných maximálních hodnot, zvodnění nivy je menší 
a rovněž většina především výše položených a mělkých 
depresí zůstane nezvodněná, resp. doba trvání zvodnění 
je pak velmi krátká. Jakákoliv antropogenní manipula-
ce s průtoky (např. srážka vody v korytě řeky…) v této 
době se z tohoto důvodu jeví jako riziková. Nejvíce jsou 
postiženy pochopitelně biotopy temporárních vod, které 
předčasně vysýchají a korýši jako listonoh, žábronožka 
a škeblovka pak nestačí dokončit svůj vývoj, resp. na-
klást vajíčka. Negativní ovlivnění systému tůní a perio-
dicky protékaných koryt v lužním lese mohou způsobit 
i nevhodně provedené revitalizační či meliorační zása-
hy. Z pohledu revitalizací je prohloubení existujících, 
zazemněných tůní žádoucí, na straně druhé nadměrné 
prohloubení strojní technikou a případné vyspádová-
ní podélného profi lu lze považovat za nelogický zásah 
ekosystémy nivy, protože tak vzniká sběrný kanál, který 
vodu z okolního prostředí drenuje a rychle odvádí zpět 
do koryta řeky nebo ji kumuluje ve své spodní části, 
kde tak dochází k nadměrnému lokálnímu zavodnění 
depresí, které nevysýchají a ztrácejí tak svůj periodický 
charakter.

V souvislosti s klimatickými změnami a zejména 
meziročními změnami v rozložení srážek a časování 
průtoků však nabývá na významu zachování pravidel-
ného zvodnění nivy a doba, po kterou tůně mají vodu. 
Nepředvídatelné změny v průtocích a jejich značné ko-
lísání během roku naznačují, že naše řízení a ovlivnění 
hydrologického režimu aluviálních řek je v současnosti 
z větší části mimo naše možnosti a nezbývá než dou-
fat, že tradiční hydrologický režim v podmínkách naší 
republiky zůstane navzdory postupujícím klimatickým 
změnám zachován. V každém případě z předpovědí 
změn klimatu lze očekávat, že průtoky našich řek budou 
postupně klesat, což znamená, že zvodnění některých 
tůní, resp. doba jejich zvodnění může rapidně klesat 
a naopak se bude zvyšovat počet lokalit, které budou 
několik následujících let vyschlé. Dlouhodobé vyschnutí 
lokalit zřejmě nemá významnější vliv na populace ko-
rýšů, protože dlouhodobá životnost vajíček u nich je 
známá a ověřená. Vzhledem k tomu, že většina tůní 
v povodí Moravy se vyskytuje v lužních lesích a je kaž-

doročně vystavena přísunu značného množství listového 
opadu, je otázkou, zda dlouhodobý „suchý stav“ tůní 
povede k jejich rychlejšímu zazemňování. Každoroční 
zaplavení tůní vodou totiž stimuluje mikrobiální roz-
klad listí, který společně s občasným propláchnutím po-
vodňovou vodou (celoplošné zaplavení nivy) reguluje 
tvorbu sedimentu a potenciální snižování hloubky vody. 
Hromadění opadu na dně tůní by mohlo vést k situaci, 
kdy se nakladená vajíčka žábronožek a listonohů ocitnou 
trvale mimo „optimální hloubku“ (zónu), kde je ještě 
možné jejich líhnutí. Změlčování tůní zazemňováním 
vede mimo jiné také ke snižování hloubky tůně, která 
může být zaplavena stoupající hladinou podzemní vody. 
Výsledkem bude buď nezvodnění tůně, nebo pouze její 
částečné zaplavení a tím nebezpečí rychlejšího vyschnu-
tí – údaje o vlivu předčasného vyschnutí tůní na rych-
lost vývoje žábronožek sněžních a listonohů jarních však 
doposud nejsou k dispozici. Pokud dojde ke zvodnění 
v pozdější fázi, existuje zde nebezpečí, že tůň bude inva-
dována potenciálními predátory, jejichž rozvoj je vázán 
na pozdější, tj. teplejší období roku. Typickými predá-
tory v tůních mohou být jak bezobratlí (larvy vážek či 
brouků), tak adultní obojživelníci a ryby. Ryby mohou 
do jednotlivých tůní či systému tůní pronikat rovněž 
během celoplošného zaplavení nivy a po poklesu vody 
přežívají některé populace v hlubších, stálých tůních. 
V případě žábronožek byla pozorována běžně rovněž 
predace listonohy jarními.

Aktivní management tůní bude tedy pravděpodobně 
vyžadovat do budoucna i kontrolu hloubky vody a doby 
zaplavení v zájmových tůních a případné revitalizační 
zásahy. Ty by měly spočívat jednak v šetrném prohlu-
bování tůní (s navrácením svrchní vrstvy sedimentu 
obsahující vajíčka korýšů zpět do tůní) a řízeném za-
plavování lužního lesa, které je používáno např. v oblasti 
soutoku Morava-Dyje. V případě revitalizačních zásahů 
a jakékoliv manipulace s vyschlým sedimentem z tůní je 
třeba dbát náležité opatrnosti, protože jak vyschlá, tak 
vlhká vajíčka lupenonohů jsou značně náchylná na se-
bemenší zatížení a disturbanci např. chůzí po dně tůní. 
Obecně nejsou dosud potřebné údaje a data z dlouho-
dobého monitoringu tůní a tudíž se nedá prognózovat, 
jaký bude jejich budoucí vývoj. Je však třeba otevřeně 
říci, že management poříčních tůní a ochrana jejich 
deštníkových druhů je z větší části závislý na přírodních 
hydrologických procesech a tyto zatím ovlivnit neumíme 
(RULÍK 2010).

Ochrana našich původních raků je založena přede-
vším na důsledné ochraně biotopů stávajících populací 
raků a podpoře přirozeného šíření původních druhů 
raků formou revitalizací dalších toků. Vzhledem k tomu, 
že odchov mladých raků je dobře zvládnutý, spočívala 
ochrana raků v minulosti spíše v umělých odchovech 
a následném vypouštění. Tyto projekty repatriací do-
dnes fungují, nicméně ochrana našich raků by se měla 
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ubírat spíše jiným směrem než formou masových od-
chovů (ŠTAMBERGOVÁ et al. 2009). Základem aktivní 
ochrany raků jsou stabilní a silné populace, z nichž je 
možné předpokládat přirozenou migraci do dalších částí 
příslušného povodní, nicméně volné znovuosídlení ně-
kterých původních lokalit raky je občas nemožné a tak 
je nutné přistoupit k přenosu (transferu) raků. 

5.9.9  Vodní hmyz

Světlana Zahrádková

Specifi ka druhové ochrany vodního hmyzu

Vodním hmyzem jsou zde míněni příslušníci druhů sku-
piny Ectognatha, kteří jsou alespoň v některé fázi svého 
vývojového cyklu vázáni na vodní prostředí; obvykle jde 
o stadium vajíčka, larvy, popř. i kukly a imága. Druhy 
řazené mezi vodní hmyz náleží do několika řádů, mají 
různé nároky na prostředí, různé životní strategie a jsou 
také v různé míře ohrožené změnami prostředí. 

Ochrana vodního hmyzu, ať již obecná nebo zvláštní, 
má ve srovnání s ochranou obratlovců i terestrických 
bezobratlých určitá specifi ka. Naprostá většina druhů 
vodního hmyzu není přímým předmětem komerčních 
aktivit, také vliv sběratelů a chovatelů není z tohoto 
pohledu tak závažný. Většina druhů vodního hmyzu 
je obtížně určitelných; v řadě případů je přesné určení 
(a tedy i odlišení běžného druhu od vzácného) možné 
až po preparaci, tedy po usmrcení jedince. Vzhledem 
k problematické determinaci druhů je prakticky ne-
možné vyhnout se při odběrech vzorků (např. v rámci 
rutinních monitoringů) ulovení vzácného a ohrožené-
ho druhu, (popř. zvláště chráněného druhu dle zákona 
č. 114/1992 Sb.), pokud je druh na sledované lokalitě 
přítomen. Další komplikací jsou běžně užívané meto-
dy odběru vzorků hydrobiontů, tedy i vodního hmyzu 
z vodního prostředí (např. ruční sítí nebo kvantitativ-
ním odběrovým zařízením), které neumožňují žádoucí 
selekci jedinců. Odchycený jedinec je často poškozen 
a ani okamžité navrácení do prostředí nezaručuje jeho 
přežití. Nejšetrnější jsou odběry vzorků pomocí cedníku, 
průběžně prohlížené a kontrolované, kdy alespoň dru-
hy snadno poznatelné mohou být ihned vráceny zpět 
do vody. Tyto postupy však není možno použít pro ně-
které účely, protože jsou do určité míry selektivní – nelze 
jimi například odebrat reprezentativní vzorek makro-
zoobentosu. Odchyt imág smýkací sítí nebo na světlo 
je z hlediska možností šetrného odběru vzorků zhruba 
srovnatelný s používáním cedníku ve vodním prostře-
dí. Nicméně je nutno zdůraznit, že ovlivnění hmyzích 
populací běžnými odběry vzorků pro potřeby výzkumu 
nebo monitoringu je téměř vždy zanedbatelné. 

Ochrana vodního hmyzu je vzhledem k těmto speci-
fi kům neodmyslitelně svázána s ochranou akvatických 
ekosystémů a obecně s jejich managementem.

Antropogenní vlivy působící na akvatické 
ekosystémy a jejich dopady na vodní hmyz

Existuje pět základních typů negativního ovlivnění bio-
diverzity hmyzu ve sladkovodních ekosystémech: nad-
měrné využívání vody, znečištění, modifi kace proudění, 
degradace až destrukce habitatů, invaze nepůvodních 
druhů (DUDGEON et al. 2005). Kombinace těchto vlivů 
i jejich případné synergie, navíc v kombinaci s extrém-
ními projevy kolísání klimatu mohou vést k nevratným 
procesům, i k vyhynutí některých druhů.

Jedním z nejběžnějších a nejzávažnějších typů nega-
tivního ovlivnění akvatických habitatů je znečišťování 
vod lehce odbouratelnými organickými látkami. Po-
mineme-li přirozený přísun organické hmoty z okolí 
vodního tělesa (například listy spadané do tůní, přesun 
hmoty z vyšších částí toku do nižších), je zdrojem or-
ganických látek převážně činnost člověka (komunální 
i průmyslové odpadní vody, zemědělství). Rozklad or-
ganických látek ve vodách vede ke snižování obsahu kys-
líku. K tomuto faktoru je citlivá celá řada hydrobiontů, 
včetně zástupců hmyzu často odkázaných na příjem 
kyslíku rozpuštěného ve vodě. Mezi nejcitlivější orga-
nismy patří mnohé pošvatky (Plecoptera) a většina jepic 
(Ephemeroptera), naopak mezi dvoukřídlým hmyzem 
(například Chironomidae) se najdou druhy euryoxybi-
ontní. Jak chronické, tak nárazové organické znečištění 
závažně devastuje hmyzí populace.

S organickým znečišťováním úzce souvisí zvyšování 
trofi e vody. Živiny ve vodách vznikají odbouráváním 
organických látek auto- i allochtonního původu, do-
stávají se do vod např. v důsledku hnojení či používání 
detergentů. Řada druhů vodního hmyzu, zejména druhy 
obývající rašeliniště a druhy horských toků, preferuje 
oligotrofní prostředí a vyšší obsah živin je z prostředí 
eliminuje, popřípadě jsou pod konkurenčním tlakem 
druhů s širší ekologickou valencí.

Projevy acidifikace v posledních letech poněkud 
ustupují, nicméně v zasažených oblastech jsou důsled-
ky stále zřetelné jak v tekoucích, tak stojatých vodách 
především hercynských pohoří. Dlouhodobě jsou sle-
dovány změny rozšíření vodního hmyzu šumavských 
jezer a potoků v jejich okolí. Typická je zde absence 
jepic (Ephemeroptera), k odolnějším druhům patří 
např. Ameletus inopinatus (EATON 1887), Leptophlebia 
vespertina (LINNÉ 1758) nebo Siphlonurus lacustris 
(EATON 1870). Také mezi vážkami (Odonata) je jen 
omezený počet druhů, které dobře snášejí prostředí po-
stižené acidifi kací – jsou to např. druhy Aeshna cyanea 
(MÜLLER 1764), Aeschna juncea (LINNÉ 1758) nebo 
Pyrrhosoma nymphula (SULZER 1776). Omezený bývá 
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i počet druhů chrostíků (Trichoptera), odolnější jsou 
např. druhy Limnephilus rhombicus (LINNÉ 1758), 
Oligo trichia striata (LINNÉ 1758) Phryganea bipuncta-
ta (RETZIUS 1783) nebo Polycentropus fl avomaculatus 
(PICTET 1834). Mezi pošvatkami je více acidotole-
rantních druhů, např. Diura bicaudata (LINNÉ 1758), 
Nemurella pictetii (KLAPÁLEK 1900), Leuctra nigra 
(OLIVIER 1811), Leuctra hippopus (KEMPNY 1899); 
Nemoura cinerea (RETZIUS 1783) (Plecoptera). 

Z řádu dvoukřídlých (Diptera) nacházíme v acidifi -
kovaných vodách poměrně hojně také zástupce čeledi 
pakomárovitých (Chironomidae), např. druhy Hetero-
trissocladius marcidus (WALKER 1856), Polypedilum 
albicorne (MEIGEN 1838) nebo Tvetenia gr. bavarica. 

V tekoucích vodách v České republice patří k nej-
závažnějším problémům morfologické změny. Častým 
typem úpravy toku je změna trasy koryta, obvykle na-
přímením nebo přeložením, což je v mnoha případech 
spojeno se zkrácením trasy a zahloubením toku vůči 
okolní krajině. Tyto úpravy mohou mít za následek jak 
zvýšení rychlosti proudu v korytě, tak jeho zpomalení 
(záleží na charakteru úpravy a vodním režimu v povodí 
toku); pravidelně však vedou ke snížení diverzity ha-
bitatů. V toku mizí peřeje a tůně, dochází k unifi kaci 
substrátu dna. Dalšími častými zásahy jsou různé úpravy 
břehů, popřípadě i dna. Jedná se o různá technická řeše-
ní, od úprav přírodě blízkých, jako jsou např. oplůtky, až 
po kamennou dlažbu či betonové panely nebo i monoli-
ty. Tyto úpravy mohou být různé závažné i rozsáhlé, a za-
tímco např. pomístní opevnění břehů ať už kameny nebo 
i zídkou nemívá na vodní hmyz pozorovatelné negativní 
dopady, rozsáhlé úpravy opět způsobují ztrátu habitatů. 
Mizí příbřežní vegetace i makrofyta v toku. Submerzní 
makrofyta jsou často osidlována larvami hmyzu, keře 
a stromy na břehové hraně jsou zase zdrojem mrtvého 
dřeva v tocích, obojí má význam pro diverzifi kaci habi-
tatů (ABBE & MONTGOMERY 1996). 

Vodohospodářské úpravy řeky Moravy na počátku 
20. století vedly na dolním toku k opevnění původně 
hlinitých břehů – to vedlo k lokální extinkci jepice druhu 
Palingenia longicauda (SOLDÁN et al. 1998). Důsled-
kem podélných staveb na tocích bývá ztráta laterální 
konektivity toků (např. komunikace toku s jeho rameny 
v nivě) a především, v případě neprostupné úpravy dna 
(dlažba, beton), ztráta možnosti komunikace s podříční 
zónou – hyporeálem. Významnou funkcí hyporeálu je 
to, že slouží jako refugium v období, kdy dočasně panují 
podmínky nepříznivé pro přežívání akvatických stádií 
hmyzu (např. vysychání koryta). 

Příčné hrazení toků je problematika diskutovaná 
a řešená především v souvislosti s průchodností toků 
pro migraci ryb, týká se však také vodních bezobratlých 
včetně hmyzu. Je zřejmé, že disperzní schopnosti dospěl-

ců většiny k vodě vázaných druhů hmyzu umožňují pře-
konávání příčných přehrádek menších velikostí, avšak 
již velké jezy s dlouhými jezovými zdržemi a přehradní 
nádrže mohou působit jako migrační bariéra. U samic 
vodního hmyzu žijícího v tekoucích vodách je znám jev 
zvaný kompenzační let, tj. let proti proudu před klade-
ním vajíček. Tento let je jedním z mechanismů, který 
umožňuje druhům tekoucích vod kompenzovat unášení 
larev proudem do nižších částí toků a zajisté také pře-
konávání úseků toků nevhodných pro přežití populace, 
v daném případě úseků toků s charakterem stojaté vody. 
Schopnost létat je však rozdílně vyvinutá u jednotlivých 
skupin a některé u nich jsou limitovány také krátkostí 
života ve stadiu dospělce (např. jepice – Ephemeroptera).

Příčné hrazení toků však působí i jiné problémy. 
Místní zdržení vody, zadržování splavenin i změny 
proudění vedou ke změnám ve skladbě substrátu dna. 
Ve zdrži, zejména v případě velkých údolních nádrží, 
dochází ke změnám jak teploty vody, tak chemického 
složení. V závislosti na umístění nádrže na toku a způso-
bu manipulace (zjednodušeně režimu vypouštění vody) 
bývá tok pod nádrží různým způsobem ovlivňován. Tak 
například úsek toku pod velkou nádrží ve středních nad-
mořských výškách s vypouštěním vody z hlubších vrs-
tev bývá takzvaně montanizovaný (ritralizovaný). Voda 
je oproti přirozenému stavu v létě chladnější (v zimě 
pak poněkud teplejší), suspendované látky se zadržují 
v nádrži, průhledná voda umožňuje bohatý rozvoj sub-
merzních makrofyt. Původní parmové pásmo se mění 
na pstruhové, mizí organismy preferující vyšší teploty 
vody (potamální), z larev vodního hmyzu dominují 
druhy preferující vyšší a chladnější úseky toků – ritrál-
ní a fytofi lní. 

Vody stojaté jsou na území České republiky převáž-
ně umělého původu (rybníky, údolní nádrže). I zde však 
existují velké rozdíly v úpravách břehů, v charakteru 
a údržbě litorální zóny a také v míře znečištění. Význam-
nou roli při utváření habitatů vhodných pro vodní hmyz 
má rozsah kolísání hladiny (např. periodické obnažování 
břehů ve vyrovnávacích nádržích – nádrže vyrovnávající 
kolísání průtoků pod údolními nádržemi s hydroelek-
trárnami). Různé typy stojatých vod (tůně, odříznutá 
ramena v říčních nivách apod.) mohou sloužit jako re-
fugia a to i pro některé říční druhy.

Mokřady, mimo své četné další funkce, významně 
přispívají k heterogenitě krajiny a jsou domovem pro 
množství akvatických i semiakvatických druhů hmyzu. 
Mokřady jsou ohroženy podobným způsobem jako te-
koucí a stojaté povrchové vody: zvýšeným vnosem živin, 
popřípadě i toxických látek, změnami hydrologického 
režimu: jednak cíleným vysoušením, jednak změnami 
teplot a množství, popř. režimu srážek. 
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Souvislosti projevů kolísání klimatu
a druhové ochrany vodního hmyzu

Vodní ekosystémy jsou považovány za velmi zranitel-
né kolísáním klimatu vzhledem k tomu, že jsou frag-
mentované, vodní organismy mají limitované disperzní 
schopnosti a teplota vody je závislá na teplotě vzdu-
chu (WOODWARD et al. 2010). Předpokládá se, že 
vlivem kolísání klimatu dojde ke změnám (pravděpo-
dobně nárůstu) teploty vzduchu a změně chodu teplot 
a ke změnám srážkového režimu. Předpovědi se různí 
podle jednotlivých scénářů vývoje klimatu, nicméně pro 
akvatické ekosystémy lze očekávat zvýšení teploty vody, 
změny hydrologického režimu (rozkolísané průtoky – 
povodně na jedné straně a nízké až nulové průtoky 
na straně druhé), změny morfologie toků (korytotvor-
né průtoky, vznik a zánik habitatů) a navazující změny 
fyzikálně-chemických a chemických vlastností vody 
(změny jakosti). V důsledku toho lze očekávat změny 
v druhovém složení vodního hmyzu, tedy vymizení 
druhů z určité oblasti až jejich vyhynutí a také změny 
areálů. Migrace mohou probíhat různými směry podle 
místních podmínek, obecně vzato však jde především 
o přesun oligostenotermních druhů do vyšších, chlad-
nějších poloh. Migrační bariéry však mohou znemožnit 
tento „únik“ do příznivějších podmínek a vést opět k vy-
hynutí. Migrační bariérou nemusí být jen stavby na to-
cích, ale i sezónní výkyvy – např. vysýchání částí toků.

Vodní hmyz a nepůvodní druhy

Výskyt nepůvodních druhů v akvatických ekosystémech 
souvisí jednak přímo s lidskou činností (např. šíření 
druhů lodní dopravou, propojování různých povodí 
(úmoří) vodními cestami (např. průplav Rýn-Dunaj-
-Mohan), jednak s důsledky klimatických výkyvů, které 
vedou k nárůstu „invazibility“ ekosystémů. Může dochá-
zet ke zhoršení podmínek pro původní druhy, negativ-
ní důsledky nastávají, zejména jsou-li postiženy klíčové 
druhy. Na území České republiky se vyskytuje jen málo 
druhů vodního hmyzu klasifi kovaných jako nepůvodní, 
příkladem může být pošvatka Leuctra geniculata, což je 
původně středomořský druh: v současnosti se vyskytuje 
např. v povodí Střely, Bíliny a Malše (PAŘIL et al. 2008). 
Nepůvodní druhy klasifi kované jako invazní jsou úspěš-
né v kompetici o zdroje, jak o potravu, tak o prostor. 
V důsledku toho dochází ke snížení biodiverzity. Dru-
hy vodního hmyzu nebývají řazeny do kategorie invaz-
ních, jsou naopak těmi, kteří patří mezi ony „poražené“ 
v kompetici o zdroje, např. původem pontokaspický 
druh korýše Dikerogammarus villosus se živí mimo jiné 
i larvami hmyzu (HOLDICH & PÖCKL 2007). 

Vodní hmyz v Červených seznamech 
a vyhlášce č. 395/1992 Sb. zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Počet zvláště chráněných druhů hmyzu vázaného 
na vodní prostředí, zařazených do vyhlášky č. 395/1992 
Sb. je poměrně malý. V kategorii kriticky ohrožený 
jsou řazeny druhy: potápník (Graphoderus bilineatus); 
v kategorii silně ohrožený jsou řazeny druhy: šídlat-
ka kroužkovaná (Sympecma braueri), vážka běloústá 
 (Leucorrhinia albifrons), vážka jasnoskvrnná (Leucor-
rhinia pectoralis), vážka široká (Leucorrhinia caudalis); 
v kategorii ohrožený jsou to pak druhy: číhalka pospo-
litá (Atherix ibis), šídlo rašelinné (Aeshna subarctica). 
V tzv. Červených seznamech (FARKAČ et al. 2005) je 
zařazeno druhů více. U řádů hmyzu s typicky vodními 
larvami jsou uváděny následující počty pro regionál-
ně vyhynulé, extrémně ohrožené a ohrožené druhy: 
jepice (Ephemeroptera) 4, 7, 7; vážky (Odonata) 2, 12, 
13; pošvatky (Plecoptera) 6, 18, 15; chrostíci (Trichop-
tera) 9, 16, 25; z dvoukřídlého hmyzu (Diptera) např. 
pro čeleď muchničkovitých (Simuliidae) 1, 1, 6; dále 
jsou do uvedených kategorií zařazeny i některé druhy 
brouků, ploštic, střechatek apod. V roce 2011 je seznam 
zvláště chráněných druhů za účelem novelizace vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. aktualizován. Mezi kritérii pro zařazení 
druhu do novely vyhlášky je, mimo ohrožení a vzácnost 
druhu, také ohrožení jeho biotopů. V návrzích je zařazen 
podstatně vyšší počet druhů vodního hmyzu (např. mezi 
kriticky ohroženými druhy je 5 druhů jepic (Ephemero-
ptera) 4 druhy pošvatek (Plecoptera); mezi kriticky a sil-
ně ohroženými pak celá řada vážek (Odonata) a brouků 
(Coleoptera).

Možnosti ochrany vodního hmyzu

Vzhledem ke specifikům druhové ochrany vodního 
hmyzu je jedinou možností komplexní ochrana bio-
topů v rámci velkých hydrologických celků (povodí) 
s důrazem na nenarušování, popř. obnovu diverzity 
habitatů a pokud možno přirozený hydrologický re-
žim. Zásadním krokem je omezit další regulace a příč-
né hrazení toků na nezbytné minimum. Zrychlování 
odtoku vody v určitých úsecích toků a její zadržování 
v nádržích v úsecích jiných skýtá zajisté určitou mož-
nost regulace průtoků, ta je však v podstatě omezená 
na víceméně běžné situace. Extrémní průtoky takto řešit 
nelze a ty pak likvidují i ony regulační stavby na tocích. 
Logickým řešením „povodňových škod“ by bylo pokud 
možno ponechat takto revitalizovaný stav přirozenému 
vývoji, v praxi se tak stává ovšem jen zřídka. Obecně je 
pro říční systémy a jejich biotu nejvhodnějším řešením 
umožnit tokům samovolný vývoj v nivě – dostatek pro-
storu je důležitější než exaktně projektované a těžkou 
technikou budované meandry. 
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Velmi důležitá je prostupnost říční sítě v rámci 
povodí. Důsledná ochrana přírodě blízkých biotopů 
a jejich provázání migračními koridory je mimořádně 
významná už proto, že reintrodukce vodního hmyzu je 
velmi problematická záležitost a touto cestou prakticky 
není možné ovlivňovat například revitalizované úseky 
toků. Propojování povodí je naopak zcela nežádoucí, 
protože usnadňuje šíření nepůvodních druhů. Likvida-
ce invazních druhů ve vodním prostředí je problém jen 
obtížně řešitelný. Minimum, které lze realizovat, je ne-
usnadňovat invaze budováním vodních cest, zejména 
pak průplavů mezi úmořími.

Významným úkolem je snižování až eliminace růz-
ných typů znečištění. Zlepšování saprobního stavu je 
relativně snadný úkol – lehce odbouratelné organické 
látky jsou likvidovány v běžných čistírnách odpadních 
vod. Složitější je proces takzvaného terciárního čištění, 
při kterém je z vody odstraňován dusík (nitrifi kace, de-
nitrifi kace) a fosfor pomocí chemický a biologických 
metod (srážení, využití poly-P bakterií). Průmyslové 
odpadní vody pak vyžadují speciální postupy.

V souvislosti s kolísáním klimatu a změnami vyvola-
nými tímto jevem v akvatických ekosystémech jsou pro 
vodní hmyz, podobně jako pro další skupiny organismů, 
důležité znalosti o historickém a aktuálním rozšíření, 
autekologických vlastnostech, disperzním potenciálu, 
o dlouhodobých fl uktuacích výskytu a jejich příčinách. 
V managementu ochrany akvatických ekosystémů pak 
je třeba zohledňovat možné varianty vývoje klimatu při 
výběru budoucích chráněných území.
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5.9.10  Půdní bezobratlí

Ivan H. Tuf

Co je to půda? 

Odpověď na otázku v názvu kapitoly se liší podle toho, 
kdo na ni má odpovědět. Objektivně řečeno, je půda 
nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, je prostoupená vo-
dou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedoge-
neze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem 
přeměn minerálních a organických látek. Vnějšími fak-
tory rozrušujícími půdotvorný substrát jsou klimatické 

a fyzikální (změny teploty, gravitační síla, promývá-
ní), chemické (rozpouštění, rozleptávání, krystalizace) 
a bio logické (kořenové exudáty, organická hmota, pro-
míchávání a provzdušňování půd organismy) vlivy. To 
je odpověď pedologa, vědce, který půdu studuje. Jinou 
odpověď by však dali živočichové, pro které je půda 
substrátem, po kterém se pohybují, místem, kde mo-
hou nacházet útočiště trvalé či dočasné, kde nacháze-
jí potravu, kde se vyvíjejí. (I člověk si zpevňuje půdu 
pro usnadnění pohybu a transportu, i člověk si hloubí 
zemljanky, sklepy a bunkry, i člověk z půdy vyhrabává 
brambory, lanýže, podzemnici či vajíčka tabonů a želv.) 
Rostliny by zřejmě v odpovědi zdůraznily skutečnost, že 
v půdě musí být dostatek vody, vzduchu (pro dýchající 
kořeny) i živin a že půda musí být dostatečně prostup-
ná pro růst kořenů a dostatečně pevná, aby se rostlina 
udržela ve vzpřímené poloze, když se snaží rozprostřít 
své listy nad okolní porost. Naproti tomu zemědělec 
a lesník by půdu nazvali výrobním nástrojem, který jim 
umožňuje pěstovat komodity, o které mají spotřebitelé 
zájem (plodiny, píci, dřevo). Technokrati by kromě pro-
dukční funkce půd uvedli ještě její význam pro fi ltraci 
vody a pufrační médium pro řadu škodlivin a poten-
ciálně rizikových látek, roli půdních mikroorganismů 
v dekompozici mrtvé organické hmoty a kolobězích řady 
prvků (C, N, P, S), zjevnou vlastnost půdy poskytovat 
prostor pro umisťování staveb, pro rekreační činnost 
a další aktivity člověka (války se primárně vedly o zemi, 
porobený národ přicházel o půdu). V neposlední řadě by 
i mohlo zaznít, že půda je prostředím, v němž probíhá 
archeologický a paleontologický výzkum.

Skutečnost, že půda vzniká spolupůsobením abiotic-
kých a biotických faktorů, ji odlišuje od jiných anorga-
nických substrátů, které půdou nejsou. Pouze abioticky 
zvětralé substráty (například prach na Měsíci, ve kterém 
je obtisknuta slavná Armstrongova šlépěj) jsou pouhým 
regolitem bez důležitých vlastností typických pro půdu. 
Tvrdívá se, že půda je oživený (dané organismy jsou 
v půdě jaksi „navíc“) subsystém (součást ekosystému), 
mnohem pravdivější je však tvrzení, že půda je živý sys-
tém. Bez půdních organismů by půda nebyla půdou.

Co je to edafon?

V defi nici půdy z pohledu pedologa jsme uvedli biolo-
gické faktory pedogeneze. Organismy, které se na tvor-
bě půd podílejí, se nazývají edafon. Edafon je soubor 
druhů organismů, které svým způsobem života závise-
jí na půdě, ať už po celý život či jeho část. S ohledem 
na příslušnost daného organismu k jednotlivým říším 
rozlišujeme fytoedafon, který tvoří půdní řasy, houby, 
bakterie a aktinomycety, a zooedafon, kam patří půdní 
živočichové. Mezi edafon nepatří kořeny a jiné podzem-
ní orgány rostlin (protože rostliny získávají energii z fo-
tosyntézy), ani jejich semena (která nevykazují žádný 
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vliv na půdu). Jelikož pojem edafon pochází z řečtiny 
(έδαφος = země) a znamená „zemní“, je slovní spojení 
„půdní edafon“ stejně nesmyslné, jako třeba „vodní ben-
tos“. Většina půdních organismů obývá svrchní vrstvy 
půdy, konkrétně humusový horizont. Uvádí se, že 95 % 
půdních organismů žije v hloubce do deseti centimetrů.

Edafon se podílí na dekompozici mrtvé organické 
hmoty, ale řada druhů je součástí také pastevně kořist-
nických potravních řetězců (například ponravy živící 
se kořínky rostlin, či draví střevlíci). Rozklad opadu 
a jiné organické hmoty probíhá jednak chemicky a bio-
chemicky (působením enzymů bakterií a hub), jednak 
mechanicky rozmělňováním (vykousáváním půdními 
živočichy). Význam rozmělňování opadu spočívá v tom, 
že se tak vytváří mnohem větší povrch, který mohou 
následně kolonizovat mikroorganismy rozkládající orga-
nické látky. Rozkousání listu pomůže mikroorganismům 
proniknout přes odolnou pokožku k měkkému paren-
chymu uvnitř. V průběh trávení těchto pletiv (i tkání 
mrtvých živočichů) vznikají mj. stabilní humusové látky. 
Tato transformace organické hmoty v půdě je doprová-
zena jednak tvorbou půdních agregátů (organické látky 
„lepí“ i minerální částice, vzniká drobtovitá struktura 
půdy), jednak zooedafon svým pohybem v půdě promí-
chává organické a anorganické částice. Navíc chodbič-
ky půdních živočichů napomáhají provzdušnění půdy, 
schopnosti rostlin prorůstat svými kořeny do půdy i za-
sakování srážkové vody. Mezi nejvýznamnější rozklada-
če v podmínkách střední Evropy patří žížaly. Takzvané 
hlubinné druhy žížal si vytvářejí trvalé norové systémy, 
které zasahují až do hloubek přes dva metry. Jejich chod-
bičky významně zvyšují schopnost půdy pojmout sráž-
kovou vodu a snižují tak vodní erozi. Navíc do svých 
chodeb zatahují rostlinný opad a naopak vynášejí na po-
vrch jemné minerální částice. Jejich chodby jsou pečlivě 
udržované tzv. cementováním stěn chodeb, které žížala 
potírá svým trusem s jemnými minerálními částečka-
mi a s organickými látkami. Hlubinné žížaly produkují 
nejkvalitnější (nejstabilnější) formu humusu zvanou 
měl (mull). Měl je nejlepší zásobárnou živin pro rostli-
ny, jejich trus obsahuje směs minerálních a organických 
částic obohacenou o vápenné ionty, které samy vylučují. 
Vynášení exkrementů na povrch půdy (tzv. žížalince) 
výrazně přispívá k tvorbě půdy. Tvorbu půdy můžeme 
„pozorovat“ na pozvolném pomalém zanořování větších 
kamenů do půdy na pastvinách či v lesích. 

Je však třeba si uvědomit, že mezi edafon nepatří 
jen žížaly, ale i řada dalších skupin živočichů, kteří jsou 
na půdu vázaní. Mezi nejvýznamnější drobné rozkladače 
mrtvé organické hmoty patří chvostoskoci a pancířníci 
(roztoči), opadem se živí také řada hlístic. Větší veli-
kostní kategorie dekompozitorů jsou zastoupeny hlav-
ně mnohonožkami a suchozemskými stejnonožci, ale 
i roupicemi, vidličnatkami či hmyzenkami. Významnou 
skupinou jsou i larvy hmyzu, který se v dospělém stádiu 

vyskytuje mimo půdu. Známými příklady jsou napří-
klad ponravy chroustů či nymfy cikád, které prodělávají 
několikaletý život v půdě, než se přemění v dospělce, 
na půdě nezávislého. Významné je, že dospělci edafi cké-
ho hmyzu jsou často dobří letci a mohou tak kolonizovat 
nové (např. rekultivované) lokality, kde se jejich larvy 
podílejí na dekompozici opadu. Typickým příkladem 
jsou muchnice (rod Bibio) patřící mezi dvoukřídlý hmyz. 
Kromě dekompozitorů však v půdě žijí také predátoři, 
kteří se živí živočišnou kořistí. Takto se živí řada druhů 
stonožek, sekáčů, všichni pavouci, řada druhů střevlíků 
a drabčíků. Podílejí se tak na udržování stabilních po-
pulací jejich kořisti.

Význam půdy pro člověka

Jak zaznělo dříve, půda je živý systém, který je také své-
bytnou součástí etického přístupu k přírodě samotné. 
Ačkoliv některé funkce půdy dokážeme částečně na-
hradit (např. hydroponickým pěstováním některých 
zemědělských plodin), význam půdy pro člověka je 
neocenitelný. Podtrhuje ho i příbuznost hebrejských 
slov Ádám (člověk), adamá (půda, země) a dam (krev). 
Půda je těžce obnovitelný zdroj, vzhledem k rychlosti 
půdotvorných procesů v praxi de facto zdroj neobnovi-
telný (v našich podmínkách vzniká jednocentimetrová 
vrstva půdy dle různých autorů 50 až 200 let). Půda se 
navíc nedá převážet – na rozdíl od zemědělských plodin, 
dřeva, nerostů, uhlí, ropy či dokonce vody, půda není 
(zatím?) předmětem mezinárodního obchodu. Půda 
se transportuje pouze omezeně a na menší vzdálenosti 
(např. do skleníků, na terasy atp.).

Půda sehrála nenahraditelnou roli ve vývoji lidstva, 
respektive tzv. neolitická revoluce, související se vnikem 
civilizací, se vyznačuje právě změnou vztahování se člo-
věka k půdě. V průběhu této revoluce se z člověka-lovce 
stává člověk-zemědělec. K tomu došlo nejdříve zřejmě 
v devátém či desátém tisíciletí před naším letopočtem 
v oblasti tzv. Úrodného půlměsíce (dnešní Palestina, 
Sýrie, Turecko, Írán a Irák), kde lidé přestali sbírat zrna 
obilovin a začali je postupně sami systematicky pěsto-
vat. Současně začali také domestikovat dobytek (ovce, 
kozy, skot), původně zřejmě hlavně odchytávali a vykr-
movali mláďata na maso, později je sami začali množit 
a využívat i mléko. Ruku v ruce se vznikem zemědělství 
vznikala také dělba práce a civilizace samotná. Princi-
py zemědělství se posléze šířily z Úrodného půlměsíce 
do Evropy i Asie. Ačkoliv je pro nás Evropany Úrodný 
půlměsíc nejvýznamnějším civilizačním centrem, míst, 
kde proběhla autochtonní domestikace rostlin (eventu-
álně i živočichů) v průběhu neolitu je známa celá řada. 
Jejich počet a umístění se však liší u různých autorů (ne-
sporné jsou kromě Úrodného půlměsíce ještě střední 
Amerika, Andy v Jižní Americe, Čína a východ USA, 
dále se uvádějí i tropická západní Afrika, oblast Sahelu, 
Etiopie, Indie a Papua Nová Guinea).
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Od mladší doby kamenné tedy člověk navazuje vztah 
s půdou a stává se závislým na její úrodnosti. Také řada 
kolapsů dávných civilizací souvisela (mimo jiné) s de-
gradací půdy, ať již jejím vyčerpáním či erozí po od-
lesnění. Například na odlehlém Velikonočním ostrově 
žilo v dobách jeho největší slávy okolo 30 tisíc obyvatel 
(tj. téměř desetkrát více než dnes, s hustotou obyvatel 
přibližně 280 na čtvereční kilometr). V důsledku rivality 
náčelníků byly zdejší lesy vykáceny během nákladných 
staveb pověstných okázalých soch moai. Po odlesnění 
byla půda zničena větrnou erozí a upadající zemědělství 
bylo vázáno výlučně na agrotechnická opatření jako vý-
sadby větrolamů, použití kamenné nastýlky (zakrývání 
půdy kameny) a pěstování jednotlivých rostlin ve vy-
hloubených jamkách. Jiným příkladem je kolonizace 
Grónska. Vikingové, kteří se tento ostrov pokusili ně-
kolikrát obsadit, byli nepřizpůsobiví a pěstováním řepy, 
zelí a hlavně sena pro krávy, prasata a ovce zlikvidovali 
zdejší slabé vrstvičky chudé půdy. Naproti tomu Inuité, 
oportunní lovci ryb, tuleňů, velryb i ptáků, kteří země-
dělství neprovozovali, v Grónsku prosperovali.

Půda v právních souvislostech

Právo a právní systém se jaksi z defi nice vztahuje k vlast-
nictví jednotlivých entit a k výčtu práv, kterými vlastník 
(správce) disponuje. Mezi státem uznávané právní prin-
cipy patří např. dobrá víra, dobré mravy, právní jistota, 
veřejný pořádek, dobrá správa aj. Z pochopitelných dů-
vodů se proto ochrana půdy právně vztahuje zejména 
na půdu obhospodařovanou, což znamená půdu využí-
vanou zemědělci či lesníky. Právní předpisy týkající se 
půdy navrhují a přijímají převážně resorty Ministerstva 
zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Hlavní-
mi zákony, které se aktuálně vztahují k ochraně půdy, 
jsou:
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní-
ho fondu, ve znění pozdějších předpisů. Kromě defi nice 
zemědělského půdního fondu (zemědělská půda, půda 
dočasně neobdělávaná, rybníky s chovem ryb nebo vod-
ní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování 
zemědělské výroby, jako jsou například cesty) a výčtu 
jeho funkcí stanovuje postupy pro změnu využití půdy 
pro jiné účely. Souhlas ke změně účelu půdy je možné 
vydat jen v nezbytných případech a tak, aby byla ode-
jmuta jen nejnutnější plocha, zákon stanovuje případy, 
kdy souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu není potřeba a dále stanovuje podmínky vyměření 
odvodu za vynětí půdy ze zemědělského půdního fon-
du. Zákon rovněž vymezuje působnost orgánů ochrany 
zemědělského půdního fondu.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon upravuje cíle a úkoly územního plánování, jeho 
soustavu orgánů a nástroje, stanovuje vyhodnocování 

vlivů na udržitelný rozvoj území a další postupy souvi-
sející s územně plánovací činností.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanovuje, jak udr-
žet za pomoci krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků 
přírodní rovnováhu v krajině, chránit rozmanitost forem 
života, přírodních krás a jak šetrně hospodařit s přírod-
ními zdroji.
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění poz-
dějších předpisů. Tento zákon vymezuje základní pojmy 
a stanovuje základní zásady ochrany životního prostředí. 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších před-
pisů. Tento zákon stanovuje předpoklady pro zachování 
lesa, péči o něj a jeho obnovu. Pozemky určené k plnění 
funkce lesa mohou být opět použity pro jiný účel jen 
velmi výjimečně a v odůvodněných případech. 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem-
kových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpra-
vě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje 
řízení o pozemkových úpravách, stanovuje působnost 
pozemkových úřadů. V souvislosti se scelováním po-
zemků či jejich dělením se uspořádávají vlastnická 
práva a související věcná břemena. Ohled se bere právě 
na zlepšení životního prostředí, ochranu zemědělského 
půdního fondu a ekologickou stabilitu krajiny.
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento zákon vytváří předpoklady pro podmín-
ky provozování zemědělství a zajištění jeho schopnosti 
produkovat potraviny pro obyvatele a jiné mimopro-
dukční funkce zemědělství, zohledňujících ochranu 
půdy, vody, ovzduší a dalších složek kulturní krajiny. 

Ohrožení půdy a její ochrana

Jelikož existuje přehršel zákonů, které chrání půdu před 
jejím nevhodným používáním, nepřekvapí nás, že půda 
je ohrožena celou řadou faktorů. Mezi tyto faktory patří 
převážně: eroze, acidifi kace, dehumifi kace, kontamina-
ce, kompakce a zábor půdy. Většina těchto forem ohro-
žení půdy však zapříčiňuje, spouští či souvisí s jinými 
formami a tím silně zrychlují celkovou degradaci půdy 
a ohrožují populace půdních živočichů.

Eroze půdy
Pojem eroze lze přeložit jako rozrušování, narušování 
půdy, respektive půdního povrchu. Jedná se o uvolňová-
ní půdních částic, jejich transport a následné usazování. 
Základní silou podmiňující erozi je gravitace (souvisí 
s usazování a často i transportem), uvolňování částic 
způsobuje síla větru, vody či ledu (konkrétně ledovcové 
splazy). Vodní erozi charakterizuje rozplavování půd-
ních agregátů silou dešťových kapek a následně jejich 
odnos odtékající vodou. Vodní erozi dobře brání hustý 
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vegetační pokryv půdy (který zpomaluje padající kap-
ky, jež pak nemají tolik síly na rozplavování půdních 
agregátů) a dobrá pórovitost půdy, která umožňuje 
dostatečnou infi ltraci (vsakování) vody (srážky tudíž 
neodtékají po povrchu půdy). Vodní eroze je proto vý-
razně silnější, když z půdy odstraníme vegetaci a snížíme 
schopnost infi ltrace půdy jejím zhutněním. Typickým 
příkladem jsou lesní porosty v kopcovité krajině. Zdejší 
nezpevněné cesty jsou obnaženy (prosekány mezi stro-
my) a utuženy (jezdí po nich těžká lesní technika), čímž 
jsou velmi náchylné k erozi. Často jsou tyto cesty za-
hloubeny značně hluboko pod okolní terén, půda byla 
splavena při deštích do nížin do vodních toků. Tento 
typ eroze, kde člověkem obnaženou půdu rychle odnáší 
voda, je typický také pro stavbu železnic a silnic, kte-
ré podemílají odtékající srážky. Kromě lesních cest je 
vodní eroze velmi typická také pro pole (zvláště velké 
lány na svažitém terénu) a intenzivní pastviny. Srážková 
voda může odtékat plošně nebo vytvářet stružky a rýžky 
až zářezy v půdě. Na velkých lánech se často projevuje 
také větrná eroze, kdy drobné půdní částice jsou unášeny 
větrem ve formě prachu pryč z polí. Účinky větrné eroze 
můžeme vidět na polích ležících na mělkých půdách, 
kde se vyskytují světlejší plochy, způsobené obnažením 
podložního substrátu (bez organické hmoty). Eroze 
ochuzuje půdy o nejcennější (nejúrodnější) vrstvu – hu-
musový horizont (na poli zvaný ornice). V průběhu času 
tak intenzita degradace půd může způsobit až změny 
v klasifi kaci půdy dané lokality – cenné černozemě jsou 
degradovány na regozemě, podobně jako hnědozemě 
na pararendziny. Odhaduje se, že dnes je erozí ohrožena 
více než polovina plochy zemědělského půdního fondu. 
Na polích eroze způsobuje také odnos osiv a sadby, hno-
jiv a postřiků, odnesené částice se kupí na úpatí svahů, 
kde mohou (dostanou-li se na komunikace) komplikovat 
dopravu, či pokud se dostanou do vodních toků, způ-
sobují snížení průtočné kapacity řek, zanášení vodních 
nádrží, zakalení povrchové vody atp. Nezanedbatelný 
negativní vliv na vodní ekosystémy mají také odnesená 
hnojiva (způsobují eutrofi zaci vody) a pesticidy (jež hubí 
vodní organismy). Větrná eroze kromě odnosu částic 
poškozuje klíčící rostliny také mechanicky obrušováním. 

Protierozní opatření jsou velmi důležitá a komplexní. 
Jejich principem je snížit energii srážek a větru a také 
gravitace. Dosahuje se toho jednak výsadbou větrolamů, 
zatravňováním svažitých pozemků, obděláváním půdy 
po vrstevnicích, pásovým hospodařením, ochranným 
obděláváním půdy a protierozní výsadbou plodin. Tech-
nickými opatřeními jsou terénní urovnávky, protierozní 
meze či terasování. Zalesňování obnažených svahů chrá-
ní vodní toky proti zanášení.

Acidifi kace půdy
Pojem acidifi kace znamená okyselování, tj. zvyšování 
koncentrace volných vodíkových iontů. Přirozenou 

slabou acidifi kaci půd výrazně urychlují antropogenně 
podmíněné procesy, jako je používání kysele působících 
hnojiv (průmyslová hnojiva, ale i kejda), imise a kyselé 
deště (slabé kyseliny síry a dusíku vznikající z oxidů síry 
a dusíku vypouštěných lidmi do ovzduší) a odebíráním 
bazických prvků (převážně vápníku) z půdy v plodinách. 
Co se vápníku týče (hlavní složka pufračního komple-
xu, tj. komplexu, jež je schopen tlumit okamžité výky-
vy v acidobazické rovnováze neboli udržovat stálé pH 
půdy), na jeden hektar pole je ročně potřeba 30 kg Ca 
pro potřebu plodiny, 85 kg Ca jako kompenzace půdní 
reakce po aplikaci kysele působících hnojiv, 30 kg Ca pro 
neutralizaci kyselého spadu a až 150 kg Ca pro neutrali-
zaci kyselých dešťů (po zákonné úpravě emisí nyní pod-
statně méně). Důsledkem acidifi kace je snížení pufrační 
schopnosti půdy. Pufrační schopnost při postupné aci-
difi kaci je udržována nejprve rozpouštěním uhličitanu 
vápenatého či v kyselejších půdách zvětráváním silikátů. 
Po vyčerpání této schopnosti však dochází k výrazným 
změnám v půdním pH, ke zhoršení kvality humusu, 
zpomalení uvolňování minerálního dusíku z humusu, 
znedostupnění fosforu pro rostliny, uvolňování riziko-
vých prvků dosud vázaných v neškodných sloučeninách, 
rozpadu půdních strukturních agregátů, uvolňování 
a vymývání živin (K, Ca, Mg) a také k omezení rozvoje 
a aktivity půdních organismů (bakterií, aktinomycet, 
ale i chvostoskoků, hmyzenek, drobnušek, žížal a dal-
ších). Alespoň mírnou acidifi kací je postižena veškerá 
půda v České republice. Hlavní zásady ochrany půdy 
před acidifi kací jsou omezení vstupu kysele působících 
hnojiv, omezení monokultur a střídání plodin, pěstování 
víceletých pícnin a hlavně pravidelným vápněním půd 
mletým vápencem.

Dehumifi kace půdy
Pojem dehumifi kace lze přeložit jako úbytek humusu 
(organické hmoty). Půdní organická hmota je soubor 
organických látek, které jsou uloženy v půdě či na ní 
a jsou či nejsou promíchány s minerální složkou půdy. 
Tato organická hmota je nerozložená či v různém stádiu 
rozkladu. Její rozklad, dekompozici, způsobují půdní or-
ganismy a je součástí půdotvorných procesů. Dekompo-
zice se skládá jednak z mineralizace (rozklad organické 
hmoty a uvolňování jednotlivých prvků ve formě jed-
noduchých iontů) a jednak z humifi kace (reorganiza-
ce organické hmoty a vytváření stabilních organických 
komplexů fulvokyselin, huminových kyselin a huminu). 
Z mrtvé organické hmoty, která se dostává do půdy 
(resp. na půdu), je většina uhlíku uvolněna edafonem 
do ovzduší ve formě CO2 jako produkt dýchání, nicméně 
10–30 % uhlíku je akumulováno v půdě ve formě humu-
su. Význam humusu spočívá hlavně v jeho schopnosti 
fungovat jako zásobárna živin pro rostliny (a schopnost 
uvolňovat je postupně a nikoliv najednou, jak je tomu 
při mineralizaci), ve schopnosti absorbovat velké množ-
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ství vody a také v jeho spoluúčasti na tvorbě půdních 
agregátů, které vytvářejí půdní strukturu a podílejí se 
na provzdušnění půdy.

Úbytek organické hmoty na polích je zcela logicky 
způsoben již tím, že plodiny nejsou ponechány na poli 
k dekompozici půdními organismy, ale jsou odvezeny 
a snědeny lidmi (či hospodářskými zvířaty či použity 
jako palivo). Podobná situace je i v hospodářských lesích. 
Další antropogenní faktory posilující míru dehumifi ka-
ce jsou eroze (jež způsobuje odnos organických látek) 
a zamokření půd či jejich vysušení, což obojí zrychlu-
je mineralizaci organické hmoty. Vzhledem ke stupni 
ohrožení zemědělského půdního fondu erozí je právě 
eroze nejvýznamnějším faktorem podílejícím se na de-
humifi kaci. Důsledkem úbytku organické hmoty v půdě 
je fyzikální degradace půdy (rozpad půdních agregátů) 
způsobující větší náchylnost k erozi a sníženou schop-
nost odolávat zhutnění a absorbovat vodu (retenční ka-
pacita krajiny), snížení pufrační schopnosti, se kterou 
souvisí odolávání acidifi kaci, náchylnost ke kontaminaci 
a snížená schopnost uvolňování živin.

Ochrana půd před dehumifi kací souvisí tedy hlav-
ně s jejich ochranou před erozí. Vzhledem k odnosu 
vyprodukované organické hmoty je dále velmi vhodné 
ponechávat na polích co nejvíce posklizňových zbytků 
a tzv. zeleného hnojení ve formě zaoraných leguminóz 
(bobovité rostlin). Vzhledem k dlouhodobému procesu 
humifi kace, jeho relativně nízké účinnosti (většina uhlí-
ku je prodýchána) a nezbytné přítomnosti půdních orga-
nismů, které na polích nemají nejvhodnější podmínky, 
je však nemožné zvýšit trvale obsah humusu na polích 
ani vysokými dávkami organického hnojení. Aplikace 
statkových hnojiv či pouze zeleného hnojení podporu-
je převážně mineralizaci organické hmoty za rychlého 
uvolnění živin. Pomalé tlumené uvolňování živin z hu-
musu je podpořeno hlavně aplikací vyzrálých kompostů 
a humátů na pole. Stále však platí, že tvorba půdy je 
proces velmi pomalý.

Kontaminace půdy
Pojem kontaminace znamená znečištění. Kontamino-
vané půdy jsou půdy znečištěné látkou, která do půdy 
nepatří či se v ní vyskytuje v podstatně nižší koncentraci. 
Kontaminanty mohou poškodit základní funkce půdy, 
ale mohou se šířit do okolí i do potravních řetězců (např. 
do rostlin a pak do jejich konzumentů). Dvě hlavní 
skupiny kontaminantů jsou potenciálně rizikové prvky 
a perzistentní organické polutanty. Potenciálně rizikové 
prvky jsou převážně těžké kovy, které se v prostředí běž-
ně vyskytují ve velmi nízkých koncentracích a jsou často 
prvky stopovými, které jsou v organismech běžně ne-
zbytně nutné pro správné fungování fyziologických po-
chodů. Zvýšené koncentrace však jsou již toxické. Vyšší 
koncentrace těžkých kovů se vyskytují místy přirozeně 
kvůli výskytu specifi ckých hornin v podloží (ultrabazic-

ké horniny, rudné žíly ad.). Antropogenně se do půdy 
dostávají některé potenciálně rizikové prvky převážně 
ve formě imisí z dopravy, spalování a průmyslové výro-
by. Jiné prvky se mohou dostávat do zemědělské půdy 
nevhodným používáním průmyslových hnojiv či pest-
icidů. Významným zdrojem mohou být kaly z čističek 
odpadních vod či aplikace sedimentů z vyčištěných ryb-
níků a řek (kontaminanty, které byly spláchnuty vodní 
erozí z polí do vodních toků, se takto mohou dostávat 
zpět v mnohem vyšších koncentracích). Podobně velmi 
významným zdrojem kontaminace může být zaplave-
ní půd z vodního toku, který je při povodňových sráž-
kách kontaminován splachem z polí položených výše 
proti proudu. Tyto potenciálně rizikové prvky vstupují 
do rostlin kořenovým systémem. Ochrana půdy před 
její kontaminací spočívá v přísných kontrolách obsa-
hu rizikových prvků v aplikovaných agrochemikáliích 
i v aplikovaných kalech. Vyčištění kontaminovaných půd 
je zdlouhavý proces, kromě snahy vyvázat kontaminanty 
do humusových látek je vypracována metodika tzv. fy-
toremediace, při které se na kontaminovaných půdách 
pěstují rostliny, které mají zvýšenou schopnost akumula-
ce těchto rizikových prvků (hyperakumulátory). Netřeba 
dodávat, že tyto rostliny pak musejí být vhodně zlikvi-
dovány, aby nekontaminovaly jinou lokalitu.

Perzistentní organické polutanty jsou organické lát-
ky, jež jsou jednak toxické a jednak odolné vůči rozkla-
du. Jde o velmi širokou skupinu látek, které se většinou 
vyrábějí průmyslově (či vznikají jako meziprodukt), ně-
které z nich vznikají i přirozenou cestou (hoření, meta-
bolismus některých mikroorganismů) nicméně většinou 
v zanedbatelných koncentracích. Řada z těchto látek je 
běžně používána i v každodenním životě (zpomalovače 
hoření, součásti nátěrů, pesticidy ad.). Mezi nejznámější 
z nich (seznam rizikových látek je velmi dlouhý a stále 
na něm přibývají nové látky) patří například pesticid 
DDT, polychlorované bifenyly (PCB), naft alen, toluen 
a další. Tyto látky většinou nevstupují do rostlin jejich 
kořenovým systémem, ale ulpívají na jejich povrchu. 
Vyčištění silně kontaminovaných půd je proces velmi 
nákladný. Technické postupy spočívají v omezení pohy-
bu kontaminantu v půdě (bariéry) a následném čistění 
půdy (horká vody, extrakční činidla atd.). Kontamino-
vané půdy jsou často vyjmuty ze zemědělského půdního 
fondu a jsou použity pro jiné účely.

Kompakce půdy
Pojmem kompakce se má na mysli stlačení. Stlačení 
neboli utužení či zhutnění půdy je její nepříznivá de-
gradace s následkem změny pórovitosti a objemové 
hmotnosti. Utužená půda špatně vsakuje vodu, srážky 
rychleji odtékají po zpevněném povrchu a zvyšuje se tak 
vodní eroze. Snížení pórovitosti vede ke snížené retenč-
ní schopnosti půdy, tj. schopnosti vázat vodu a bránit 
vzniku povodní. V utužené půdě také hůře klíčí rostliny 
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a špatně se v ní pohybují půdní živočichové. Půdní orga-
nismy také špatně snášejí změny provzdušnění a změny 
vodního i teplotního režimu utužené půdy. Kompakci 
půdy způsobují i procesy přirozené jako například za-
jílení či oglejení (dané povahou půdotvorného substrá-
tu, vlastnostmi sorpčního komplexu, strukturou půdy 
i její kyselostí), mnohem významnější však je utužení 
půd způsobené použitím techniky. Těžká mechanizace 
je využívána jak v zemědělství, tak při lesním hospo-
daření, pojezd vozidel mimo cesty způsobuje výrazné 
zhutnění. Každý, kdo chodí do lesa, si mohl všimnout 
stop po automobilech (zvláště nákladních), které projely 
mimo cesty. Takovéto „koleje“ zůstávají v lese zřetelné 
i několik let. Kromě pojezdu mechanizace se na pedo-
kompakci podílí také acidifi kace, vysoké hnojení drasel-
nými hnojivy, dehumifi kace, či nadměrné zavlažování 
půd. Utužením je v České republice ohrožena polovina 
zemědělského půdního fondu. Ochrana proti kompakci 
půd spočívá v odstranění příčin. Kromě vystříhání se 
vysokých závlah (ale i pěstování monokultur, opomíjení 
víceletých pícnin či přehnojování draselnými hnojivy) 
je hlavním opatřením omezení pojezdu těžké mecha-
niky nutné ke svážení dřeva (v lesích) či kultivaci půdy 
(na polích) na období s vhodnými podmínkami. V lese 
to je období promrzlé půdy, na polích suché období 
v kombinaci s širokými či podhuštěnými pneumatikami. 
Přirozená obnova půdní struktury je dosažena jednak 
činností půdních živočichů, jednak působením mrazu 
(led má vyšší objem než adekvátní množství vody), jed-
ná se však o proces zdlouhavý.

Zábor půdy
Tento český termín je nepřesným překladem anglické-
ho pojmu soil sealing. Sealing se dá v této souvislosti 
nejtrefněji přeložit jako zakrytí, neprodyšné uzavření, 
izolování. K takovémuto zakrývání půdy nepropustnými 
materiály dochází právě při záborech půdy, tj. zastavění. 
Půda může být zastavěna jednak budovami, ale hlav-
ně přelita betonem či asfaltem při stavbě komunikací, 
parkovišť, odstavných ploch a dalších. Rozšiřování měst 
neboli suburbanizace je proces neodvratný a v současné 
době velmi častý až nekontrolovaný. Zábory půdy subur-
banizací i transportní infrastrukturou jsou velmi vysoké 
v rozvinutých evropských státech (Švýcarsko, Benelux, 
Rakousko, Německo) s vysokou hustotou obyvatel, ale 
významný je i v České republice. V rámci EU se odha-
duje, že 2,3 % půdy je pokryto nepropustným povrchem, 
z čehož většina byla zabrána v posledních letech. V Čes-
ké republice je zastavěno vyšší množství půdy (3,2 %), 
než je průměr pro EU (dle množství zastavěné půdy jsme 
desátou zemí EU, žebříček vede Malta s 18 % a uzavírá 
Švédsko s pouhými 0,4 %), přičemž v posledních letech 
je u nás denně zastavěno přibližně 15 ha půdy, to je plo-
cha 21 fotbalových hřišť (Androva stadiónu, kde hraje 
domácí zápasy FK Sigma Olomouc). Hlavním nešvarem 

převážně dnešní doby je suburbanizace formou výstavby 
tzv. na zelené louce. Zatímco městu tato výstavba přináší 
krátkodobý ekonomický přínos, dlouhodobý negativ-
ní efekt záboru zemědělské půdy je přehlížen. Hlavní 
faktory, které činí výstavbu na zelené louce atraktivní 
pro investory, je nízký tlak na přednostní využívání 
brownfi elds (půda ležící ladem uvnitř měst, často are-
ály uzavřených továren, kasáren a dalších opuštěných 
ploch), snadná dopravní dostupnost okolí měst (nová 
výstavba probíhá podél dálnic a silnic) a poměrně nízká 
cena pozemků, která je často vlastníky podhodnocována 
(místní samosprávy, které se snaží přilákat do obce in-
vestory a s nimi další obyvatelstvo, často investory různě 
fi nančně pobízejí). Negativní dopad záboru na půdu je 
defi nitivní a nezvratný – zastavěná půda je trvale zni-
čena a ztrácí všechny své vlastnosti. Zastavěný povrch 
nejenže neumožňuje růst rostlin, ale také podporuje 
vodní erozi okolí, pozměňuje hydrologii okolní krajiny 
(hlavně hladinu podzemní vody) a významně pozměňu-
je mikroklima lokality (zvyšuje teplotu, odpar, proudění 
vzduchu). V městských parcích je silně pozměněna fe-
nologie parkových rostlin a stromů, dokonce se hovoří 
v této souvislosti o tzv. pseudotropical bubbles či heat is-
lands. Ochranou proti záborům půdy je pouze důsledné 
dodržování a posílení stávající legislativy s výraznějším 
tlakem na primární využívání brownfi elds a nepovolo-
vání záboru kvalitních zemědělských půd v okolí měst. 
Dokud však nedojde ke změně pohledu na půdu samot-
nou pouze prizmatem ekonomiky a krátkodobých zisků, 
zlepšení se nedočkáme.

Ohrožení edafonu a jeho ochrana 

Půdní organismy jsou ohroženy všemi faktory, které 
ohrožují samotnou půdu. Eroze, a s ní spojená dehumi-
fi kace půdy, je připravuje o životní prostředí (zmiňova-
li jsme, že většina živočichů žije v několika svrchních 
centimetrech půdy). Acidifi kace půd je velmi nepříz-
nivá hlavně pro citlivé skupiny, které nedokáží přijímat 
kyselejší vodu. Druhým významným negativním as-
pektem acidifi kace je snížení dostupnosti vápníku pro 
mnohonožky a suchozemské stejnonožce, kteří použí-
vají vápenaté soli pro inkrustaci své kutikuly (pokožky). 
V okyselených půdách proto rychle klesají početnosti 
hmyzenek, drobnušek, chvostoskoků, ale i žížal, mno-
honožek a suchozemských stejnonožců, řada druhů 
z postižených lokalit defi nitivně mizí. Hmyzenky (Pro-
tura), před sto lety poměrně běžné, se v důsledku imisí 
a souvisejících kyselých dešťů u nás staly dosti vzácnými. 
Podobně je řada druhů náchylná ke kontaminaci půdy, 
jak potenciálně rizikovými prvky, tak perzistentními 
organickými polutanty. Používání insekticidů na polích 
snižuje nejen populace škodlivého hmyzu, který se po-
kouší konzumovat úrodu, ale také půdních bezobratlých, 
kteří vytvářejí půdu samotnou.
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Samostatnou kapitolou je kompakce půdy, která má 
na půdní živočichy velmi významný vliv. Půda utuže-
ná, ve které zaniká půdní struktura s agregáty obklope-
nými prostory, kterými mohou živočichové pohodlně 
prolézat, a ve které se zbortí chodbičky větších druhů 
(např. žížal), je pro většinu půdních bezobratlých neoby-
vatelná. Živočichové ve svrchní vrstvě jsou při pojezdu 
těžké mechanizace přímo rozdrceni, jedinci vyskytující 
se hlouběji se často nemohou utuženou svrchní vrst-
vou prohrabat na povrch a hynou takto „pohřbeni zaži-
va“. Zhutnělé půdy odolnější druhy opouštějí a vylézají 
na povrch (po kterém se pohybují snadněji), kde jsou 
potravou predátorů z řad ptáků a hmyzožravců a kde 
jsou vystaveni nepříznivým podmínkám (nejsou chrá-
něni proti změnám teploty a vlhkosti a proti škodlivým 
účinkům UV záření). Ačkoliv by se mohlo zdát, že orba 
brání kompakci půdy a bude podporovat rozvoj půdních 
bezobratlých, opak je pravdu. Souvisí to jednak s tím, že 
orba probíhá obvykle za pomoci traktorů, které půdu 
při orbě zhutní a pak roztrhají, jednak samotná orba 
představuje destrukci norových systémů řady bezob-
ratlých. Příkladem mohou být výše zmíněné hlubinné 
žížaly, které obývají pastviny a louky. Na nepoškozených 
neoraných loukách jejich hustota dosahuje hodnot až 
kolem tisíce jedinců na metr čtvereční. Po rozorání ta-
kovéto louky však v druhém roce klesne početnost ží-
žal na méně než třetinovou úroveň, po opakované orbě 
často klesne až k nule. Použití těžké techniky při orbě 
navíc způsobuje kompakci tzv. podorničí, svrchní zora-
ná půda leží na zhutnělé vrstvě, která brání zasakování 
vody, prorůstání kořenů i rozvoji půdních bezobratlých.

Kompakce půdy je sice nepříznivá pro rozvoj půd-
ních bezobratlých, avšak to, co platí pro zhutnělé půdy, 
platí mnohem více pro půdy zakryté betonem či asfal-
tem. Ani aktivní raziči chodeb, kteří se dokáží prokou-
sávat a prohrabávat půdou do velkých hloubek (kromě 
zmíněných hlubinných žížal například ponravy chrous-
tů, které žijí v půdě tři až čtyři roky, či nymfy cikád vyví-
jející se 6 až 10 let), se asfaltem neprokoušou. Negativní 
dopad na populace edafonu však nemá jen vlastní „po-
hřbení zaživa“ pod neprostupnými povrchy. Význam-
ným problémem jsou také silnice, poměrně úzké liniové 
stavby. Tyto rozdělují krajinu a přispívají tak k vytváře-
ní izolovaných ostrovů (obklopených silnicemi). Tato 
izolace pro nás není příliš zjevná, nicméně z pohledu 
půdních bezobratlých to může být nepřekročitelná pře-
kážka. Pod vlastním povrchem pozemní komunikace je 
vybudované zpevněné zemní těleso, které samo o sobě 
představuje neprostupnou bariéru pro živočichy pohy-
bující se ve svrchních vrstvách půdy. Asfaltové komu-
nikace však představují problém i pro skupiny edafonu, 
které se pohybují v hrabance po povrchu země, jedná 
se o tzv. epigeon (epi-geicky čili po-zemi se pohybující 
bezobratlí). Například pro nelétavé druhy střevlíků je 
opakovaně doloženo z Finska, Maďarska či Japonska, že 

se vyhýbají asfaltovým silnicím. Protnutí lesa takovouto 
komunikací způsobí rozdělení původní populace na dvě 
menší, geneticky izolované subpopulace, které jsou ná-
chylnější k vyhynutí. Rozparcelování původní krajiny 
sítí silnic na šachovnici malých plošek tento problém 
samozřejmě umocňuje.

Půdní bezobratlí jsou obecně chráněni zákony, které 
se týkají ochrany půdy a ochrany přírody a krajiny (viz 
výše). Dalším legislativním opatřením, které se vzta-
huje k půdním organismům, je Vyhláška 395/1992 Sb. 
Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 
11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny. Její třetí přílohou je seznam zvláště chrá-
něných druhů živočichů. Ačkoliv je řada druhů půdních 
bezobratlých velmi vzácná (například naše endemická 
xerofi lní žížala Dendrobaena mrazeki), většina z nich se 
do této vyhlášky nedostala. Základem ochrany živočichů 
je totiž komplexní ochrana jejich stanovišť a řada těchto 
vzácných druhů je svým výskytem vázána na chráněná 
území. Navíc je vhodné, aby druhy chráněné byly po-
měrně snadno rozpoznatelné a jejich určení nebylo u nás 
proveditelné jediným či několika málo specialisty. Tra-
dičně nejpopulárnější u nás jsou někteří brouci, denní 
motýli, některé skupiny blanokřídlého hmyzu a vážky. 
Z tohoto důvodu mezi chráněnými druhy nenajdeme 
žádné stonožky, mnohonožky, stejnonožce, chvostosko-
ky, pancířníky, hmyzenky, žížaly ani roupice či hlístice. 
Přesto se však nedá říci, že by ochránci přírody na půdní 
bezobratlé zcela zapomněli. Analýzou navrženého se-
znamu zvláště chráněných druhů, jehož novela se v době 
psaní této knihy připravuje, zjistíme, že více než čtvrtina 
z téměř 350 taxonů (druhů či rodů) bezobratlých živoči-
chů navržených k druhové ochraně je svým způsobem 
života svázána s půdou. To je poměrně úctyhodný počet, 
když si uvědomíme, že druhou nejpočetnější skupinou 
návrhu představují motýli (21 % druhů ze seznamu), 
z nichž se jen s jistou dávkou nadsázky dá považovat 
několik druhů modrásků za zástupce edafonu, jelikož 
jejich housenky se vyvíjejí v zemních hnízdech mra-
venců rodu Myrmica. Za edafi cké nelze považovat ani 
žádné navržené zástupce vážek či korýšů. Poměrně velký 
počet druhů s vazbou na půdní prostředí však najdeme 
mezi navrženými druhy blanokřídlých a brouků. Z bla-
nokřídlých to jsou hlavně některé druhy mravenců rodu 
Formica, kteří si stavějí velká kupovitá hnízda (většina 
hnízda je pod povrchem terénu) a jejichž vliv na tvorbu 
půdy je opravdu značný. Mezi zástupci blanokřídlých 
s vazbou na půdu jsou i někteří čmeláci, jejichž královny 
stavějí hnízda v zemi, a některé samotářské kutilky, je-
jichž samice vyhrabávají nory, do kterých kladou vajíčka 
a pro vylíhnuvší se larvy do nich snášejí i paralyzovanou 
živou kořist. Další početnou skupinou jsou pavoukovci, 
mezi kterými najdeme několik druhů a rodů pavouků 
obývajících nory. Nejznámější jsou stepníci (rod Eresus) 
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a sklípkánci (rod Atypus), kteří v norách tráví prakticky 
celý život, ale patří k nim i nory obývající slíďáci rodů 
 Arctosa a Alopecosa. Mezi navrženými pavoukovci na-
jdeme i sekáče klepítníky (rod Ischyropsalis), kteří patří 
mezi typické zástupce epigeonu. Mezi další zástupce 
hmyzu, kteří jsou navrženi k druhové ochraně a žijí 
v půdě, patří oba naše druhy ploskorohů, jejichž lar-
vy patří mezi epigeon, a všechny tři druhy našich ci-
kád. Larvy cikád prodělávají několikaletý vývoj v půdě, 
ve které se živí kořeny rostlin. Mezi edafon patří i škvor 
velký, který žije v norách v písčitém substrátu, v norách 
také samice opatruje snůšku vajíček.

Největší počet druhů půdních bezobratlých však 
najdeme mezi brouky, kteří představují nejpočetněj-
ší skupinu živočichů navržených k druhové ochraně. 
Nejvíce navržených druhů patří do čeledi střevlíkovití 
(čeleď Carabidae), kteří obývají povrch půdy jak ve stá-
diu larev, tak dospělců. Mezi zajímavé brouky s pozoru-
hodnou vazbou na půdu patří majky (čeleď Meloidae), 
jejichž pohyblivé larvičky nazývané triungulin vylézají 
na kvetoucí rostliny, kde čekají na přílet některých druhů 
samotářských včel. Těchto se potom přichytí a nechají se 
zanést do jejich podzemního hnízda, ve kterém parazi-
tují a prodělávají celý vývoj. Za připomenutí stojí ještě 
vzácné druhy chrobáků (čeleď Geotrupidae) a vrubou-
nů (čeleď Scarabeidae). Dospělci chrobáka jednorohého 
tráví většinu života v půdě, rojení probíhá pouze několik 
dní v roce. Larvy se živí na podzemních houbách. Tento 
druh se u nás vyskytuje pouze na původních panonských 
trávnících na sprašových půdách, typickým habitatem 
jsou řídké panonské doubravy, lesostepi a stepi. Teplo-
milný druh xerotermních trávníků a pastvin výkalník 
pečlivý zahrabává do půdy trus, čímž se podílí na de-
kompozici i tvorbě půdy. Brouci pod trusem hloubí 
komůrky přibližně 15–20 cm dlouhé. Během června 
do vyhloubené chodby samec se samicí dopraví velké 

množství trusu, kterým se živí larvy. Podobný způsob 
života má i chrobák vrubounovitý, žijící na písčitých 
půdách nebo vápencových podkladech. 

Jak je zřejmé, půdní organismy nejsou zrovna v cent-
ru pozornosti našich zákonodárců, nicméně ochrana je-
jich životního prostředí i ochrana některých nápadných 
druhů slibuje, že při dodržování zákonů budou jejich 
populace zachovány.

5.9.11  Suchozemské druhy hmyzu

Zdeněk Laštůvka

Úvod

Dělení druhů hmyzu na vodní a suchozemské je jen při-
bližné. Mnohé druhy prodělávají larvální vývoj ve vodě 
a dospělci žijí na souši, jiné druhy střídavě obývají obě 
prostředí a na každé z nich mohou mít specifi cké poža-
davky. Na našem území je převážně nebo výlučně su-
chozemských asi 26 700 druhů hmyzu, tj. asi 95 %. Při 
tomto počtu je nutné předpokládat obrovskou rozma-
nitost ekologických nároků jednotlivých druhů a z nich 
vyplývající odlišnosti ve strategiích jejich ochrany. 
V ochraně hmyzu stejně jako dalších organismů dlou-
ho převládal spíše konzervativní, bezzásahový přístup. 
Aktivní péče se začíná velmi pozvolna rozvíjet zhruba 
od 70. let 20. století, ale v širším měřítku teprve v po-
sledních dvou desetiletích. Základní principy a přístupy 
k ochraně hmyzu z ekosystémového hlediska uvádě-
jí a na nejpalčivější problémy upozorňují již počátkem 
80. let NOVÁK & SPITZER (1982), viz též PECINA 
& ČEPICKÁ (1979). Podrobné informace o vybraných 
ohrožených druzích přináší „Červená kniha“ (ŠKAPEC 
1992). Příčiny ohrožení a vymírání  motýlů a možnosti 

Obr. 266:  Vzácný pavouk slíďák bradavičnatý 
(Alopecosa solitaria) žije u nás na zachovalých 
stepních biotopech jižní Moravy a Hané. Samice 
a mladí jedinci si budují mělké nory mezi kameny 
a drny (© Filip Trnka).
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Obr. 267:  Slíďák břehový (Arctosa cinerea) obývá 
písčité břehy a štěrkové náplavy. Zhruba metr 
od vody si hloubí v písčitém substrátu mělké nory, 
jež jsou zpevněné vystláním pavučinou. Na zimu 
si tito slíďáci hrabou hlubší nory dále od břehu 
(© Filip Trnka).

Obr. 268:  Slíďák písečný (Arctosa perita) je 
typický psamofi lní druh. Obývá písečné duny, 
přesypy a náhradní útočiště si našel i ve starých 
pískovnách. Podobně jako ostatní slíďáci tohoto 
rodu si buduje mělké nory v písku, které si 
vypřádá pavučinou. Noru používá jako úkryt 
a pravděpodobně v ní probíhá i páření
(© Filip Trnka).

Obr. 269:  Vzácný sklípkánek pontický (Atypus 
muralis) obývá otevřené stepní lokality, 
zejména na spraši, kde si buduje typické nory 
s pavučinkovou punčoškou. Hlavní složkou jeho 
potravy jsou brouci (© Filip Trnka).
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Obr. 270:  Opravdovou raritou je i „naturově“ 
chráněný chrobák jednorohý (Bolbelasmus 
unicornis) o jehož bionomii stále mnoho nevíme. 
Typickým biotopem jsou řídké panonské 
doubravy, lesostepi a stepní trávníky. Dospělci 
jsou po většinu života zahrabáni v zemi a vývoj 
larev probíhá na podzemních houbách. V ČR 
pravděpodobně již vyhynul (© Filip Trnka).

Obr. 271:  Střevlíci jsou typičtí zástupci 
edafonu, kteří obývají povrch půdy a loví ostatní 
bezobratlé. Velmi vzácný střevlík mřížkovaný 
(Carabus clathratus) u nás žije již jen v okolí 
Novomlýnských nádrží a několika dalších 
lokalitách nejjižnější Moravy. Je vázán na vlhká 
a bažinatá stanoviště měkkých lužních lesů 
(© Filip Trnka).

Obr. 272:  Teplomilný koprofágní chrobák pečlivý 
(Copris lunaris) žije na xerotermních biotopech, 
jako jsou stepní trávníky a pastviny. Brouci 
pod trusem hloubí přibližně 15–20 cm dlouhé 
komůrky, do kterých trus shromažďují. Velmi 
zajímavým jevem v broučí říši je, že pár zůstává 
v noře, dokud neproběhne celý vývoj larev až 
v dospělce (© Filip Trnka).
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Obr. 273:  Stepník rudý (Eresus kollari) je 
indikátorem zachovalých stepních společenstev. 
Samice i mláďata si budují asi 15 cm dlouhé nory. 
Ústí nory je kryté jakousi stříškou z velmi jemné 
pavučiny, ze které vedou příchytná/stabilizační 
a lapací vlákna pokrytá jemným kribelovým 
vlášením. Do této stříšky jsou zapředeny traviny 
a různé části detritu, tím nora dokonale splývá 
s okolním prostředím (© Filip Trnka).

Obr. 274:  Podobně jako u předchozího druhu si 
samice a mláďata stepníka moravského (Eresus 
moravicus) budují nory se stříškou. Nádherně 
zbarvené samce, kteří vyhledávají nory samic, 
můžeme spatřit za slunných jarních dnů
(© Filip Trnka).

Obr. 275:  Typická stonožka z řádu mnohočlenky 
neboli zemivky, zemivka žlutavá (Geophilus 
fl avus), je naším nejběžnějším zástupcem. Tyto 
slepé stonožky v chodbičkách pronásledují žížaly 
a roupice, uloví však vše, co jim jejich velikost 
dovolí (© Filip Trnka).
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Obr. 276:  Hrozivě vyhlížející a naštěstí poměrně 
drobný sekáč klepítník členěný (Ischyropsalis 
hellwigi) se u nás vyskytuje převážně v horských 
polohách ve vlhčím prostředí. Jeho typickou 
kořistí jsou drobní plži, které svými klepítky 
vytahuje z ulity (© Filip Trnka).

Obr. 277:  Bizarně vypadající škvor velký 
(Labidura riparia) je rozšířen kosmopolitně. 
Nejčastěji se s ním můžeme setkat na náplavech 
větších řek nebo v pískovnách. Je dravcem, který si 
do písku vyhrabává téměř až půlmetrové chodby 
a u ústí čeká na kořist (© Filip Trnka).

Obr. 278:  Modrásek hořcový Rebelův (Maculinea 
alcon rebeli) má jako jeho příbuzní zajímavý 
vývoj. Housenky požírají semeník živné rostliny, 
ve čtvrtém instaru si prokousávají ve spodní 
části semeníku otvor a vypadávají na zem. Tam 
specifi ckým chemickým atraktantem lákají dělnice 
mravenců z rodu Myrmica. Pokud mravenci 
housenku odnesou do hnízda, čeká jí jednoletý 
nebo dvouletý vývoj. (© Filip Trnka).
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Obr. 279:  Jedovatá majka obecná (Meloe 
proscarabaeus) má složitý vývoj, spojený 
s hnízdním parazitizmem larev. Larvy, 
tzv. triungulini, vylézají na květy a pomocí 
chodidlových drápků se přichytávají na hostitele, 
jímž jsou samotářské včely. Nechají se 
odnést do hnízda a tam požírají včelí vajíčka 
i připravenou kaši z nektaru a pylu.
(© Filip Trnka).

Obr. 280:  Zajímavý brouk silničník (Ochodaeus 
chrysomeloides) žije na stepních trávnících 
a písčinách. Většinu života jsou dospělci 
zahrabaní v půdě, ale za soumraku a po západu 
slunce létají většinou velmi pomalu a nízko nad 
zemí. Předpokládá se, že jejich vývoj probíhá 
v podzemních houbách. (© Filip Trnka).

Obr. 281:  Kuličku z trusu si před sebou válí 
chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaeff eri). 
Tuto kuličku dopravuje do vyhrabaných nor, kde 
samičky kladou vajíčka. V ČR se s ním setkáme 
v nejteplejších oblastech Čech a Moravy
(© Filip Trnka).
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al. 2009). Mnohé z citovaných nebo dalších prací přímo 
řeší management populací a biotopů ohrožených druhů 
(např. BENEŠ et al. 2003) nebo upozorňují na možné 
přístupy k ochraně a vhodné či nevhodné způsoby péče 
o biotopy hmyzu (LAŠTŮVKA 2006; 2007a; 2007b; 
ČÍŽEK & HAUCK 2008). Důležitým východiskem pro 
ochranu hmyzích druhů jsou výsledky pečlivě provede-
ných faunisticko-ekologických výzkumů, zaměřených 
na jedinou skupinu hmyzu (např. BENEŠ et al. 2000, 
ŠUMPICH 2007; 2008) nebo pojaté komplexně (např. 
ROZKOŠNÝ & VAŇHARA 1995). Přitom jsou nezbyt-
né také standardní a opakovatelné metody těchto prů-
zkumů (např. JANÁČKOVÁ & ŠTORKÁNOVÁ 2003).

Významnou pomůckou při ochraně hmyzu je červe-
ný seznam bezobratlých (FARKAČ et al. 2005), zachy-
cující stav hmyzí fauny k určitému datu a sloužící tak 
mimo jiné jako doklad probíhajících změn. Důležitým 
právním podkladem je Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb. 
v aktuálním znění, obsahující seznam zvláště chráně-
ných druhů živočichů, i když zařazení některých druhů 
hmyzu do příslušné kategorie ohroženosti neodpovídá 
skutečnosti a několik uvedených druhů z našeho území 
vymizelo dlouho před vznikem vyhlášky. 

Příčin mizení hmyzích druhů je celá řada, patří 
k nim zejména likvidace a zmenšování vhodných bi-
otopů a pokles velikosti populací pod kritickou mez, 
izolace populací, sukcesní změny biotopů, eutrofi zace 
a znečištění prostředí chemickými látkami nejrůznějšího 
původu. Chceme-li úbytek mizejících druhů zastavit, je 
nutné zjistit příčiny mizení co možná nejpřesněji. Ži-
velné snahy o záchranu některých druhů nepodložené 
dostatečnými poznatky o způsobu života, ekologických 
nárocích a příčinách mizení jsou obvykle zbytečné, ne-
efektivní až kontraproduktivní.

jejich ochrany zpracovali BENEŠ et al. (2002). Kniha 
je sice věnována pouze denním motýlům, tj. nepatrné-
mu zlomku suchozemských druhů hmyzu, ale uvedené 
zásady jsou často využitelné i pro další skupiny hmy-
zu. Konkrétními otázkami ochrany a managementu 
biotopů hmyzu nížinných lesů se zabývají KONVIČ-
KA et al. (2004), ochranou druhů nelesních stanovišť 
KONVIČKA et al. (2005), kteří citují rozsáhlou litera-
turu zaměřenou na různé aspekty ochrany hmyzu. Jako 
podklad pro management stanovišť hmyzích druhů 
mohou kvalitně posloužit obecně pojaté zásady péče 
(PETŘÍČEK 1999, MARHOUL & TUROŇOVÁ 2008), 
dobře využitelné jsou i postupy určené pro jiné skupi-
ny organismů (JERSÁKOVÁ & KINDLMANN 2004). 
Podrobné a instruktivní informace týkající se populační 
ekologie, biotopových nároků i managementu stanovišť 
suchozemského hmyzu najdeme v mnoha zahraničních 
monografiích (např. HANSKI 1999; PULLIN 2002; 
SAMWAYS 2004; AUSDEN 2007).

Řada výzkumů je věnována studiu biologie, ekolo-
gických nároků a příčin mizení konkrétních druhů jako 
podkladů pro jejich efektivní ochranu. Mnohé druhy 
byly intenzivně studovány i na našem území, v největší 
míře ohrožené a mizející druhy motýlů např. jasoň dym-
nivkový (Parnassius mnemosyne, KONVIČKA & KU-
RAS 1999; KURAS et al. 2000a; KONVIČKA et al. 2007, 
Obr. 309), žluťásek barvoměnný (Colias  myrmidone, 
KONVIČKA et al. 2008a), žluťásek úzkolemý (Colias 
chrysotheme, ŠVESTKA & GRULICH 1990), hnědá-
sek chrastavcový (Euphydryas aurinia, KONVIČKA 
et al. 2003; HULA et al. 2004 aj.), hnědásek osikový 
(Euphydryas maturna, ČÍŽEK & KONVIČKA 2005; 
KONVIČKA et al. 2005; FREESE et al. 2006), okáč jíl-
kový (Lopinga achine, KONVIČKA et al. 2008b), horští 
okáči rodu Erebia (KURAS et al. 2000b; 2001a; 2001b), 
z jiných hmyzích řádů např. saranče tlustá (Stethophy-
ma grossum, HOLUŠA & KOČÁREK 2002), z brouků 
např. páchník hnědý (Osmoderma barnabita, ŠEBEK et 

Obr. 282:  Ohrožený jasoň dymnivkový 
(Parnassius mnemosyne) vyžaduje systém 
vzájemně propojených lesních světlin a pasek 
obklopených světlým lesem (© H. Šefrová).
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Fungování hmyzích populací

Jednotlivé druhy hmyzu mají různě komplexní zapoje-
ní v ekosystému, různě komplikovaný a dlouhý vývoj 
a různě složité požadavky na charakter prostředí – tep-
lotu, vlhkost, oslunění nebo zastínění, půdní podklad, 
strukturu porostu, přítomnost určitých hostitelů. Mnohé 
druhy vyžadují při různých činnostech (příjem potravy, 
odpočinek, rozmnožování, přezimování apod.) a v růz-
ných fázích vývoje více nebo méně odlišná prostředí. 
Druhy hmyzu jsou různě pohyblivé a jejich populace 
potřebují k dlouhodobému přežití různě velké území. 
Hmyz patří většinou ke krátkověkým živočichům, pře-
vládají druhy s jednou nebo více generacemi za rok, 
méně druhů je semivoltinních, tj. s víceletým vývojem. 
Hmyz se vyznačuje různě výraznou populační dynami-
kou, populační cykly jsou různě dlouhodobé, pravidelné 
i nepravidelné. Základní podmínkou prosperity každé-
ho druhu je existence životaschopné populace, jedinec 
až na výjimky nehraje roli. Proto je při ochraně zcela 
zásadní znát odpovědi zejména na následující otázky:
1.  Jak se druh vyvíjí, jaké má hostitele, kde se ukrývá 

a přezimuje?
2.  Jak má vypadat jeho biotop a jak musí být velký?
3.  Jak početná (minimálně) musí být populace k dlou-

hodobé existenci?
4.  Je populace geneticky soběstačná, nebo musí komu-

nikovat s populacemi v okolí?
5.  Jsou tyto populace v dosažitelné vzdálenosti? Pokud 

nejsou, může být danému druhu na příslušné lokalitě 
věnována sebelepší péče a stejně, zdánlivě bez příči-
ny, dříve nebo později mizí.

Genetická analýza populací vybraných, různě ohrože-
ných druhů hmyzu z více míst Evropy přinesla zajímavé 
výsledky (T. SCHMITT, osob. sděl.). Mezi populacemi 
mizejících druhů totiž byly zjištěny větší nebo menší ge-
netické rozdíly, zatímco populace druhů bez ohrožení 
byly obvykle identické nebo téměř identické. Popula-
ce některých druhů jsou vzájemně izolované, výměna 
jedinců mezi nimi je z různých důvodů (pevná vazba 
ke stanovišti, neschopnost překonat větší vzdálenosti) 
omezená, nebo k ní nedochází vůbec. Druh nedokáže 
znovu osídlit místa, na kterých vymizel nebo byl vyhu-
ben. Mozaikovitým vymíráním izolace zbylých popu-
lací narůstá a druh postupně velkoplošně mizí. Šanci 
na přežití mají jen velmi početné populace těchto dru-
hů. Pohyblivější druhy naopak rychle osídlují místa, 
na kterých přechodně vymizely, dochází k trvalému 
kontaktu a předávání genetických informací mezi po-
pulacemi na velkých územích až dokonce v celé Evro-
pě. Nehrozí nebezpečí genetické degenerace a vymizení 
z demografi ckých nebo environmentálních důvodů při 
malých počtech jedinců populací a druhy ohroženy ne-
jsou. K takovým druhům patří např. babočka kopřivová 
(Aglais urticae) a otakárek fenyklový (Papilio machaon). 

Genetická analýza rozdílů mezi populacemi tak může 
napovědět, kterým druhům je nutné věnovat pozornost, 
i když prozatím nedochází k jejich úbytku. Opačně může 
poukázat na druhy, které pravděpodobně považujeme 
za ohrožené bez objektivních důvodů, a kolísání jejich 
početnosti může být způsobeno jen dlouhodobými při-
rozenými výkyvy.

V návaznosti na odpovědi na výše položené otázky 
je pak teprve možné řešit péči o stanoviště ohrožených 
druhů a zpracovávat jejich záchranné programy. 

Ochrana hmyzu v chráněných i nechráněných 
zbytcích přírody

Ochrana hmyzu se řídí velmi podobnými pravidly a zá-
sadami jako ochrana jiných skupin organismů. Případ-
ná specifi ka vyplývají z biologických vlastností hmyzu 
(vysoké počty jedinců, rychlé střídání generací, kolísání 
početnosti, potřeba různých mikrobiotopů v různých 
fázích vývoje apod.). Dlouho preferovaná zásada, že 
chráněná území musí být ponechána samovolnému vý-
voji, byla příčinou úplného vymizení nebo výrazného 
poklesu početnosti mnoha hmyzích druhů. Uvedený 
přístup je oprávněný při ochraně druhů minimálně na-
rušených přírodních území, jako jsou zejména pralesní 
klimaxy. Většina nelesních i lesních chráněných území 
odráží určitý způsob extenzivního hospodaření. Nelesní 
území byla dříve spásána nebo kosena, v lesích dozníva-
lo výmladkové hospodaření nebo pastva. S vyhlášením 
rezervací i celkovými změnami evropského zemědělství 
a lesnictví tyto činnosti ustaly. Po určité době, zhruba 
od 70. let 20. století, se v mnoha chráněných územích 
začalo negativně projevovat zarůstání a v návaznosti 
na změny ve fytocenóze a utváření biotopu se měnily 
i entomocenózy (Obr. 283). Hmyzí druhy nízkých xe-
rotermofi lních porostů byly postupně nahrazeny druhy 
travních a keřových společenstev, druhy mezofi lních až 
hygrofi lních kosených luk byly vystřídány druhy cha-
rakteristickými pro vysokobylinnou vegetaci a v lesích 
výrazně ubyly světlomilné druhy. Od konce 70. let začal 
být pokles biodiverzity nápadný a celoplošný. Na mizení 
mnoha druhů hmyzu se kromě degradace chráněných 
území podepsala i prostorová izolace již velmi malých 
populací bez možnosti výměny jedinců, eutrofizace 
prostředí a zátěž toxickými látkami, zejména pesticidy. 
V závislosti na schopnosti odolávat těmto negativním 
tlakům mizely jednotlivé druhy s různým zpožděním.

Hmyz vyžaduje citlivější péči o stanoviště než rost-
liny a obratlovci. Ve společenstvu žije přibližně deset-
krát více druhů hmyzu než rostlin a padesátkrát více 
než obratlovců, jednotlivé druhy mají často složité 
časoprostorové nároky v různých fázích svého vývoje 
a k dlouhodobému přežití potřebují populace o stovkách 
až tisících jedinců. Mezi jednotlivými druhy existují 
ve způsobu života a požadavcích na obývané prostředí 
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často výrazné rozdíly. Při prováděné péči o chráněná 
území je důležité dosáhnout nebo udržovat požadova-
ný stav společenstva způsobem, při kterém bude jeho 
entomocenóza minimálně postižena. Bylo by k niče-
mu, kdyby se podařilo vytvořit optimální prostředí pro 
existenci mizejících druhů, kdyby zbytky populací právě 
těchto druhů byly při regulačních zásazích zlikvidovány. 
Poněkud odlišné postupy je nutné volit při péči o lesní 
a nelesní stanoviště. Příklady charakteristických druhů 
hmyzu biotopů významných z hlediska ochrany ento-
mofauny uvádí BOX 32.

Lesní druhy
Pokud jde o lesní druhy, může být překvapující, že vět-
šinou nejsou ohroženy druhy přírodních lesů a prale-
sů ani moderních kulturních porostů, ale druhy lesů 
s určitým typem hospodaření, zejména pastevních nebo 
výmladkových lesů. V lesních rezervacích je v mnoha 
případech těžké rozhodnout, zda je vhodnější udržovat 
porost ve stavu, který odráží určitý způsob hospodaření 
obvykle s vysokou druhovou diverzitou, nebo naopak 
zvolit jednodušší možnost a ponechat rezervaci bezzása-
hovému vývoji směřujícímu k přírodnímu lesu s rizikem 
poklesu druhové diverzity včetně úbytku druhů vý-
znamných z hlediska ochrany přírody. Je pochopitelné, 
že mimo chráněná území budou preferovány produkční 
i další důležité vlastnosti lesů, ale v chráněných územích 

by mělo být hospodaření podřízeno ochraně a uchová-
ní biodiverzity se zřetelem na kvalitu nikoli kvantitu. 
Na území CHKO je vždy nutná rozumná dohoda mezi 
správci lesů a správci druhového bohatství.

I v kulturních porostech je při troše dobré vůle mož-
né zvýšit biodiverzitu podporou ustupujících a řídkých 
(jilm, jedle) nebo hospodářsky méně cenných dřevin 
(bříza, osika, jíva) (Obr. 284). Pokud to situace dovolí, 
je dále prospěšné ponechávat pařezy a vybrané přestár-
lé nebo prosychající jedince dřevin a doupné stromy 
(Obr. 285). V lesích chráněných krajinných oblastí by 
tato opatření měla být aplikována již ve větší míře, sou-
časně s udržováním různověkých porostů. V lesních re-
zervacích by to mělo být naprostou samozřejmostí, stejně 
jako ponechávání nemocných stromů a padlých kmenů. 
Většina ustupujících lesních druhů je vázaná na prosvět-
lené lesy nebo alespoň na propojený systém pasek, lesní 
světliny a široké lemy lesních cest (Obr. 286, 287). V les-
ních rezervacích, kromě pralesů, jednotlivých zbytků 
přirozených lesů a porostů sloužících ke studiu sukcese 
a vývoje lesa, by měl management směřovat k výrazné-
mu prosvětlení, příp. k převodu na střední a nízké lesy. 
Tato strategie je základním předpokladem zastavení 
nebo alespoň zpomalení ústupu mnoha světlomilných 
lesních druhů hmyzu, i když řada z nich vyžaduje dal-
ší propracovanější management svých stanovišť (blíže 
KONVIČKA et al. 2004).

Obr. 283:  Nelesní biotopy bez odpovídající péče poměrně rychle zarůstají, ztrácejí svoji hodnotu a diverzita entomofauny klesá; na Ma-
cošské stráni v Moravském krasu jsou pravidelně odstraňovány keře a provádí se extenzivní pastva (© H. Šefrová).



6295.9  Biologická diverzita na úrovni populací a druhů

Obr. 284:  Druhová diverzita hmyzu může být značně vysoká i v produkčních vysokokmenných porostech, pokud je v nich zachována 
větší rozmanitost dřevin; jedlobučina s jilmem, břízou a dalšími druhy stromů nedaleko Babic v Moravském krasu, vyznačující se vy-
sokou druhovou diverzitou hmyzu včetně výskytu řady pozoruhodných druhů (© Z. Laštůvka).

Druhy nelesních stanovišť
Známe-li dobře situaci v daném chráněném území, je 
dobře podchycena jeho fl óra i fauna a máme dostatek 
informací o probíhajících negativních procesech, lze 
zpracovat plán péče „na míru“. Pak si můžeme dovolit 
razantnější a je-li to možné i velkoplošnější regulační 
zásahy. Je nutné volit rozmanité způsoby managementu 
(kosení, pastva, sešlap, lokální narušování drnu a vy-
tváření plošek holé půdy nebo písku bez zapojeného 
porostu apod.) na více malých ploškách, nikoli jediný 
způsob na celé ploše (Obr. 288). Čím jsou výchozí po-
znatky méně úplné, tím musí být zásah citlivější a opa-
trnější. Dnešní nelesní chráněná území jsou prostorově 
izolovaná a jednou vymizelé druhy se již zpravidla ne-
mohou přistěhovat odjinud. Zvolená péče nikdy nesmí 
vést k homogenizaci prostředí, jak se tomu děje např. 
při celoplošném jednorázovém kosení nebo pastvě 
(Obr. 289). Mechanizační kosení i pastva jsou zásahy 
silně devastující (mnohem více než např. pohyb návštěv-
níků mimo značené cesty, který je obecně považován 
za nepřípustný).

Žádný dílčí biotop nesmí být zásahem postižen 
na celé své ploše. Dílčími biotopy jsou místa s různý-
mi rostlinnými asociacemi, porosty nebo trsy určitého 
druhu rostliny, větší nebo menší plošky s určitou expo-
zicí, vlhkostí apod. Frekvence regulačních zásahů musí 
odpovídat rychlosti negativních sukcesních změn, je ne-
žádoucí a zbytečné, aby byly zásahy častější nebo rutině 
prováděné každoročně. V každé roční době je regulač-

ním zásahem postiženo značné množství druhů hmy-
zu. Je-li zásah proveden na polovině plochy, může být 
zlikvidována nebo poškozena polovina populace dotče-
ných druhů. Při malé rozloze mnoha chráněných území 
a jejich izolaci může likvidace poloviny populace ohrozit 
některé druhy na přežití. Při zásahu takto provedeném 
jednou za 5 let se stačí populace postižených druhů ob-
novit, při každoročním zásahu toho nejsou schopny. 
Na rozsáhlejších homogenních plochách chráněné-
ho území mohou být zásahy prováděny na větší ploše 
a naopak. Lokální razantnější zásahy jsou obvykle pro-
spěšnější než velkoplošná méně drastická opatření. Při 
plánování péče nemůže být prvořadá ekonomická ani 
technická stránka. Je-li plánovaný zásah sice technicky 
snadný a ekonomicky přijatelný, ale současně devastující 
pro více druhů, pak je lépe jej neprovádět. Péči v přísluš-
ném roce je nutné přizpůsobit také aktuálnímu počasí, 
zejména vlhkostním poměrům. Při dostatku srážek se 
vegetace rychle obnovuje, zásah není pro hmyzí druhy 
tak rizikový a může být razantnější. Za velmi suchého 
počasí je nutné jej minimalizovat, případně v daném 
roce vůbec neprovádět. 

Nesprávně provedená péče může mít v důsledku 
stejný vliv na hmyzí společenstvo jako péče zanedbaná. 
Po pokosení trpí řada fytofágů nedostatkem potravy 
(rovnokřídlí, housenky motýlů, housenice blanokříd-
lých), dospělci nenacházejí květy nektarodárných rost-
lin (blanokřídlí, motýli, dvoukřídlí aj.). Jedinci mnoha, 
zvláště větších druhů, jsou zásahem přímo likvidováni, 
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Obr. 285:  Podmínkou výskytu tesaříka 
obrovského (Cerambyx cerdo) jsou staré, pokud 
možno solitérní nebo okrajové duby, v nichž se 
vyvíjí jeho larva (© Z. Laštůvka).

ztrácejí úkryt před predátory, slunečním svitem apod. 
Zásahem mohou být likvidována i preimaginální stadia. 
Např. housenky pestrokřídlece podražcového (Zerynthia 
polyxena) jsou přímo ničeny červnovým nebo červen-
covým kosením porostů podražce nebo následně hynou 
nedostatkem potravy, při odstraňování nebo vypalování 
suché vegetace od podzimu do jara jsou zase likvidovány 
jeho kukly (Obr. 290). V roce 2000 byl nově na území 
České republiky zjištěn drobníček Trifurcula silviae, zná-
mý jen z několika míst ve střední Evropě. Byl nalezen 
na Tabulové hoře v Pavlovských vrších, na Pouzdřanské 
stepi a na Kamenném vrchu u Kurdějova. Samička kla-
de vajíčka v červnu a červenci na lodyhy vičence, při 
pokosení všechny vylíhlé housenky hynou, čímž jsou 
populace tohoto druhu silně decimovány. Totéž platí pro 
mnohem nápadnějšího a kriticky ohroženého modrás-
ka ligrusového (Polyommatus damon) i běžnějšího m. 
vičencového (P. thersites) (Obr. 291). Na vlhkých kr-
vavcových loukách nedaleko Horky nad Moravou se 
vyskytoval (jediné známé místo na Moravě) drobníček 

Stigmella sanguisorbae. Jeho samička klade v červnu va-
jíčka na listy v horní části lodyh krvavce. Housenky se 
z nich ale líhnou až na podzim, takže letní kosení je pro 
tento druh katastrofou. V průběhu 90. let byly uvedené 
louky několikrát v létě pokoseny a od té doby tam ten-
to druh nebyl pozorován. Dva celoevropsky ohrožené 
druhy modrásků zařazené do několika mezinárodních 
konvencí včetně programu NATURA, modrásek bahen-
ní (Phengaris nausithous) a m. očkovaný (P. teleius) jsou 
na tom podobně. Kladou vajíčka do květů krvavce, a po-
kud jsou louky pečlivě a pravidelně koseny, jsou jejich 
populace postupně zlikvidovány (Obr. 292).

Nově vzniklé biotopy –
opuštěné pískovny a lomy nerekultivovat
Místa po těžbě bývají zpravidla „rekultivována“, což je 
obecně považováno za pozitivní proces vedoucí k návra-
tu území k dalšímu hospodářskému využití, k lesu, par-
kové úpravě nebo jiným účelům. Následky těžby jsou tak 
odstraněny a narušení území přestává být patrné. Sou-

Obr. 286:  Batolec duhový (Apatura iris) obývá 
okraje prosluněných lesních cest, lesní lemy 
a břehové porosty středních a vyšších poloh
(© Z. Laštůvka). 
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Obr. 287:  Mnohé světlomilné lesní druhy hmyzu jsou odkázány na širší okraje lesních cest a zbytky světlých lesů; Milovický les u Mi-
kulova (© Z. Laštůvka).

Obr. 288:  Nelesní chráněná území s xerotermofi lními společenstvy vyžadují diferencovaný management v co nejjemnější mozaice; 
Pouzdřanská step. Ještě nedávno rozvolňovali porost a zvyšovali jeho heterogenitu divocí králíci, čímž prováděli účinnou a dnes obtížně 
nahraditelnou „péči“ o toto velmi cenné území (© Z. Laštůvka).
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Obr. 289:  Pastva koz a ovcí je v mnoha nelesních územích nezbytná, ale musí být prováděna extenzivně a velmi citlivě vzhledem k místní 
entomofauně (© Z. Laštůvka).

Obr. 290:  Pestrokřídlec podražcový 
(Zerynthia polyxena) obývá okraje sadů a vinic, 
silniční a železniční náspy, ochranné hráze, 
břehové porosty a může být ohrožen pozdně 
jarním celoplošným kosením nebo zimním 
odstraňováním stařiny (© Z. Laštůvka).

Obr. 291:  Modrásek vičencový (Polyommatus 
thersites) obývá stepní biotopy s ligrusem, ale 
může se vyskytovat i na druhotných stanovištích, 
např. náspech komunikací a ochranných hrázích 
(© Z. Laštůvka). 



6335.9  Biologická diverzita na úrovni populací a druhů

Obr. 292:  Modrásek očkovaný (Phengaris teleius) 
klade vajíčka do květů krvavce; proto nesmí 
být vlhké louky s krvavcem od konce června 
do počátku srpna celoplošně koseny
(© Z. Laštůvka). 

časně ale dochází k homogenizaci prostředí a ztrátě jeho 
výjimečnosti jako stanoviště. Opuštěné lomy, pískovny, 
hliníky apod. představují potenciálně velmi významná 
centra biodiverzity, pokud je k nim z tohoto pohledu 
přistupováno. V zásadě by mělo být takové území po-
necháno přirozené obnově pouze s drobnými korekce-
mi a úpravami. Teprve po určité době je nutné podle 
povahy území a rychlosti sukcese provádět větší nebo 
menší regulační zásahy (odstraňování nebo prořeďování 
porostů keřů a náletových dřevin, místní odstraňování 
bylinné biomasy). Na rozdíl od nelesních chráněných 
území na dobře vyvinutých půdách jsou negativní suk-
cesní změny na těchto stanovištích velmi pomalé. Rych-
lost osídlování závisí na zdrojích biodiverzity v okolí. 
Z hlediska využití území jako centra biodiverzity je zcela 
nevhodné převrstvit vytěžené plochy zeminou a uměle 
ozelenit. Velmi pěkným příkladem obnovy po skončené 
těžbě je komplex lomů na Hádech u Brna, který je spo-
lečně se svým okolím (Na Kavkách, Velká Klajdovka, 
Hádecká planinka) významným centrem biodiverzity 
na Brněnsku i celé jižní Moravě (Obr. 293). Při průzku-
mu motýlů prováděném v letech 1999–2002 zde bylo 
na ploše kolem jednoho čtverečního kilometru zaregis-
trováno asi 1730 druhů, tedy více než polovina druhů 
známých z území ČR (LAŠTŮVKA & MAREK 2002). 
Bylo by velmi zajímavé (bohužel nemožné) srovnání 
dnešního druhového bohatství tohoto území se stavem 
někdy v polovině 19. století, zvláště se zřetelem na čas-
té nářky nad devastací území rozvojem lomů. Tehdejší 
entomologové totiž jižní svah Hádů popisovali jako mo-
notónní, intenzivně pasené a entomologicky nezajímavé 
území (srv. SCHNEIDER 1861). 

Struktura krajiny

Utváření krajiny a její struktura, tj. druhové složení plo-
din a jejich zastoupení, podíl produkčních a mimopro-
dukčních ekosystémů, rozmístění skupin zeleně a zbytků 

přírodních biotopů, to všechno může diverzitu hmyzu 
i její změny výrazně ovlivnit. Druhové bohatství hmy-
zu je závislé na stanovištní rozmanitosti – přítomnost 
nejrůznějších prvků, které zvyšují různorodost krajiny 
(skupiny keřů a stromů, vhodně vytvořené a udržované 
břehové porosty, ozelenění komunikací, meze, náspy, 
širší lemy podle polních cest, rozvolněné okraje lesů 
apod.), podporuje rozvoj hmyzu. I intenzivně využíva-
ná krajina s vhodnou strukturou a rozumnými přístupy 
k hospodaření si může uchovat vysokou diverzitu ento-
mofauny (Obr. 294).

Pro ochranu nejcitlivějších druhů je rozhodující síť 
vhodně rozmístěných a vzájemně propojených chráně-
ných území, která vyžadují specifi ckou péči popsanou 
v předcházející kapitole. Kromě nich existuje v kraji-
ně řada dalších, většinou drobných zbytků přírodních 
nebo jen hospodářsky nevyužívaných ploch, které je 
možné buď ponechat svému osudu, tj. zarůst nebo zru-
deralizovat, nebo je drobnými zásahy udržovat a využít 
jako „přestupní stanice“ citlivějších druhů migrujících 
v krajině i dlouhodobá útočiště méně náročných dru-
hů. Vhodnými migračními koridory a trvalými biotopy 
mnoha druhů jsou břehy a ochranné hráze vodotečí, ná-
spy komunikací i větší meze (Obr. 295, 296). Zde opět 
záleží na tom, jak jsou udržovány. Například poměrně 
široké lemy, náspy nebo zářezy dálnic fungují v podél-
ném směru jako významné koridory šíření stepních 
nebo lesostepních druhů a v některých úsecích dokon-
ce zahušťují mozaiku přírodních nelesních stanovišť. 
Současně urychlují šíření některých nevítaných invaz-
ních druhů a v příčném směru jsou pro nelétající druhy 
nepřekonatelnou překážkou. I další prvky krajiny, jako 
jsou např. břehové porosty, větrolamy a nakonec i bioko-
ridory, by měly být strukturovány tak, aby poskytovaly 
vhodné existenční prostředí a umožnily šíření a migrace 
hmyzích druhů, nikoli tak, aby fungovaly jako překáž-
ky. Mnohé lesní druhy hmyzu těžko nebo neochotně 
překonávají rozsáhlejší bezlesá území a naopak mnohé 
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Obr. 293:  Růženin lom na Hádech u Brna je příkladem vzniku stanoviště s neobvykle vysokou biodiverzitou po spontánní sukcesi 
od ukončení těžby v roce 1960 (© Z. Laštůvka).

Obr. 294:  Při šetrném hospodaření a dostatku vhodně propojených zbytků přírodních biotopů může mít zemědělská krajina vysokou 
biodiverzitu; pohled z Dunajovických kopců směrem k Pálavě (© Z. Laštůvka).

druhy nelesních stanovišť obtížně zdolávají byť jen úzké 
porosty a pásy stromů nebo jsou jimi odkloněny ze smě-
ru své migrace. Pás dřevin vytvořený jako biokoridor, 
který rozdělí metapopulace lučních nebo stepních dru-
hů hmyzu na dvě nebo více částí a znemožní výměnu 
jedinců, může být příčinou lokálního vymizení druhů 
a může se tak při snaze o zvýšení druhové rozmanitosti 
projevovat zcela opačně. Biokoridory tvořené dřevinami 
by proto měly být řídké nebo s průchody, naopak nelesní 

biokoridory by měly obsahovat skupiny křovin a stromů 
(samozřejmě autochtonních).

Dobře pohyblivé druhy hmyzu jsou schopny v země-
dělské krajině překonávat větší vzdálenosti mezi vhod-
nými biotopy přímo přes agrocenózy. Ekologicky méně 
citlivé a vyhraněné druhy dokonce nacházejí v okrajo-
vých částech produkčních ekosystémů vhodné podmín-
ky k trvalé existenci. Druhy obou těchto skupiny sice 
většinou nejsou ohroženy, ale vhodná struktura krajiny 
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Obr. 295:  K dlouhodobé existenci populace 
extrémně xerotermofi lní nesytky štíhlé 
(Chamaesphecia astatiformis) mohou stačit 
i rozsáhlejší meze a agrární terasy, pokud mají 
přírodní charakter (© Z. Laštůvka). 

Obr. 296:  Větší meze uprostřed agrocenóz mohou sloužit jako migrační koridory i dlouhodobější útočiště mnoha ekologicky nároč-
nějších druhů za předpokladu, že nejsou eutrofi zovány a výrazněji zasaženy pesticidy (© Z. Laštůvka).

může podpořit jejich početnost. Náročnější druhy již 
vyžadují k přesunům koridory s určitými vlastnostmi 
(struktura, velikost, skladba rostlin) a bližší přírodnímu 
stavu. Krajina by měla být utvářena tak, aby umožni-
la přesuny i málo pohyblivým a ekologicky náročným 
druhům. Důležitou podmínkou ochrany přítomných 
druhů je také celkově zdravá krajina s minimální zátěží 
jedovatými látkami.

Hospodaření

Nejrůznější lidské aktivity ovlivňují výskyt a početnost 
hmyzích druhů zásadním způsobem. V naší krajině se 
kromě faktorů popsaných v předcházejících kapitolách 
projevuje významně přístup k zemědělskému a lesnímu 
hospodaření. I při ohleduplném hospodaření ovlivňují 
splachy průmyslových hnojiv přilehlé biotopy a úlety 
pesticidů se mohou projevit do vzdálenosti několika set 
metrů. Při nedodržení předepsaných postupů a zásad se 
tyto vzdálenosti výrazně prodlužují. Je výrazně rozdíl-
né, zda se hospodaří konvenčně, v systému integrované 
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produkce a ochrany rostlin nebo dokonce organickým 
způsobem. Způsob hospodaření je důležitý zvláště 
v blízkosti chráněných částí přírody. Integrovaný nebo 
biologický přístup k hospodaření se může pozitivně pro-
jevit ve třech směrech:
1.  Podpoří výskyt některých užitečných druhů a tím 

fungování žádoucích autoregulačních mechanismů 
(např. potlačování škůdců přirozeně se vyskytujícími 
predátory a parazitoidy), což umožní snížit vstupy;

2.  Produkční plochy se mohou stát důležitými bioko-
ridory a místy krátkodobého pobytu mnoha druhů, 
čímž podpoří rozvoj biodiverzity i v okolí;

3.  Některé kultury a jejich okraje se mohou při vhod-
ném hospodaření stát místy dlouhodobého výskytu 
ekologicky citlivějších nebo ohrožených druhů.

Výskyt užitečných a ekologicky náročnějších druhů 
je možné podpořit přímo vhodným managementem 
pěstování dané plodiny (např. černý úhor v meziřadí 
vinic a sadů – zatravnění – jetelotravní směska – pří-
měs dalších vhodných dvouděložných bylin, obr. 297), 
tvorbou travinobylinných pásů uvnitř nebo na okrajích 
produkčních ploch i vhodnou péčí o lemy a okraje agro-
cenóz (péče o meze a pásy zeleně, výsev vhodných bylin 
do těchto lemů apod.). Např. šetrně obhospodařované 
vinice a sady s ozeleněním půdy se mohou stát vhodným 
prostředím pro dlouhodobou existenci nejen řady druhů 
hmyzu, ale i ptáků a dalších živočichů. I při pěstování 
lesů lze volit různě šetrné metody, zvláště při potlačování 

lesních škůdců. I v produkčních lesích lze přistupovat 
citlivě k zakládání porostů dřevin, je možné volit vhod-
nou síť různověkých porostů, různou druhovou skladbu, 
propojený systém pasek, dostatečně široké a udržované 
lemy podle lesních cest apod. 

V tomto směru je velmi důležitá i osvěta. Zemědělci 
i lesníci by měli být informováni o přírodních zajíma-
vostech a konkrétních druzích vyskytujících se v jejich 
okolí. Pak už do značné míry závisí na přístupu ochrany 
přírody a způsobu komunikace s hospodařícími subjek-
ty, zda tyto pozoruhodnosti budou chápány jako něco 
cenného, co by mělo být ušetřeno a chráněno, nebo na-
opak jako faktor omezující hospodaření a jeho ekono-
miku.

Doporučená literatura

BENEŠ J., KONVIČKA M., DVOŘÁK J., FRIC Z., HAVELDA Z., 
PAVLÍČKO A., VRABEC V. & WEIDENHOFFER Z. [eds.] 
(2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. – 
SOM, Praha.

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (2005): Červený seznam 
ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – AOPK ČR, 
Praha.

KONVIČKA M., BENEŠ J. & ČÍŽEK L. (2005): Ohrožený hmyz 
nelesních stanovišť: ochrana a management. – Sagittaria, Olo-
mouc.

KONVIČKA M., ČÍŽEK L. & BENEŠ J. (2004): Ohrožený hmyz 
nížinných lesů: ochrana a management. – Sagittaria, Olomouc.

NOVÁK I. & SPITZER K. (1982): Ohrožený svět hmyzu. – Aca-
demia, Praha.

Obr. 297:  Šetrně obhospodařované vinice s ozeleněným meziřadím nemají negativní vliv na biodiverzitu v okolí a samy poskytují 
existenční podmínky některým druhům hmyzu i dalších živočichů (© Z. Laštůvka).



6375.9  Biologická diverzita na úrovni populací a druhů

BOX 32:   Příklady význačných druhů hmyzu obývajících stanoviště, 
která vyžadují větší nebo menší regulační zásahy

Uvedená stanoviště jsou pro většinu druhů jen rámcová. Většina z nich vykazuje další, speciální požadavky 
v rámci daného biotopu (vlhkost, expozice, struktura a druhové složení porostu apod.).

Obr. 298:  Ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius), vázaný na zbytky stepí a lesostepí patří k rychle mizejícím druhům hmyzu 
(© H. Šefrová).

Sušší extenzivní pastviny, sprašové a skalní stepi, subxerofi lní louky: cvrček Modicogryllus frontalis, číhalka 
Symphoromyia immaculata, dlouhososky Bombylius cinerascens, Lomatia lachesis, Phthiria gaedei, chrobáček 
Ochodaeus chrysomeloides, chřestovníčci Crioceris spp., hnědásek květelový (Melitaea didyma), hnědopáska 
panonská (Lygephila ludicra), hnojník Euheptaulacus porcellus, jízlivky Alastor mocsaryi, Eumenes sareptanus, 
Odynerus poecilus, kněžice panonská (Vilpianus galii), kobylka Gampsocleis glabra, kodulky Dasylabris regalis, 
Physetopoda daghestanica, Smicromyrme triangularis, kovařík Prosternon chrysocomum, kozlíčci Phytoecia argus, 
P. caerulea, P. scutellata, kozlíčci rodu Dorcadion, krasci Habroloma geranii, Sphenoptera antiqua, S. substriata, 
kroužilky Empis opaca, E. strigata, kutilky Ammophila terminata, Sceliphron destillatorium, Sphex funerarius 
aj., lupice Sciapus bellus, S. euzonus, majky Meloe spp., mandelinka Chrysolina eurina, modrásek černoskvrnný 
(Maculinea arion), m. komonicový (Polyommatus dorylas, obr. 299), m. ligrusový (P. damon), m. vičencový 
(P. thersites), mravenci Lasius psammophilus, Messor muticus, Tapinoma erraticum, Tetramorium caespitum aj., 
můra ozdobná (Perigrapha i-cinctum), nesytka letní (Chamaesphecia crassicornis), n. šalvějová (Ch. colpiformis), 
n. štíhlá (Ch. astatiformis), okáč kostřavový (Arethusana arethusa), o. metlicový (Hipparchia semele), o. ovsový 
(Minois dryas), o. skalní (Chazara briseis), ostrožky Th ereva aurata, T. praecox, pilatka Rhadinoceraea reitteri, 
ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius, obr. 298), ploštička hnědá (Lygaeosoma sardeum), přástevník mařin-
kový (Watsonarctia casta), puchýřník Mylabris variabilis, roupec Stenopogon sabaudus, saranče Chorthippus 
dichrous, Dociostaurus brevicollis, Omocestus petraeus, síťnatka ožanková (Copium teucrii), soumračník skořicový 
(Spialia sertorius), střevlíček Masoreus wetterhallii, střevlík uherský (Carabus hungaricus), světlopáska pelyňková 
(Phyllophila obliterata), škvor dvouskvrnný (Anechura bipunctata), štítonoš Cassida canaliculata, švábi Ectobius 
erythronotus, Phyllodromica maculata, P. megerlei, trubčice kyjorohá (Melitturga clavicornis), včela Rhodan-
thidium septemdentatum, mnoho druhů samotářských včel rodů Andrena, Colletes, Eucera, Halictus, Hylaeus, 
Lasioglossum, Sphecodes, Tetralonia aj., vlnočárník čilimníkový (Scotopteryx coarctaria), vřetenuška čtverotečná 
(Zygaena punctum), v. ligrusová (Z. carniolica, obr. 301), v. pozdní (Z. laeta), zelenopláštník smldníkový (Chlo-
rissa etruscaria), zlatěnky Chrysis comparata, Elampus sanzii, Stilbum cyanurum aj., zlatohlávek Netocia ungarica, 
zlatoočka Chrysopa hungarica.
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Obr. 299:  Modrásek komonicový (Polyommatus dorylas) je na našem území kriticky ohroženým druhem a je otázkou, zda snahy 
o jeho záchranu nepřišly příliš pozdě (© Z. Laštůvka). 

Písčiny (zejm. váté písky), kromě mnoha z výše uvedených druhů xerotermního bezlesí: dlouhososka Anthrax 
varius, hrabalka Batozonellus lacerticida, chroust mlynařík (Polyphylla fullo), chroustek opýřený (Anoxia pilosa), 
kutilka Larra anathema, Palarus variegatus, mravkolev dunový (Myrmeleon bore), můra paprsčitá (Actinotia ra-
diosa), můra travařka ozdobná (Staurophora celsia), nesytka bělavá (Chamaesphecia leucopsiformis), okáč písečný 
(Hipparchia statilinus), osenice písečná (Agrotis vestigialis), ostrožka Ammothereva laticornis, píďalka kropenatec 
pelyňkový (Narraga fasciolaria, obr. 300), píďalka písčinná (Aplocera eff ormata), saranče Celes variabilis, Oedaleus 
decorus, světlopáska maličká (Eublemma minutatum), travařík Pediasia fascelinella.

Obr. 300:  Význačný průvodce vátých písků 
píďalka kropenatec pelyňkový (Narraga 
fasciolaria) se vyskytuje jen na několika místech 
našeho území (© Z. Laštůvka). 

Obr. 301:  Charakteristickým druhem stepních lad 
s výskytem v době vrcholného léta je vřetenuška 
ligrusová (Zygaena carniolica) (© Z. Laštůvka). 
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Lesostepi, opuštěné sady, lesní lemy, kromě řady z výše uvedených druhů xerotermního bezlesí: bourovec 
trnkový (Eriogaster catax), krasec uherský (Anthaxia hungarica), mravkolev okatý (Dendroleon pantherinus), 
mravkolev ostruhatý (Distoleon tetragrammicus), můra zlatokřídlec vzácný (Jodia croceago), ostrožka Th ereva 
apicalis, ostruháček česvinový (Satyrium ilicis), tesařík broskvoňový (Purpuricaenus kaehleri).
Lesní světliny, prosvětlené lesy: batolec duhový (Apatura iris), bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), b. topo-
lový (L. populi), černopáska třemdavová (Pyrrhia purpurina), hnědásek osikový (Euphydryas maturna), jasoň 
dymnivkový (Parnassius mnemosyne), okáč bělopásný (Hipparchia alcyone), o. jílkový (Lopinga achine), o. me-
dyňkový (Hipparchia fagi), perleťovec fi alkový (Boloria euphrosyne), pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), 
vřetenuška chrastavcová (Zygaena osterodensis).
Dutiny starých stromů, staré stromy, padlé kmeny, pařezy: kovaříci Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis, 
Lacon querceus, Limoniscus violaceus aj., krasci Anthaxia deaurata, A. hackeri, A. manca, Eurythyrea quercus, Ova-
lisia mirifi ca, páchník hnědý (Osmoderma barnabita), roháč obecný (Lucanus cervus), tesaříci Akimerus schaeff eri, 
Necydalis ulmi, Rhamnusium bicolor, tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), t. zavalitý (Ergates faber), trouchomilka 
skvrnitá (Xylomya maculata), zlatohlávci Liocola lugubris, Potosia fi eberi, z. skvostný (Cetonischema aeruginosa).
Slaniska: chobotníček slaništní (Bucculatrix maritima), makadlovka Scrobipalpa samadensis, obalečíci Phalo-
nidia affi  nitana, P. vectisana, ploštička slanomilná (Henestaris halophilus), pouzdrovníček slaništní (Coleophora 
halophilella), střevlíčci Acupalpus elegans, Dyschiriodes chalceus, D. salinus.
Vlhké až podmáčené louky: hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), modrásek bahenní (Phengaris nausi-
thous), m. očkovaný (P. teleius), nesytka panonská (Chamaesphecia hungarica), ohniváček modrolemý (Lycaena 
hippothoe), o. modrolesklý (L. alciphron), perleťovec mokřadní (Boloria eunomia), píďalka žluťuchová (Gagitodes 
sagittatus), saranče tlustá (Stethophyma grossum), tesařík Oberea moravica.
Rašeliniště: bourovec cesmínový (Phyllodesma ilicifolium), drabčík Stenus kiesenwetteri, krasec Phaenops for-
maneki, modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete), mravenec rašelinný (Formica picea), můra dřevobarvec 
vlochyňový (Lithophane lamda), okáč stříbrooký (Coenonympha tullia), osenice rašelinná (Coenophila  subrosea), 
perleťovec severní (Boloria aquilonaris), pestřenka Sericomyia lappona, píďalička rojovníková (Eupithecia 
 gellidata), píďalka různorožec borůvkový (Arichanna melanaria), střevlíček Agonum ericeti, střevlík Ménétriésův 
(Carabus menetriesi), tiplice Tipula subnodicornis, travařík šumavský (Pediasia truncatella), žluťásek borůvkový 
(Colias palaeno).
Vysokohorské louky: hrotnokřídlec horský (Hepialus carna), huňatec alpský (Glacies alpinatus), h. žlutopásý 
(Psodos quadrifarius), obaleč Sparganothis rubicundana, okáč horský (Erebia epiphron), o. menší (E. sudetica), 
píďalka Elophos operarius, pilatka Pachynematus parvilabris, saranče horská (Miramella alpina), střevlíčci  Nebria 
rufescens, šedovníček Eudonia petrophila, travaříci Catoptria petrifi cella, C. maculalis, vakonoš Sterrhopterix 
standfussi, zavíječ Udea alpinalis.

5.9.12  Biodiverzita ichtyofauny

Lubomír Hanel, Stanislav Lusk

Úvod

V této kapitole se pokusíme osvětlit zásadní vztahy a vli-
vy, které se v minulosti podílely a i nyní ovlivňují for-
mování a vývoj biodiverzity mihulí a ryb (zahrnovaných 
v širším výkladu do pojmu ichtyofauna) na území Čes-
ké republiky. U ichtyofauny existují tři základní oblasti 
a cíle ochrany. S ohledem na existenční závislost ryb je 
to především ochrana vodního prostředí, dále ochrana 
druhové diverzity a konečně ochrana vnitrodruhové 
diverzity. Na rozdíl od komplexního výkladu pojmu 
biodiverzita se zde zaměříme především na druhovou 
skladbu ichtyofauny jako celku a skladbu jednotlivých 
společenstev, což lze chápat jako druhovou diverzitu 
resp. druhovou pestrost (alfa-diverzitu) a dále se zamě-

říme i na otázky spojené s vnitrodruhovou resp. gene-
tickou diverzitou jednotlivých taxonů.

Jaké rozhodující faktory a vlivy určují druhovou 
skladbu rybího společenstva a v širším rozsahu ichtyo-
faunu určitého území? Z hlediska dlouhodobého je to 
především příslušnost povodí kmenového toku (Labe, 
Vltava, Odra, Morava, Dyje) k určitému úmoří. Násled-
ně je to pak velikost (řád) toku, podélný gradient (spád) 
a nadmořská výška. Specifi cký novodobý komplex vli-
vů představují lidské aktivity dotýkající se vodních eko-
systémů, zejména jde o znečištění vody, vodní stavby 
a díla (přehrady a údolní nádrže, stupně a jezové zdrže, 
regulace a úpravy toků) a jejich důsledky (úhyn ryb, za-
bránění migracím, změna říčního charakteru toku atd.). 
Významnou oblast aktivit v současnosti představuje také 
rybářské obhospodařování stojatých a tekoucích vod. 
Komplex dopadů a důsledků uvedených podmínek a vli-
vů způsobil, že současný stav biodiverzity ichtyofauny 
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je v mnoha směrech značně odlišný od původního pří-
rodního stavu.

Hydrografi e České republiky

Geografi cká poloha území České republiky a její hyd-
rografický systém představují výchozí základní stav 
pro zformování ichtyofauny. Česká republika je vnitro-
zemský stát nacházející se ve střední Evropě a naprostá 
většina vodních toků zde pramenících odtéká do moří. 
Formování zdejší říční sítě probíhalo postupně od kon-
ce třetihor až do současné podoby modulací povrchu 
a vytvářením hydrologického systému. Vliv na říční sítě 
a následně na formování ichtyofauny měla i pleistocenní 
zalednění, dosahující v minulosti až na sever Čech a Mo-
ravy. Na našem území se objevují přirozená jezera jen 
výjimečně (jen několik ledovcových, krasových, jeskyn-
ních jezer a rašelinných jezírek) a žádné tyto stojaté vody 
neměly z dlouhodobého hlediska vliv na biodiverzitu 
naší ichtyofauny v rámci speciačních procesů, jaké jsou 
známy např. z jezer severských, alpských či balkánských.

Obr. 302:  Základní hydrologické členění území České republi-
ky: zelená (povodí Labe, úmoří Severního moře), modrá (povodí 
Odry, úmoří Baltského moře), okrová (povodí Moravy/Dunaje, 
úmoří Černého moře) (© L. Hanel).

Hydrografi cká síť na území České republiky (78 864 km2) 
patří ke třem úmořím, což mělo základní určující vliv 
na stav a vývoj původní alfa-diverzity ichtyofauny. Nej-
větší část území 65,2 % patří k úmoří Severního moře, 
konkrétně se jedná o povodí Labe a Vltavy. K úmoří 
Černého moře patří 25,4 % území, většinou se jedná 
o povodí řeky Moravy s povodím řeky Dyje a dále ně-
které malé toky spadající do povodí Váhu v Bílých Kar-
patech a drobné potoky na Šumavě (vše v rámci systému 
Dunaje). Nejmenší část území 9,4 % (převážně severní 
Morava a Slezsko) spadá do povodí Odry, které patří 
k úmoří Baltského moře. Říční sítě jednotlivých úmo-
ří nejsou na území ČR propojeny (výjimkou je umělý 
Schwarzenbergský plavební kanál na Šumavě, spojující 
jeden z přítoků Studené Vltavy a rakouskou řeku Grosse 
Mühl, přítok Dunaje. Propojuje tedy úmoří Severního 
a Černého moře, ale z ichtyologického hlediska nemá 

význam). V dávné minulosti v důsledku přirozených 
geomorfologických procesů změnily příslušnost k po-
vodí některé potoky v pramenné oblasti Sázavy (úmoří 
Severního moře) a Jihlavy (úmoří Černého moře). Rov-
něž povodí Bečvy (úmoří Černého moře) a povodí Odry 
(úmoří Baltského moře) si v minulosti vyměnily některé 
pramenné přítoky. Základní rozdělení hydrografi cké sítě 
ČR podle úmoří se projevuje v určité rozdílnosti pů-
vodní druhové skladby ichtyofauny jednotlivých úmo-
ří. Největší rozdílnost je u říční sítě spadající do úmoří 
Černého moře (povodí Moravy a Dyje, kde je specifi cký 
původní výskyt celkem 16 druhů ryb a 1 druhu mihule), 
které se v úmoří Severního moře a Baltského moře nevy-
skytovaly. Odlišnosti jsou i ve vnitrodruhové genetické 
diverzitě druhů (např. hrouzek obecný), jejichž populace 
se vyskytují ve všech částech říční sítě na území ČR. 

Obr. 303:  Dílčí hydrologické celky České republiky.
A/ Ohře; B/ Dolní tok Labe (včetně povodí Odry v Čechách); 
C/ Střední tok Labe; D/ Horní tok Labe (včetně povodí Odry 
v Čechách); E/ Berounka (včetně povodí Dunaje v Čechách); 
F/ Dolní tok Vltavy; G/ Sázava; H/ Otava (včetně povodí Dunaje 
v Čechách); I/ Horní tok Vltavy (včetně povodí Dunaje v Če-
chách); J/ Lužnice; K/ Horní tok Moravy; L/ Povodí horní Dyje 
a Svratky; M/ Dolní tok Dyje; N/ Střední tok Moravy; O/ Bečva; 
P/ Povodí Odry (© L. Hanel).

Druhová skladba ichtyofauny
a rybí společenstva

Původní ichtyofauna České republiky podle současných 
poznatků sestává ze čtyř druhů mihulí a 55 druhů ryb 
(LUSK et al. 2004). V současné době lze považovat za vy-
mizelé (vyhynulé) pro vody České republiky následující 
druhy: mihule mořská, mihule říční, vyza velká, jeseter 
velký, placka pomořanská, kapr obecný (divoká forma), 
síh ostrorypý (v současné době nejednoznačný taxon), 
plotice podunajská (dříve u nás označovaná jako plo-
tice lesklá) a platýs bradavičnatý. Je nezbytné dodat, že 
uvedené druhy se v našich vodách, kam pronikaly v mi-
nulosti vlastní migrační aktivitou většinou v souvislosti 
s reprodukcí, vyskytovaly pouze v nevelkém počtu. K je-
jich vymizení zásadně přispěly především změny kvality 
vody a vodní stavby na kmenovém vodním toku Labe. 
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Za vymizelého ve volné přírodě byl donedávna považo-
ván i losos obecný, který na našem území v minulosti 
nacházel vhodné toky pro tření a patřil i k významným 
objektům rybolovu. Jeho poslední sporadické úlovky 
z Labe pocházejí z 30. a 40. let minulého století. Od roku 
1998 ale probíhají pokusy o jeho repatriaci a návrat je-

dinců (ojedinělé úlovky a pozorování), pocházejících 
zřejmě právě z u nás vysazených násad, je registrován 
každoročně od roku 2001 (DUŠEK 2003). Za vymize-
lou v přírodě lze považovat hlavatku podunajskou, kte-
rá je občas z důvodu sportovního rybolovu vysazována 
do našich vod, a to i mimo povodí Dunaje, kde je její 
původní výskyt.

Tab. 79:
Přehled původních druhů mihulí a ryb České republiky.

ČELEĎ – DRUH Úmoří Ohrožení Ochrana Natura
Mihulovití (Petromyzontidae)
Mihule mořská (Petromyzon marinus) S EX
Mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae) Č CE N. leg. +
Mihule potoční (Lampetra planeri) S, B, Č EN N. leg. +
Mihule říční (Lampetra fl uviatilis) S EX
Jeseterovití (Acipenseridae)
Vyza velká (Huso huso) Č EX
Jeseter malý (Acipenser stellatus) Č CE
Jeseter velký (Acipenser sturio) S EX
Úhořovití (Anguillidae)
Úhoř říční (Anguilla anguilla) S, B, (Č) NT
Sleďovití (Clupeidae)
Placka pomořanská (Alosa alosa) S EX
Kaprovití (Cyprinidae)
Plotice obecná (Rutilus rutilus) S, B, Č LC
Plotice podunajská (Rutilus pigus) /*/ Č EX N. leg.
Jelec proudník (Leuciscus leuciscus) S, B, Č LC
Jelec tloušť (Squalius cephalus, = Leuciscus cephalus) S, B, Č LC
Jelec jesen (Leuciscus idus) S, B, Č NT N. leg.
Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) S, B, Č VU N. leg.
Bolen dravý (Leuciscus aspius, = Aspius aspius) S, B, Č LC +
Slunka obecná (Leucaspius delineatus) S, B, Č CE
Lín obecný (Tinca tinca) S, B, Č LC
Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) B, Č (S) VU
Hrouzek obecný (Gobio gobio) S, B, Č LC
Hrouzek Kesslerův (Romanogobio kesslerii) Č CR N. leg. +
Hrouzek běloploutvý (Romanogobio albipinnatus) Č VU N. leg. +
Parma obecná (Barbus barbus) S, B, Č NT
Ouklej obecná (Alburnus alburnus) S, B, Č LC
Ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) S, B, Č EN N. leg.
Cejnek malý (Blicca bjoerkna) S, B, Č
Cejn velký (Abramis brama) S, B, Č
Cejn perleťový (Ballerus sapa, = Abramis sapa) Č CE N. leg.
Cejn siný (Ballerus ballerus, = Abramis ballerus) S, Č VU
Podoustev říční (Vimba vimba) S, B, Č VU
Ostrucha křivočará (Pelecus cultratus) Č CE N. leg. +
Hořavka duhová (Rhodeus amarus) S, B, Č EN N. leg. +
Karas obecný (Carassius carassius) S, B, Č CE
Kapr obecný (Cyprinus carpio) /**/ Č, (S, B) EX N. leg.
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Sekavcovití (Cobitidae)
Sekavec podunajský (Cobitis elongatoides) /***/ S, Č EN N. leg. +
Sekavčík horský (Sabanejewia balcanica) /****/ Č CE N. leg. +
Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) S, B, Č EN N. leg. +
Mřenkovití (Balitoridae)
Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) S, B, Č LC
Sumcovití (Siluridae)
Sumec velký (Silurus glanis) S, B, Č LC
Lososovití (Salmonidae)
Losos obecný (Salmo salar) S, B CE +
Pstruh obecný (Salmo trutta) S, B, Č LC
Hlavatka podunajská (Hucho hucho) Č EW
Síh ostrorypý (Coregonus oxyrinchus) /*****/ S EX
Lipan podhorní (Th ymallus thymallus) S, B, Č NT
Mníkovití (Lotidae)
Mník jednovousý (Lota lota) S, B, Č NT N. leg.
Vrankovití (Cottidae)
Vranka obecná (Cottus gobio) S,B, Č VU N. leg. +
Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) B, Č NT N. leg.
Okounovití (Percidae)
Candát obecný (Sander lucioperca) Č (S, B) LC
Candát východní (Sander volgensis) Č NT
Okoun říční (Perca fl uviatilis) S, B, Č LC
Drsek větší (Zingel zingel) Č CE N. leg. +
Drsek menší (Zingel streber) Č CE N. leg. +
Ježdík obecný (Gymnocephalus cernua) S, B, Č LC
Ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser) Č CE N. leg. +
Ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni) Č CE N. leg. +
Hlaváčovití (Gobiidae)
Hlavačka mramorovaná (Proterorhinus marmoratus) /******/ Č LC
Platýsovití (Pleuronectidae)
Platýs bradavičnatý (Platichthys fl esus) S EX

Vysvětlivky:
Původní rozšíření (úmoří): S – Severní moře (povodí Labe), B – Baltské moře (povodí Odry), Č – Černé moře (povodí Moravy, Váhu), 
pokud je uveden symbol v závorce, jedná se o důsledek translokace. 
Ohrožení (podle Červeného seznamu Verze 2010, LUSK et al. 2011b): EX – pro území ČR vymizelý, EW – vymizelý v přírodě, CE – 
kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený.
Ochrana: dle původní vyhlášky 395/1992 Sb., zařazení druhu vyznačeno jako: N. leg. (v současné době se připravuje aktualizace této 
vyhlášky, kde by měly být zohledněny údaje z nejnovějšího Červeného seznamu z roku 2010).
Natura: pro populace druhů dle Směrnice rady č. 92/43EEC z r. 1992 byly na území ČR vyhlášeny „evropsky významné lokality“ (nařízení 
vlády č. 132/2005 Sb., č. 301/2007 Sb. a příloha nařízení vlády č. 132/2009) – druh zde zařazený je v tabulce označen +.
Pozn. Vědecké názvosloví použito dle ESCHMEYERA (2011) a FROESEHO & PAULYHO (2011). 
/*/  Podle nových taxonomických poznatků se u nás dříve vyskytovala plotice podunajská (Rutilus virgo), nikoli plotice lesklá 

(Rutilus pigus)
/**/  Kapr obecný – jedná se o říční divokou formu původně žijící v povodí Dunaje.
/***/  Sekavec podunajský – vytváří druhově čisté populace a dále populace mající charakter tzv. hybridního diploidně-polyploidního 

komplexu C. elongatoides × C. tanaitica (povodí Moravy a Dyje), C. elongatoides × C. taenia (povodí Labe). 
/****/  Sekavčík horský – s ohledem na rozšíření a nomenklaturu všech evropských sekavců je také používán český název sekavec 

balkánský (HANEL & NOVÁK 2002); u nás se objevuje na severozápadní hranici evropského areálu
/*****/  jediný historický nález z Labe u Roudnice je znám z roku 1888. Taxonomické postavení evidovaného jedince je nejasné. 
/******/  v rámci revize rodu Proterorhinus někteří autoři nejnověji uvádějí na území ČR výskyt nepůvodního druhu Proterorhinus 

semilunaris (VAŠEK et al. 2011); dořešení taxonomického postavení a původnosti tohoto druhu pro naše území vyžaduje ještě 
další studia 
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Středoevropská ichtyofauna tak s ohledem na napojení 
tohoto regionu na uvedená tři úmoří mohla být obo-
hacována díky migracím o druhy patřící zoogeografi c-
ky mezi atlantské faunistické prvky (úmoří Severního 
a Baltského moře), jako je např. mihule říční, mihule 
mořská, placka pomořanská, losos obecný, úhoř říční či 
platýs bradavičnatý. Většina našich druhů ryb reprezen-
tuje faunistický prvek pontický (úmoří Černého moře), 
což je v přímém vztahu s refugiem v ledových dobách 
a následným postglaciálním šířením z tohoto speci-
fi ckého limnického centra. K pontickým faunistickým 
prvkům lze zařadit např. jesetera malého, vyzu velkou, 
hlavatku podunajskou, hrouzka Kesslerova, cejna perle-
ťového, ostruchu křivočarou, kapra obecného, candáta 
východního, ježdíka žlutého, ježdíka dunajského, drska 
většího či drska menšího. Další zde přítomné druhy 
mají široké geografi cké rozšíření palearktického nebo 
holarktického charakteru; do této kategorie můžeme 
zařadit např. lipana podhorního, štiku obecnou, plotici 
obecnou, lína obecného, mřenku mramorovanou, mníka 
jednovousého či okouna říčního. Druhově nejbohatší 
rybí faunu nacházíme v povodí Dunaje, Čechy jsou 
z tohoto pohledu mnohem chudší. Morava je druhově 
tudíž bohatší, poněvadž zdejší toky náleží jak k úmoří 
Baltského tak i Černého moře. 

Při zjišťování druhové struktury ichtyofauny vodního 
toku nebo sklady rybího osídlení či společenstva konkrét-
ního biotopu či lokality je nezbytné věnovat pozornost 
i stanovení kvantitativních poměrů a věkové struktury 
populací jednotlivých druhů. Změny početnosti (snižová-
ní), ale i věkové struktury (vymizení nejstarších věkových 
skupin, snižování průměrného věku) jsou totiž význam-
ným indikátorem nežádoucího vývoje populace. Je však 
nezbytné takováto hodnocení vyvozovat z dlouhodobých 
výzkumů v rámci monitoringu. Tak např. více než třiceti-
leté sledování populace vranky obecné (krátkověký druh) 
v říčce Loučce prokázala, že početnost tamní populace 
kolísala zhruba v desetiletých cyklech, kdy početnost kle-
sala na relativně nízkou úroveň (100–300 ks.ha–1), aby ná-
sledně postupně narůstala na středně vysokou až vysokou 
úroveň (více než 1 700  ks.ha–1). Zatím se nepodařilo zjistit 
příčiny tohoto kolísání v rámci cyklů (HUMPL & LUSK 
2006). Nezbytností se stává nejen plošný faunistický 
a ekologický průzkum ichtyofauny opakovaný po určitém 
časovém období, ale i dlouhodobý podrobný monitoring 
na vybraných typových lokalitách. Pozornost je potřeba 
věnovat i rybářským statistikám, které se k tomuto účelu 
dají využít u druhů, které jsou objektem rybolovu. Nelze 
pominout i cílené snahy o zlepšení stavu konkrétních 
druhů nacházejících se v krizovém předzánikovém sta-
vu (např. mihule ukrajinská) či o obnovení jejich výsky-
tu v tocích, odkud vymizely (sekavčík horský), v rámci 
připravovaných záchranných programů. Tyto programy 
je však nezbytné realizovat na základě nejnovějších vě-
deckých poznatků a respektování všech hledisek ochrany 
biodiverzity na všech úrovních (LUSK et al. 2000b).

Vliv člověka

Vliv člověka na krajinu a vodní ekosystémy se začal 
na našem území více uplatňovat od středověku a po-
stupně jeho intenzita narůstala. V posledních asi 100 le-
tech jsou lidské aktivity rozhodujícím činitelem, který 
má trvalý vliv na vývoj a stav druhové diverzity rybí 
fauny na území České republiky. Kromě ovlivňování 
průchodnosti řek a kvality vody, a tím omezení výskytu 
migrantů, nebo dokonce vymizení některých druhů, se 
lidské aktivity zaměřily i na dovoz, chov a vysazování 
rybích druhů pro oblast střední Evropy nepůvodních. 
Druhová skladba naší ichtyofauny je tudíž dynamická 
a dochází tak k určité změně její alfa-diverzity v čase. 
V obecné rovině téměř všechny lidské aktivity měly pří-
mý či nepřímý nepříznivý vliv na vývoj a stav původní 
ichtyofauny u nás. Z časového hlediska nejdříve dochá-
zelo k vymizení druhů, které se k nám dostávaly v rám-
ci migrací (nejvýznamnějším byl losos obecný). K další 
silně ohrožené skupině druhů patří druhy s lokálním 
či mozaikovitým rozšířením – např. mihule ukrajin-
ská, sekavčík horský, hrouzek Kesslerův, hrouzek bělo-
ploutvý, sekavec podunajský a jeho hybridní populace. 
V posledních letech se však mezi silně ohrožené zařazují 
i druhy, které v minulosti patřily k obecně rozšířeným 
a velmi početným (karas obecný, slunka obecná). Svědčí 
to o tom, že změny ve vodních ekosystémech jsou pod-
míněny řadou činitelů, a to jak z oblasti antropogenní 
(systém rybářského hospodaření), tak i např. negativ-
ním vlivem nepůvodních druhů. V našich řekách došlo 
i k silné redukci a změně celých rybích společenstev. Ze-
jména v souvislosti s budováním přehrad, kdy pod hladi-
nou vzniklých údolních nádrží zmizely stovky kilometrů 
koryt vodních toků, byla zaznamenána velmi výrazná 
redukce tzv. parmového (ostroretkového) společenstva. 
Změněná teplota vody v úsecích pod přehradami vedla 
ke vzniku druhotného pstruhového rybího pásma ob-
vykle na místo parmového. Nevhodné úpravy a kanali-
zování toků společně s celoplošným zhoršením kvality 
vody vedly obecně k poklesu početnosti populací řady 
zejména citlivějších druhů ryb (ostroretka stěhovavá, 
podoustev říční, ouklejka pruhovaná, mník jednovousý 
aj.). Cíleně udržovaná vysoká početnost pstruha obecné-
ho ve pstruhových vodách vedla k výraznému omezení 
výskytu či zániku populací střevle potoční. Rovněž zá-
měrné odstraňování mníka jednovousého ze pstruho-
vých potoků bylo příčinou jeho vymizení z řady lokalit 
České republiky. Na druhé straně je nezbytné přiznat, 
že značné rozšíření lipana v našich vodách je důsledek 
právě vysazování jeho násad (LUSK et al. 1987). Také 
introdukce exotických druhů či neúměrné vysazování 
násad některých nativních druhů má v řadě případů ne-
gativní až destrukční vliv na původní rybí společenstva.

Zásadní význam pro obnovení druhů v minulosti vy-
mizelých a pro migraci nových druhů měly v uplynulých 
letech dva klíčové momenty. Především je to výrazné 
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zlepšení kvality vody a zachování či obnova migrační 
prostupnosti vodních toků. 

Ryby a mihule patří mezi vodní živočichy, tzv. že 
zásadní význam pro ně má kvalita vodního prostředí. 
Proto je velkým problémem znečišťování tekoucích 
i stojatých vod. Je všeobecně známo, že vlivem dlou-
hodobého intenzivního znečišťování se ve vodách mění 
druhové složení rybích společenstev, snižuje se zastou-
pení citlivějších druhů ryb a zvyšuje se zastoupení dru-
hů odolnějších. Při havarijním znečištění může dojít až 
k úplnému vymizení ichtyofauny v postiženém úseku. 
Je ale zajímavé, že jsou zaznamenány případy, kdy krát-
kodobé enormní znečistění vody s totálním úhynem 
ryb přežily larvy mihule potoční (minohy) díky své-
mu specifi ckému způsobu života, neboť žijí zahrabané 
v jemných naplavených sedimentech v korytech toků. 
Nepříznivě se může projevovat i dlouhodobé mírné 
znečištění vod na biologii a životních projevech po-
stižených druhů (vznik fyziologických stresů, snížené 
plodnosti, narušení embryonálního vývoje apod.). Lze 
konstatovat, že celkově se v poslední době postupně stav 
kvality našich povrchových vod zřetelně zlepšoval a po-
dařilo se eliminovat výskyt nejhorší třídy kvality vody 
(HANEL & LUSK 2005). Co do čistoty však zůstávají 
problematické méně vodnaté toky s vysokou kumulací 
zdrojů znečištění, problémem je také mikrobiální znečiš-
tění a znečištění tzv. specifi ckými organickými látkami 
a těžkými kovy. Neblahý vliv na rozmnožování ryb mají 
nověji i hormonální látky, které se do vod také dostávají 
a způsobují narušení rozmnožovacích schopností a ně-
kdy dokonce vyvolávají i změnu pohlaví. 

Problematikou fragmentace toků ve vztahu k ichtyo-
fauně se u nás zabývala řada autorů, základní informace 
zájemci naleznou v knize HANELA & LUSKA (2005). 
V současnosti je evidováno na vodních tocích ČR velké 
množství vodních děl různého typu, které fragmentují 
vodní toky a představují migrační bariéry zabraňující 
volné migraci ryb v jejich podélném profi lu. Zajištění 
průchodnosti migračních bariér pomocí rybích přecho-
dů je v současnosti jeden z významných článků spada-
jících do okruhu „ochrany biodiverzity a revitalizace 
vodních toků“. Neřešitelné objekty z hlediska možnosti 
obnovy jejich migrační prostupnosti pro ryby předsta-
vují přehrady, kterých je u nás okolo 110. Výstavba dal-
ších migračních bariér by v podstatě měla již skončit 
a spíše by se mělo přistoupit k odstranění těch, které 
již ztratily původní funkci (odběry vod pro technologie 
a pro závlahy). Mediálně známé jsou stále aktuální plány 
na výstavbu stupně na dolním českém úseku Labe. Jako 
další příklad lze vzpomenout záměr na výstavbu stupně 
na toku Moravy v profi lu Věrovany za účelem energe-
tického využití vodního toku. Jezová zdrž v délce 6 km 
by změnila původní říční charakter toku Moravy a dů-
sledkem by byl zánik „naturového“ území pro hrouzka 
Kesslerova (MERTA & LUSK 2004). Nelze bez obav sle-

dovat aktivity směřující ke splavnění dolního úseku Dyje 
(od ústí Dyje do toku Moravy až po Břeclav) v délce cca 
25 km za účelem provozu rekreačně vyhlídkové plavby. 
Dyje v této části tvoří kmenovou část jedinečného „na-
turového“ území „Soutok Moravy a Dyje“ s výskytem 
jedenácti „naturových“ druhů ryb, kde společný výskyt 
drska menšího, drska většího, ježdíka žlutého, ježdíka 
dunajského a ostruchy křivočaré je unikátní v rámci 
České republiky. 

Oproti minulosti výrazně poklesl rozsah odběru 
vody pro průmysl i pro zemědělské závlahy. Současně 
však výrazně vzrůstá zájem o odběry vody pro energe-
tické využití. Konkrétně ve vztahu k rybí biotě se jedná 
o využití vod pro výrobu elektrické energie v malých 
vodních elektrárnách (MVE). Komplex každé MVE ale 
představuje migrační bariéru pro ryby a výrazně mění 
průtokové poměry a říční charakter toku jak v části pod, 
tak i nad stupněm v jezové zdrži. Lze zobecnit, že dů-
sledky existence a provozu MVE pro rybí osídlení do-
tčených částí vodních toků jsou prakticky vždy negativní 
(LUSK et al. 1996).

Nepůvodní druhy ryb

Významnou část aktivit člověka v oblasti vodních eko-
systémů představují introdukce nepůvodních taxonů 
ryb, které byly zdůvodňovány přínosy a zájmy v oblasti 
rybářství, jako jsou akvakulturní a rybniční produkce, 
využití „volné niky“ v přírodních ekosystémech a zvý-
šení produkce, účelové využití k likvidaci nežádoucích 
rostlin a fytoplanktonu, měkkýšů, larválních stadií ko-
márů, potrava pro dravce, nové objekty pro sportovní ry-
bolov, okrasné ryby a další specifi cké účely. Tyto důvody 
udávají přehledně např. WELCOMME (1988) HOLČÍK 
(1991) či COPP et al. (2005). Většina uvedených důvodů 
platí i pro podmínky České republiky. V poslední době 
jsou nepůvodní druhy celosvětově považovány vedle de-
vastace ekosystémů a biotopů za nejvýznamnější příčinu 
ohrožení původní rybí biodiverzity ve sladkovodních 
ekosystémech (např. COWX 1997, GIDO & BROWN 
1999). Ojediněle se objevují i opatrnější názory při hod-
nocení důsledků introdukcí s požadavky vyhodnocení 
dalších možných negativních vlivů a zvážení případných 
přínosů (GUREVITCH & PADILLA 2004). U introduk-
cí hodnocených jako úspěšné byl zdůrazňován přede-
vším pozitivní přínos, jejich rizika ale byla v minulosti 
opomíjena, a nebo nebyla domýšlena, což bylo spojeno 
i s tím, že negativní působení nepůvodních ryb se ob-
vykle projevují s delším časovým odstupem od vnosu 
těchto druhů do ekosystému (např. CROSSMAN 1991, 
ELVIRA 1995, WITKOWSKI 2002). Problematika ne-
původních druhů získala další význam ve spojitosti s as-
pektem „biologických invazí“ (např. MOYLE & LIGHT 
1996, GARCIA-BERTHOU et al. 2005). 
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Převážná část pokusů o introdukci nepůvodních dru-
hů proběhla u nás až v období posledních 150 let obvyk-
le v návaznosti na introdukce v mezinárodním měřítku. 
Celkem je známo, že pokusy s introdukcemi se na našem 
území prováděly minimálně u 40 nepůvodních druhů 
ryb. Z toho u 33 druhů je známo více informací, tzn., že 
v určitém období byly vysazeny do rybníků či dalších 
přírodních biotopů a jsou k dispozici také dostatečné in-
formace o průběhu a výsledku introdukce. V současnosti 
se ve vodách ČR v různém rozsahu průběžně vyskytuje 
13 nepůvodních druhů, které jsou buď zcela naturali-
zované (6 druhů: střevlička východní, karas stříbřitý, 
koljuška tříostná, sumeček americký, hlaváč černoús-
tý, slunečnice pestrá) a nebo aklimatizované (7 druhů: 
amur bílý, tolstolobik bílý, tolstolobec pestrý, síh maréna, 
síh peleď, pstruh duhový, siven americký), kdy jejich tr-
valý, a nebo dočasný výskyt je závislý na umělé repro-
dukci a vysazování násad z umělých chovů (LUSK et al. 
1998b, 2011c). 

První rozsáhlá vlna introdukcí nepůvodních druhů 
ryb proběhla koncem 19. a začátkem 20. století. Tyto 
pokusy většinou navazovaly na dovozy nepůvodních 
druhů ze Severní Ameriky a přestupní zemí pro dovoz 
bylo většinou sousední Německo (pstruh duhový, si-
ven americký, okounek pstruhový, sumeček americký). 
O případných krátkodobých a neúspěšných introdukč-
ních pokusech dalších druhů (Salmo dentex, Coregonus 
wartmanni, Coregonus fera, Lepomis auritus, Amblopli-
tes rupestris) z konce 19. a začátku 20. století existují 
pouze krátké útržkovité zprávy neumožňující jakéko-
liv podrobnější hodnocení. Druhé nejbohatší období 
na introdukční aktivity bylo až po roce 1950. V první 
části to byly dovozy nepůvodních druhů z tehdejšího 
Sovětského svazu, kde v té době byly introdukce pro-
váděny v masovém měřítku. Hlavním motivem dovozu 
do České republiky byly především produkční důvody 
a využití volné potravní nabídky v rybnících (síh peleď, 
amur bílý, tolstolobik bílý, tolstolobec pestrý). V posled-
ních 20 letech introdukční pokusy s nepůvodními druhy 
již nemají racionální důvod, jedná se většinou o dovo-
zy „výzkumných objektů“ bez dalšího širšího uplatnění 
(druhy rodů Oreochromis, Acipenser, Ictiobus a veslonos 
americký). Populární jsou též dovozy různých exotic-
kých druhů pro okrasné účely zahradních a parkových 
jezírek (v současné době je na našem trhu nabízena např. 
rezatka čínská Myxocyprinus asiaticus z čeledi pakap-
rovcovitých). V posledních letech byl realizován také 
dovoz moluskofágního amura černého jako potenciál-
ního likvidátora hostitelů některých endoparazitů, ale 
vzhledem k možnému nežádoucímu vlivu na chráněné 
druhy měkkýšů nebyl prozatím použit mimo výzkumná 
zařízení. Zatím posledním nově u nás zjištěným druhem 
je hlaváč černoústý, jehož výskyt byl zjištěn v roce 2008 
v oblasti soutoku Moravy a Dyje, kam pronikl vlastní 

migrační aktivitou z Dunaje. Zoogeografi cky patří mezi 
ponto-kaspické druhy. 

Současně se záměrně introdukovanými druhy do-
cházelo i k nechtěné introdukci nepůvodních druhů jako 
příměsi dovážených násad. Tak k nám byla dovezena 
slunečnice pestrá s násadami kapra z tehdejší Jugo-
slávie v roce 1929. Střevlička východní byla dovezena 
a vysazena na různých místech s dovezenými násadami 
amura bílého, tolstolobce pestrého a tolstolobika bílého 
z Maďarska po roce 1980. Z nejnovější doby je proká-
zaný nechtěný dovoz sumečka černého s násadou kap-
ra z Chorvatska v roce 2003 do rybníků na Třeboňsku 
(KOŠČO et al. 2004). Zvláštní případ představuje karas 
stříbřitý, který pronikl přirozenou imigrací do oblasti 
soutoku řek Moravy a Dyje z Dunaje. Jeho další šíře-
ní pak bylo spojeno vedle vlastních migračních aktivit 
s jeho záměrnými či nechtěnými přesuny, a to obvykle 
jako příměs či záměna za násadu kapra obecného (LUSK 
1986). 

Problematika nepůvodních druhů zejména v důsled-
ku přímého či nepřímého propojení původně separát-
ních hydrologických systémů jak vytvořením kanálů, tak 
i v souvislosti s lodní dopravou získala globální význam. 
V současné době nepanuje jednotný názor, jak přistu-
povat z hlediska ochrany přírody k introdukovaným 
druhům (označovaným jako tzv. neozoa), které se staly 
trvalou součástí regionální ichtyofauny v systému ochra-
ny (LELEK 1996). To má své odrazy i v legislativě, kdy 
dlouhodobě se vyskytující a usídlené nepůvodní druhy 
je snaha již nevymezovat jako „cizí“ (COPP et al. 2005). 
Tento přístup se objevuje již i v našich podmínkách (viz 
zákon o rybářství č. 99/2004 Sb.) 

Za typický invazivní druh z hlediska současných kri-
terií je možno v podmínkách ČR považovat především 
karasa stříbřitého (LUSK & LUSKOVÁ 2005). Za pro-
kázané lze mít negativní jeho působení na domácího 
karasa obecného, který v lokalitách s hojným výskytem 
karasa stříbřitého prakticky vymizel. U střevličky vý-
chodní se významně na šíření a udržování ve volných 
vodách podílí její masový výskyt v rybnících, odkud se 
dostává do volných vod při jejich vypouštění. Poznatky 
o jejím početnějším výskytu bez vlivu rybníků prakticky 
chybí. Je nutno si uvědomit, že negativní dopady a vlivy 
nepůvodního druhu se většinou projevují se značným 
časovým odstupem od jeho introdukce, a proto zatím 
chybí potřebné podklady pro jejich identifi kaci a objek-
tivní vyhodnocení. Je vhodné upozornit také na sku-
tečnost, že k významným negativním dopadům, které 
souvisejí s introdukcemi ryb, je dovoz nových nemocí 
a parazitů, které se pak mohou v novém prostředí roz-
šířit i na nativní ichtyofaunu. 
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Tab. 80:
Aktualizovaný seznam introdukovaných nepůvodních druhů ryb do České republiky. 

Použité zkratky: P – produkce, B – biomeliorace, C – sportovní rybolov, E – experiment. Výsledek introdukce (pokud ho lze již stano-
vit): A – aklimatizace, R – závislý na umělé reprodukci, N – naturalizace, O – nezdařená introdukce, IND – Invazivní nepůvodní druh, 
PIND – potenciálně invazivní nepůvodní druh – nejistý údaj
Pozn. Vědecké názvosloví použito dle ESCHMEYERA & FRICKEHO (2011) a FROESEHO & PAULYHO (2011). 

ČELEĎ – DRUH Rok první 
introdukce

Důvod 
introdukce Invazivita Výsledek 

introdukce
Jeseterovití (Acipenseridae)
Jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus) 1993 E
Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii) 1994 E
Jeseter sibiřský (Acipenser baerii) 1982 E
Jeseter hladký (Acipenser nudiventris) 2004 E
Veslonosovití (Polyodontidae)
Veslonos americký (Polyodon spathula) 1995 E
Lososovití (Salmonidae)
Lipan bajkalský (Th ymallus baicalensis) 1959 C O
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 1888 P, C A–R
Siven arktický (Salvelinus alpinus) 1759 P O
Siven americký (Salvelinus fontinalis) 1880 P, C A–R
Siven jezerní (Salvelinus namaycusch) 1972 C, B O
Síh malý (Coregonus albula) 1950 C O
Síh maréna (Coregonus maraena) 1882 P A–R
Síh peleď (Coregonus peled) 1970 P A–R
Síh omul (Coregonus autumnalis) 1960 P O
Pakaprovcovití (Catostomidae)
Kaprovec velkoústý (Ictiobus cyprinellus) 1985 E
Kaprovec černý (Ictiobus niger) 1985 E
Kaprovití (Cyprinidae)
Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 1961 P, B PIND R
Amur černý (Mylopharyngodon piceus) 1999–2000 E PIND
Střevlička východní (Pseudorasbora parva) 1976 IND N
Karas stříbřitý (Carassius auratus) /*/ 1972 IND N
Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix) 1961 B, P A–R
Tolstolobec pestrý
(Aristichthys nobilis, = Hypophthalmichthys nobilis) 1964 B, P A–R

Sumečkovití (Ictaluridae)
Sumeček americký (Ameiurus nebulosus) 1890 P, C IND N
Sumeček černý (Ameiurus melas) 2003
Sumeček tečkovaný (Ictalurus punctatus) 1985 C O
Keříčkovcovití (Clariidae)
Keříčkovec africký (Clarias gariepinus ) /**/ 1985 P
Koljuškovití (Gasterosteidae) 
Koljuška tříostná (Gasterosteus aculeatus) 1915 (?) N
Hadohlavcovití (Channidae)
Hadohlavec skvrnitý (Channa argus) 1956 E O
Okounkovití (Centrarchidae)
Okounek černý (Micropterus dolomieu) 1889 E O
Okounek pstruhový (Micropterus salmoides) 1889 P, C A, R
Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) 1929 PIND N
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Vrubozubcovití (Cichlidae)
Tlamoun nilský (Oreochromis niloticus) /**/ 1985 E
Hlaváčovití (Gobiidae)
Hlaváč černoústý (Neogobius melanostomus) 2008 IND N

/*/  V našich podmínkách se objevují 4 „formy“ karasa stříbřitého: Carassius auratus auratus, Carassius auratus gibelio a Carassius 
auratus langsdorfi i, některými autory považované za samostatné druhy, a dosud nepopsaná Carassius auratus „M“ (LUSKOVÁ 
et al. 2004. 

/**/  Druhy schopné v našich podmínkách přežívat jen v oteplené vodě 
Pozn. k tab. 80:
Kromě druhů uvedených v tabulce existuje v naší literatuře ještě řada dílčích informací o dalších introdukcích např. pro produkční účely 
(v některých případech šlo i o vysazení do volné přírody), které lze hodnotit jako neúspěšné, přičemž jejich průběh je nedostatečně 
doložen, někdy chybí i dostatečně věrohodná revize dovezeného taxonu. Následující seznam taxonů je proto nutno chápat s ohledem 
na výše uvedené skutečnosti: okounek skalní (Ambloplites rupestris), síh Wartmannův (Coregonus wartmanni), síh písčinný (Coregonus 
fera), okounek Enneacanthus sp., slunečnice ušatá (Lepomis auritus), slunečnice zelená (Lepomis cyanellus), pstruh cetinský (Salmo 
dentex), pstruh žlutohrdlý (Oncorhynchus clarkii), tlamouni Oreochromis aureus, Oreochromis mossambicus, Oreochromis urolepis hor-
norum (HANEL 2003; MLÍKOVSKÝ & STÝBLO 2006). Lze předpokládat, že u historických dat o introdukcích se již nepodaří získat 
další zpřesňující údaje; pozornost (a to i s publikačními výstupy) je proto potřeba věnovat současnému stavu chovu nových druhů ryb 
v akvakulturách a jejich osudu v našich otevřených vodách. 
Existuje zpráva o výskytu živorodky duhové (Poecilia reticulata), která byla pozorována v početných populacích v oteplených vodách 
v sousedství některých našich elektráren (MLYNÁŘ 2006).
V roce 2003 byli uloveni v Labi hrouzci, kteří byli přiřazeni některými autory k druhu hrouzek Belingův (Romanogobio belingi) – dříve 
byl tento taxon klasifi kován jako poddruh v rámci druhového komplexu hrouzka běloploutvého (Romanogobio albipinnatus). Tento taxon 
sem byl pravděpodobně introdukován, není ale vyloučeno, že zde žije dlouhodobě a byl zaměňován s hrouzkem obecným. Vyjasnění 
této otázky bude vyžadovat další studia (LUSK et al. 2005). 

Akvakultury

Vliv člověka na původní diverzitu ichtyofauny pro-
střednictvím akvakultur spadá do několika okruhů: 
rybnikářství, umělý chov, vysazování násad, introduk-
ce a sportovní rybolov. Akvakulturami je ovlivňováno 
jednak původní druhové spektrum rybích společenstev 
a jednak tzv. vnitrodruhová (genetická) diverzita vysa-
zováním odchovaných násad. 

Chov ryb v rybnících v prvopočátcích úzce souvisel 
s původním výskytem ryb v přírodních ekosystémech. 
S napouštěnou vodou se ale do rybníků dostávaly pů-
vodní říční druhy, které byly vedle vlastních chovaných 
druhů i předmětem výlovu. Na druhé straně při vypouš-
tění rybníků se do vodních toků dostávaly druhy, které 
nebyly původní pro daný konkrétní tok. Rybníky se staly 
i zdrojem nežádoucích nepůvodních druhů (karas stří-
břitý, střevlička východní).

Změny původního charakteru vodních toků jako 
jsou jezové zdrže nebo přehradní nádrže, kdy zanikl 
původní říční charakter, vedly ke změně původní dru-
hové skladby rybího osídlení. Změnily se i průtokové 
podmínky, teplota vody a další hydrologické a hyd-
robiologické parametry a v podstatě vznikly biotopy 
zcela odlišného charakteru oproti původnímu stavu. 
Tak byly vytvořeny podmínky pro existenci společen-
stev zcela odlišné druhové skladby. Následkem toho se 
např. lososovité druhy objevují pod přehradami a druhy 
cejnového pásma nalezneme v jezových zdržích, nebo 
v přehradních nádržích (LUSK 1995). 

Rybářské obhospodařování volných vod, které jsou 
součástí „rybářských revírů“, je převážně prováděno 

složkami Českého nebo Moravského rybářského svazu 
podle tzv. zarybňovacích plánů. Pravidelně jsou vysa-
zovány násady druhů, které jsou prioritním objektem 
sportovního rybolovu (kapr obecný, štika obecná, candát 
obecný, sumec velký, pstruh obecný, lipan podhorní, ale 
i některé druhy nepůvodní, jako např. pstruh duhový, 
siven americký, amur bílý, tolstolobik bílý, tolstolobec 
pestrý). Tyto druhy jsou vysazovány i do vod, kde se 
původně nevyskytovaly. 

Téměř před 150 lety se začal u nás provádět umě-
lý výtěr a vysazování plůdku lososovitých ryb. Jikry 
a plůdek pstruha obecného a lipana podhorního byl 
převážen a vysazován bez ohledu na původ matečných 
ryb. V důsledku toho došlo k zániku původní genetické 
struktury druhu, kdy populace v jednotlivých úmořích, 
ale i v jednotlivých povodích měly odlišné genetické 
charakteristiky i případně další vlastnosti (např. odol-
nost vůči nízkým hodnotám pH). Výsledkem takovéhoto 
přístupu je současný stav, kdy v našich vodách máme 
populace pstruha obecného a lipana podhorního s po-
dobnou, případně shodnou genetickou charakteristikou 
(PAPOUŠEK et al. 2009). 

Ve druhé polovině a zejména koncem 20. století se 
objektem umělého chovu s následným vysazováním 
odchovaných násad do volných vod staly, vedle druhů, 
které jsou základními objekty rybnikářství (kapr obecný, 
štika obecná a další), i druhy, které tvoří základní složky 
přírodních rybích společenstev, např. ostroretka stěho-
vavá, jelec tloušť, parma obecná, bolen dravý, podoustev 
říční či mník jednovousý. Dokonce dochází k přesunům 
a vysazování druhů, které nejsou objektem rybářských 
zájmů (střevle potoční). Odchované násady byly a jsou 
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vysazovány do volných vod bez ohledu na povodí a pří-
slušnost (původ) matečných ryb. Tak např. populace 
bolena dravého, které se nachází v údolních nádržích 
a tocích v ČR jsou většinou původem z populace toho-
to druhu ze Želivky. U zkoumaných jedinců ostroretky 
stěhovavé z Moravice byl prokázán výskyt alel, který je 
charakteristický pro ostroretky z Kysúce (povodí Oravy), 
odkud byl dovezen plůdek tohoto druhu (LUSKOVÁ 
et al. 1997). Je potřebné ale přiznat, že – pomineme-li 
devastaci vnitrodruhové diverzity, díky umělému chovu 
a vysazování násad – došlo v řadě případů k obnovení 
a případně i rozšíření výskytu či posílení početnosti po-
pulací u uvedených druhů. 

K vyhodnocení podílu nepůvodních druhů na dru-
hové pestrosti ichtyofauny a pro srovnání poměrů v jed-
notlivých zemích či povodích je používán index ZIC 
(Zoogeografi c Integrity Coeffi  cient; BIANCO (1990)). 
Jeho hodnota pro Českou republiku dosahuje 0,82, když 
jsou zahrnuty druhy naturalizované i aklimatizované. To 
oproti situaci před deseti lety, kdy ZIC byl 0,78 (LUSK et 
al. 1998b) představuje mírné zlepšení. Příčinou je pře-
devším obnovení výskytu některých původních druhů 
v posledních letech. V případě, že by byly pro hodnoce-
ní respektovány pouze druhy naturalizované, potom by 
hodnota ZIC dosahovala pouze 0,92. 

Ochrana vnitrodruhové (genetické)
diverzity ichtyofauny

V podmínkách České republiky je rybářství v součas-
nosti nejvýznamnější rizikový faktor ohrožující pře-
devším genetickou diverzitu většiny nativních druhů. 
Ztráta genetické integrity nativních populací, které se 
dlouhodobě adaptovaly na specifické prostředí kon-
krétních povodí, vede ve svém důsledku k jejich erozi 
a výraznému snížení stability jednotlivých populací. 
Podpůrné vysazování násad bez ohledu na jejich popu-
lační původ, převozy ryb často bez reálných důvodů, za-
vádění umělých chovů bez dodržování, resp. bez znalosti 
genetické charakteristiky a genetické diverzity jednot-
livých druhů, to vše má ve svých důsledcích z hlediska 
genetické diverzity katastrofální důsledky. 

Vnitrodruhová (genetická) diverzita, tj. charakteris-
tika a rozdílnost jednotlivých populací v rámci druhu 
na úrovni genomu, vytvářející se minimálně po staletí, 
je v současnosti nejohroženější úrovní původní biodi-
verzity. Je nezbytné si uvědomit, že to byl především 
geografi cký faktor, tj. dlouhodobá izolace jednotlivých 
populací, která umožnila vznik mezipopulační resp. vni-
trodruhové diverzity. Populace druhu z jednotlivých řek 
jsou v podstatě geneticky jedinečné a samostatné izo-
láty, které jsou navíc přizpůsobeny právě konkrétním 
podmínkám daného toku. Existují navíc příklady, kde 
přemístění ryb mezi na první pohled shodnými toky 
neskončilo z dlouhodobého pohledu úspěchem. Cílený 
destrukční vliv na původní vnitrodruhovou diverzitu 

jednotlivých prvků ichtyofauny realizuje člověk v sou-
vislosti se zaváděním umělého chovu (umělý výtěr, ná-
vazný odchov plůdku a starších násad), kdy následné 
vysazování násad nerespektuje genetickou jedinečnost 
jednotlivých populací (PAPOUŠEK et al. 2009).

Neznalost či nerespektování fenoménu genetické di-
verzity ve svých důsledcích vede u jednotlivých druhů 
postupně k jejímu zániku. Některé akce dotované státem 
mají za cíl tzv. „záchranu“ ohrožených druhů, ale stále 
se zapomíná na principy uchování populační genetické 
diverzity. Výsledkem je, že se tyto druhy opět ve vodách 
České republiky sice stávají poměrně rozšířenými (např. 
mník jednovousý), ale jejich genetická diverzita se stala 
velmi uniformní, neboť použité násady pocházely jen 
z několika lokálně i geneticky omezených zdrojů a byly 
vysazovány nekontrolovaně do různých povodí. Nebez-
pečný destrukční faktor představují i bezdůvodné do-
vozy ryb našich původních druhů ze zahraničí na naše 
území (např. pstruha obecného či lipana podhorní z růz-
ných míst Evropy), což výrazně ohrožuje vnitrodruho-
vou genetickou variabilitu našich původních populací. 

Vnímání vnitrodruhové diverzity jako významné-
ho fenoménu a součástí biodiverzity ryb u nás nabývá 
v posledních letech na intenzitě. Dnes je vnitrodru-
hová diverzita téměř výlučně chápána na úrovni vni-
tropopulační a mezipopulační genetické variability. 
Vnitrodruhová diverzita ryb se stala v České republice 
objektem výzkumu až v posledních několika letech, viz 
např. ŠLECHTA et al. (1998), LUSK et al. (2002). Naše 
znalosti postihují zatím jen několik druhů, neboť je 
to problematika vysoce odborná a fi nančně nákladná. 
Genetická variabilita (uvnitř populace i mezipopulační 
rozdíly) vzniká v časovém rozměru stovek či tisíců let. 
Jde tedy o jedinečný výtvor biologických procesů v rám-
ci rozdílných vnějších podmínek a vlivů. Je nezbytné si 
uvědomit, že vnitrodruhová diverzita je unikátní evoluč-
ní výtvor, který by měl být důsledně ochraňován (LUSK 
& HANEL 2006). 

Největší nebezpečí pro vnitrodruhovou diverzitu 
představuje člověk, který destrukcí jednotlivých popula-
cí (snižování početnosti, fragmentace populací, či jejich 
úplné zničení), chovem a vysazováním odchovaných ná-
sad nebo přesuny ryb z jiných populací (povodí) vytváří 
podmínky pro zánik přirozené vnitrodruhové diverzity 
(ŠLECHTA et al. 1996). 

Znalosti o vnitrodruhové (genetické) diverzně ich-
tyofauny v České republice lze hodnotit v současné době 
stále ještě jen jako útržkovité a navíc dosud nemáme 
přímý legislativní nástroj pro její ochranu. I když jsou 
prokazatelné poznatky o postupné destrukci tohoto zá-
kladního fenoménu biodiverzity ichtyofauny v podmín-
kách České republiky, je dosavadní úsilí o determinaci 
vnitrodruhové diverzity omezeno pouze na menší část 
druhů naší ichtyofauny v rámci různých výzkumných 
úkolů. V poznávání vnitrodruhové diverzity výrazně za-
čínají převažovat nad dosud užívanými biochemickými 
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metodami (variabilita alozymů) metody molekulárně 
genetické (například u hrouzka obecného). Konkrétně 
se jedná o studium mitochondriální či jaderné DNA 
různými metodickými postupy (PCR – Polymerase 
chain reraction, RAPD – Random amplifi cation of po-
lymorphic DNA, RFLP – Restriction fragment length 
polymorphism, MHC – Major histocompatibility com-
plex, sekvencování, mikrosatelity), určitý problém však 
přestavuje značná fi nanční a technická náročnost a i ne-
dostatečná odbornost pracovníků. Současné výzkumné 
trendy ve světě však tyto metody považují za nezbytnou 
součást ichtyologických výzkumů biodiverzity. 

V současnosti máme k dispozici určité znalosti o vni-
trodruhové diverzitě získané metodou biochemické 
genetiky u následujících druhů: ostroretka stěhovavá, 
parma obecná, hrouzek obecný, hrouzek běloploutvý, 
u populací rodu Cobitis a další dosud nezveřejněné po-
znatky u vranky obecné, pstruha obecného, podoustve 
říční a některých dalších druhů. DNA analýzy prokáza-
ly a identifi kovaly vnitrodruhovou diverzitu především 
u vzácných druhů ostruchy křivočaré, drska menšího, 
drska většího, ježdíka žlutého a ježdíka dunajského. 
Genetické analýzy hrouzků rodů Gobio a Romanogobio 
na území České republiky, Slovenska a v evropském 
kontextu umožnily upřesnění druhové struktury obou 
rodů a upřesnění druhů v porovnání s dříve uváděnými 
s poddruhovými popisy. Analýzy genetické diverzity 
a identity populací vranky pruhoploutvé z povodí Odry 
a z povodí Moravy prokázaly značnou rozdílnost, která 
dosahuje úrovně druhové. V souvislosti s možností ob-
novy výskytu sekavčíka horského v povodí Bečvy, odkud 
v období 1965–1980 vymizel, byla stanovena genetic-
ká charakteristika populací tohoto druhu z toku Vláry 
a z dalších populací na území Slovenska. Po porovnání 
s genetickou charakteristikou původní populace (na zá-
kladě analýzy konzervovaných jedinců) byly vymezeny 
možné nejvhodnější zdrojové populace (Vlára, Ipel’) pro 
případnou obnovu výskytu tohoto druhu v povodí Beč-
vy (BARTOŇOVÁ et al. 2008).

Dodržování zásad a postupů, které by ochránily bio-
diverzitu na druhové i na vnitrodruhové úrovni bez 
legislativních norem a následné nevymahatelnosti je 
zejména u vnitrodruhové diverzity prakticky nereálné. 

Shrneme-li na závěr diskutovanou problematiku, tak 
základním předpokladem zamezení destrukcí vnitro-
druhové diverzity u jednotlivých druhů nativní ichtyo-
fauny je dodržování následujících elementárních zásad: 
• nepřesouvat a nevysazovat jakékoli populace i jedin-

ce ryb mezi hydrologickými systémy jednotlivých 
úmoří (tj. povodí Moravy a Dyje – Černé moře, po-
vodí Odry – Baltské moře, povodí Labe a Vltavy – 
Severní moře)

• chovat a vysazovat násady v rámci hydrologických 
regionů, optimálně v rámci populace, odkud pochá-
zejí matečné ryby použité pro umělý výtěr.

• u druhů, které nejsou objektem rybolovu, zcela upus-
tit od chovu a přemisťování násad i dospělých ryb 
(zásada předběžné opatrnosti).

Uvedené zásady se nevztahují na druhy, které jsou již 
dlouhodobě objektem produkčních chovů (kapr obec-
ný, štika obecná, lín obecný, candát obecný). Týká se to 
i druhů, kde došlo v důsledku mnohaletého vysazová-
ní násad k výrazné destrukci vnitropopulační diverzi-
ty (pstruh obecný, lipan podhorní) a kde lze tolerovat 
větší přesuny násad mimo příslušný region. Přesto by 
však měl být i u těchto druhů učiněn pokus o konsti-
tuování resp. stabilizaci zbytkových populací v někte-
rých vybraných lokalitách. Bylo by žádoucí se vyvarovat 
reprodukce a vysazování těch druhů ryb, které nejsou 
bezprostředním objektem rybolovu. Konkrétně se jed-
ná o druhy, které obvykle nedorůstají větších velikostí 
(ouklejka pruhovaná, střevle potoční, hrouzek obecný, 
mřenka mramorovaná, piskoř pruhovaný atd.). Výjim-
kou jsou pouze záchranné programy schválené Minis-
terstvem životního prostředí České republiky, které musí 
garantovat dodržování principů ochrany vnitrodruhové 
diverzity.

Legislativní ochrana biodiverzity ichtyofauny

V našem hlavním zákonu o ochraně přírody (č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů; úplné znění pod č. 460/ 2004 Sb.) je v § 5, 
odst. 4) uvedeno, že záměrné rozšíření geografi cky ne-
původního druhu rostliny či živočicha do krajiny je 
možné jen s povolením orgánu ochrany přírody. Co se 
týče druhové ochrany vzácných a ohrožených druhů je 
důležitá vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb., kde jsou v příloze III. uvedeny zvláště 
chráněné druhy naší ichtyofauny ve třech kategoriích 
dle stupně ohrožení. Jmenovitě jsou chráněny dva druhy 
mihulí (100 % u nás se vyskytujících druhů) a 17 druhů 
ryb, z nichž dva taxony se u nás již nevyskytují (ploti-
ce podunajská /zde uvedená jako plotice lesklá/ a kapr 
obecný – divoká forma), tedy 15 druhů, což představuje 
32 % ze 47 původních druhů v současnosti se vyskytu-
jících v ČR. Určité možnosti k ochraně vnitrodruho-
vé diverzity umožňuje výše uvedená vyhláška, kdy lze 
využít obecné ochrany, protože manipulace s tam uve-
denými druhy je možná pouze se souhlasem příslušné 
správní instituce. Správní orgán by měl v podmínkách 
(obvykle se jedná o vysazování násad, či chov a umělou 
reprodukci) vymezit původ a lokalitu vysazování tak, 
aby nedocházelo k vysazování z nevhodných populací.

Některé prvky ochrany jsou obsaženy i v zákoně 
o vodách (Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozděj-
ších změn – úplné znění vyšlo pod č. 273/2010 Sb.). Zde 
v § 35 odst. 3, je uvedeno: „Vypouštět ryby a ostatní vodní 
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živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných a nepro-
věřených populací přirozených druhů do vodních toků 
a vodních nádrží bez souhlasu příslušného vodoprávní-
ho úřadu, je zakázáno“. Uvedený odstavec zcela pomíjí 
orgány ochrany přírody a možnost ochrany biodiver-
zity ichtyofauny je podle tohoto předpisu svěřena jen 
do kompetence vodoprávního úřadu. 

V zákonu č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu ry-
bářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských ry-
bolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon 
o rybářství), se rozumí nepůvodní rybou a nepůvodním 
vodním organizmem geografi cky nepůvodní nebo gene-
ticky nevhodná anebo neprověřená populace ryb a vod-
ních organizmů, vyskytující se na území jednotlivého 
rybářského revíru v České republice méně než 3 po sobě 
následující generační populace (§ 2, písm. s) – je evi-
dentní, že tato defi nice zcela odporuje zavedeným zoo-
geografi ckým principům. Nutno poznamenat, že podle 
současné právní analýzy pro rozšiřování geograficky 
nepůvodních druhů ryb je třeba vždy povolení orgánu 
ochrany přírody podle § 5, odst. 4 zákona 114/1992 Sb., 
případně povolení výjimky ze zákazů ve zvláště chrá-
něných územích podle § 43 odst. 3 uvedeného zákona 
(HAVELKOVÁ 2011).

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie bylo 
nezbytné přijmout a zapracovat do národní legislativy 
předpisy či jejich části, které se týkají i ochrany a jsou 
obsaženy v obdobné legislativě platné v EU. Směrnice 
rady č. 78/659/EHS z 18. června 1978 se obsahově týká 
kvality sladkých povrchových vod (s výjimkou rybní-
ků užívaných pro intenzivní chov ryb). Cílem směrnice 
je ochrana a zlepšení kvality stojatých a tekoucích vod 
z hlediska výskytu ryb, a to především původních druhů 
včetně aspektu přírodní (původní) diverzity a dále pří-
padně druhů s účelovým užitím pro potřeby vodního 
hospodářství. 

Dalším významným evropským legislativním před-
pisem zabývajícím se konkrétně ochranou vybraných 
druhů je Směrnice rady č. 92/43/EEC z  roku 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živoči-
chů a planě rostoucích rostlin. Ze směrnice vyplynula 
i pro Českou republiku povinnost pro vybrané druhy 
ryb a mihulí uplatnit různý ochranářský režim a pro 
druhy uvedené ve II. příloze vymezit zvláště chráněná 
území, která tvoří systém nazývaný „NATURA 2000“. 
Ve vyhlášce č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v souvislosti s vy-
tvářením soustavy NATURA 2000 (změněná vyhláškou 
č. 390/2006 Sb.), jsou uvedeny i druhy ryb vyžadující 
zvláštní územní ochranu (bolen dravý, drsek větší, ho-
řavka duhová, hrouzek běloploutvý, hrouzek Kesslerův, 
ježdík dunajský, ježdík žlutý, losos obecný, mihule po-
toční, mihule ukrajinská, ostrucha křivočará, piskoř 
pruhovaný, sekavčík horský, sekavec Cobitis sp., vranka 
obecná). Další podrobnosti uvádějí LUSK et al. (2002) 

a POJER (2002). Návrh evropsky významných lokalit 
(Proposed Sites of Community Interest – pSCI) pro ryby 
a mihulovce publikovali DUŠEK et al. (2004). Český 
národní seznam všech Evropsky významných lokalit 
schválila Vláda České republiky 22. prosince 2004 jako 
nařízení vlády č. 132/2005 Sb., dne 5. října 2009 Vláda 
ČR schválila doplnění tohoto seznamu. 

Významným nástrojem, který sice nemá přímý legis-
lativní dopad, ale přispívá k pochopení a orientaci jak 
odborné tak i širší veřejnosti v problematice ohrožení 
a ochrany mihulí a ryb, představovala Červená kniha 
(BARUŠ et al. 1989). Od té doby až do současnosti se 
stala významnou série Červených seznamů, které prů-
běžně v pětiletých intervalech zohledňují nové poznatky 
a jsou základním podkladem pro přípravu legislativních 
přepisů, týkajících se ochrany naší ichtyofauny (LUSK 
et al. 2004; 2011b). Možnosti pomoci nejvíce ohrože-
ným druhům naší ichtyofauny lze také prostřednictvím 
tzv. záchranných programů, které zevrubně diskutovali 
LUSK et al. (2000b).

Je nesporné, že genetická diverzita patří v současnos-
ti k nejohroženější části biodiverzity ichtyofauny u nás. 
Jak vyplývá z výše uvedených faktů je největším nedo-
statkem absence legislativních nástrojů na ochranu vni-
trodruhové diverzity. V odborných rybářských kruzích 
je biodiverzita dosud chápána pouze na druhové úrovni. 
Proto v současné době umělý chov, odchov a vysazování 
násad představuje největší devastační faktor pro původ-
ní vnitrodruhovou diverzitu divoce žijících druhů ryb. 
Zůstává realitou, že uchování vnitrodruhové (genetické) 
diverzity ryb v podmínkách ČR prozatím závisí pouze 
na dobrovolném dodržování výše uvedených zásad při 
rybářském obhospodařování volných vod.
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Záchrana mihule ukrajinské

Lubomír Hanel, Stanislav Lusk

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.
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BOX 33:    Migrace ryb

Lubomír Hanel, Stanislav Lusk

Migrace v obecné rovině představují významnou směrově orientovanou pohybovou aktivitu za určitým cílem 
nebo z určitého podnětu v rámci životní biologie jedinců jednotlivých druhů živočichů a samozřejmě i ryb. 

Migrace mezi sladkou vodou (vodní toky) a mořským prostředím označujeme jako diadromní migrace. Ty 
se dělí na tři základní podskupiny – migrace „katadromní“ jsou migrace za účelem rozmnožování ze sladké vody 
do moře (např. úhoř říční). Migrace „anadromní“ zahrnují přesuny za rozmnožováním z mořského prostředí 
do sladkých vod (např. losos obecný). Migrace „amfi dromní“ přímo nesouvisí s rozmnožováním. Jde o migrace 
larválních stádií ze sladkých vod do slaných či ze slaných do sladkých, kde probíhá úvodní růstová fáze a pak se 
vracejí do svého původního prostředí, kde dále rostou a zde se pak i rozmnožují (např. někteří hlaváči). Oceá-
nodromní (thalasodromní) migrace probíhají pouze v mořské vodě (např. někteří platýsi či tuňáci). 

Migrace pouze v rámci sladkovodního prostředí označujeme jako potamodromní. Tento typ migrací podniká 
naprostá většina druhů našich ryb (LUSK et al. 2011a) Z hlediska účelu je lze rozdělit do následujících kategorií:
Reprodukční: z hlediska existence populace (druhu) se jedná o nejvýznamnější typ přesunů v rámci vodního 
prostředí (vodní tok, nádrž, jezero, vodní tok – záplavové území). Cílem je vyhledat optimální prostředí pro 
uložení a vývoj jiker. Rozsah (vzdálenost přesunů) reprodukčních migrací je značně rozdílný u jednotlivých 
druhů a je zakódován v jejich biologické charakteristice. Např. u ostroretky stěhovavé se vzdálenost migrace 
na vhodné trdliště pohybuje v rozsahu stovek metrů až několika km, může však přesahovat i vzdálenost 10 km. 
U vranky pruhoploutvé se často jedná o migraci pouze v rozsahu několika metrů. 
Potravní: obvykle se jedná o přesuny do míst s potravními zdroji v rozmezí několika metrů či desítek metrů, 
mohou ale být i delší. Tento typ přesunů mívá určitý denní, případně sezónní charakter.
Kompenzační: jde o přesuny za účelem obnovení rovnoměrného a původního rozmístění jedinců populace např. 
po průchodu velkých vod, nebo o obnovu výskytu druhu po jeho vymizení např. v důsledku znečištění vodního 
prostředí.
Okupační: jde o specifi ckou formu pohybové aktivity, která slouží k rozšiřování areálu druhu. V současnosti se 
jedná např. o aktivní rozšiřování nepůvodních druhů do toků a povodí, kde se dosud nevyskytovaly. Podmínkou 
je migrační prostupnost vodních toků. Do našich vod (povodí Moravy) takto pronikly nepůvodní druhy karas 
stříbřitý a hlaváč černoústý.
Sezónní: jedná se např. o přesuny za účelem vyhledání vhodných stanovišť pro přezimování. Výrazné jsou např. 
u některých okounovitých ryb, např. candáta obecného, candáta východního či ježdíka žlutého.
Vývojové: souvisejí s růstem a vývojem (pohlavním dospíváním) jedince. Se zvětšující se velikostí jedince se mění 
jeho nároky na stanoviště (např. hloubku vody, rychlost proudu, velikost teritoria). U druhů, jejichž třecí migrace 
směřují proti proudu v určité fázi vývoje, se jedinci pak přesouvají směrem po proudu (např. pstruh obecný). 
Rovněž adultní jedinci se po výtěru obvykle vracejí zpět do původního domovského okrsku.
Únikové: jedná se o specifi cké přesuny vyvolané nepříznivými vlivy, např. nízkými vodní stavy, nedostatkem 
ve vodě rozpuštěného kyslíku, nadměrným znečištěním organickými či různými toxickými látkami.

Doporučená literatura

LUSK S., HARTVICH P., LOJKÁSEK B. & LUSKOVÁ V. (2011a): Migrace ryb a migrační prostupnost vodních 
toků. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII): 5–67.
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BOX 34:    Původní a nepůvodní druhy naší ichtyofauny

Lubomír Hanel, Stanislav Lusk

Původní druh (autochtonní druh, native species) je biologický druh, který se vyskytuje na daném místě přirozeně, 
tzn., vznikl zde nebo doputoval na danou lokalitu bez přičinění člověka. V Evropě se mezi původní druhy obvykle 
počítají takové, které se zde vyskytují již od konce poslední doby ledové. K našim původním druhům patří např. 
plotice obecná, štika obecná či okoun říční. Jako nepůvodní druh (alochtonní druh, alien species, non-indigenous, 
non-native, exotic, foreign nebo též new species), chápaný v širším pojetí (komplex, druh a další jeho vymezené 
součásti) je taxon introdukovaný člověkem, nebo který pronikl vlastní migrační aktivitou mimo svůj přirozený 
současný nebo historický areál, často též v návaznosti na předchozí introdukci. K našim nepůvodním druhům 
patří např. okounek pstruhový, siven americký či síh peleď. Nepůvodní druhy se často do nových oblastí dostá-
vají introdukcemi (introductions), což je termín, který je obvykle používán pro vysazení nepůvodního taxonu 
ryb do vod mimo jeho původní přirozený (geografi cký) areál výskytu (viz např. HOLČÍK 1991, MLÍKOVSKÝ 
& STÝBLO 2006). Nezahrnuje vysazování jedinců z různých populací v rámci areálu druhu, i když z hlediska 
populační genetiky jsou zde některé shodné biologické aspekty, a to především ohrožení a destrukce původní 
vnitrodruhové (genetické) diverzity (ŠLECHTA et al. 1996). Reintrodukce (reintroduction) jsou pokusy o etablo-
vání druhu v geografi cké oblasti, kde byl tento druh dříve původní, ale kde v historické době vyhynul v důsledku 
lidské činnosti nebo přírodních událostí. V rámci našeho území lze jako příklad uvést snahy o obnovení výskytu 
lososa obecného. Lze rozlišit úmyslnou introdukci (intentional introduction), tzn. člověkem záměrně způsobený 
přesun anebo vypuštění nepůvodního druhu mimo jeho přirozený areál (příkladem může být siven americký). 
Pod neúmyslné introdukce (unintentional introduction) zahrnujeme všechny introdukce, které nejsou provedeny 
úmyslně (např. převozy střevličky východní společně s plůdkem jiných ryb, nebo karasa stříbřitého s násadami 
kapra obecného). Někdy může docházet při šíření druhů i ke kombinaci obou způsobů introdukcí. Pro přesu-
ny druhů z jednoho do druhého úmoří v rámci České republiky lze použít termín translokace (translocation), 
které nebývají považovány za typické introdukce (příkladem je vysazování kapra do povodí Odry a Labe, nebo 
ostroretky stěhovavé do povodí Labe). Aklimatizace nepůvodního druhu (acclimatized species) znamená, že 
jeho trvalý, nebo dočasný výskyt v přírodních biotopech je závislý na aktivitách člověka (umělá reprodukce, 
chov, vysazování násad; příkladem je amur bílý, tolstolobec pestrý či tolstolobik bílý). Naturalizace je stav, kdy je 
druh (naturalized species) v novém prostředí schopen samostatné existence včetně úspěšné reprodukce nezávislé 
na dalších aktivitách člověka (příkladem může být sumeček americký). Někdy se používá také termín etablování 
(establishment), což je proces, kdy nepůvodní druh v novém prostředí začne úspěšně produkovat životaschopné 
potomstvo a jeho další přežití je pravděpodobné. 

Nepůvodní druh může mít někdy charakter druhu invazivního. Invazivní druh (invasive alien species) je 
obvykle chápán jako nepůvodní druh, jehož introdukce a/nebo šíření ohrožuje původní biologickou diverzitu. 
Invazivní druhy se obvykle šíří poměrně rychle, masivně a prakticky nekontrolovatelně (příkladem může být 
v našich podmínkách karas stříbřitý). Někdy se rozlišují druhy invazní (nepůvodní, šířící se) a druhy invazivní 
(nepůvodní, šířící se a ohrožující biologickou rozmanitost), LUSK et al. (2011c). 

Otázce nepůvodních druhů ryb na našem území je nutno věnovat patřičnou pozornost, neboť mohou výrazně 
negativně ovlivňovat původní ichtyofaunu např. zavlečením nových parazitů a nemocí či konkurencí o potravu 
a stanoviště (LUSK et al. 2008).

Doporučená literatura

MLÍKOVSKÝ J. & STÝBLO P. [eds.] (2006): Nepůvodní druhy fauny a fl óry České republiky. – ČSOP, Praha.
LUSK S., LUSKOVÁ V. & HANEL L. (2008): Nepůvodní druhy ryb v ichtyofauně České republiky – jejich vliv a význam. – Biodi-

verzita ichtyofauny ČR (VII): 96–113.



6535.9  Biologická diverzita na úrovni populací a druhů

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Význam migrační prostupnosti 
říčních systémů
na příkladu Moravy a Dyje

Lubomír Hanel, Stanislav Lusk

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Karas stříbřitý jako příklad 
nepůvodní invazivní ryby

Lubomír Hanel, Stanislav Lusk

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.9.13  Biodiverzita obojživelníků

Jiří Vojar, Vít Zavadil,
Radka Musilová

Obojživelníci byli prvními obratlovci, kteří v průběhu 
svrchního devonu před více než 360 mil. lety osídlili 
souš (ROČEK 2002). Někteří se ze závislosti na vodním 
prostředí vymanili, ovšem většina druhů (z našich pak 
všechny) potřebuje oba typy prostředí – vodu i souš, kte-
ré v průběhu roku i života střídají. Z ekologického hle-
diska jde o nesmírně zajímavou skupinu živočichů (blíže 
např. BARUŠ & OLIVA 1992; DUELLMAN & TRUEB 
1994; WELLS 2007). Současně jsou ale komplexní ná-
roky obojživelníků na prostředí jedním z důvodů, proč 
se obojživelníci chrání špatně. A to v obou významech 
tohoto slova – obtížně i nesprávně (VOJAR 2007; ZAVA-
DIL et al. 2011). U obojživelníků, podobně jako u řady 
dalších taxonů (např. bezobratlých – KONVIČKA et 
al. 2005), totiž selhávají tradiční ochranářské přístupy. 
Jmenujme donedávna běžně uplatňovanou bezzásaho-
vost ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ), nevhod-
ně prováděné Agroenvironmentální programy, přísnou 
legislativní ochranu jedinců a nikoli striktní ochranu 
jejich životního prostředí (zejména mimo ZCHÚ), 
zjednodušené vnímání nároků obojživelníků na prostře-
dí, nepochopení biologického významu řady cenných 
lokalit vzniklých lidskou činností (výsypek, pískoven, 
lomů, vojenských cvičišť, autodromů apod.), přehlížení 
některých překvapivě snadných a ochranářsky účinných 

opatření (VOJAR 2007; ZAVADIL et al., 2011). Ochrana 
obojživelníků rozhodně není jednoduchá. Podobně jako 
u hmyzu (KONVIČKA et al. 2005) lze říci, že obojživel-
níky v zásadě nechráníme málo, ale špatně.

Vzhledem k rozsahu kapitoly, není možné podat vy-
čerpávající přehled ochranářských opatření. Současně 
se nelze omezit pouze na ně. Musíme pochopit, proč 
obojživelníci ubývají a v čem je jejich ochrana specifi c-
ká. Proto jsou v textu stručně shrnuty i nejvýznamnější 
příčiny ohrožení obojživelníků u nás i v zahraničí, bi-
ologická specifi ka a základní možnosti jejich ochrany. 
Text je do značné míry povrchní a podává jen základní 
informace. Těm, kdo se chtějí dozvědět více, je určena 
záměrně hojně citovaná literatura a odkazy v závěru této 
kapitoly. 

Stav a příčiny ohrožení obojživelníků

Z celkového počtu 6940 dosud popsaných druhů oboj-
živelníků (stav k 27. 3. 2012, zdroj http://amphibiaweb.
org/) žije v České republice (ČR) 21 druhů. Všechny 
jsou uvedeny v Červeném seznamu obojživelníků a pla-
zů ČR (ZAVADIL & MORAVEC 2003), 19 z nich je 
v platné legislativě (stav k 27. 3. 2012) zařazeno mezi 
zvláště chráněné druhy (ZCHD). V celosvětovém mě-
řítku je ohrožena třetina druhů. Obojživelníci jsou tak, 
společně s plazy, nejohroženější skupinou obratlovců 
u nás i ve světě (VIÉ et al. 2008). Přehled našich dru-
hů a stavu ohrožení je uveden v publikacích VOJARA 
(2007) a ZAVADILA et al. (2011).

Na globální úbytek obojživelníků začalo být inten-
zívněji upozorňováno na přelomu 80. a 90. let minulého 
století (BARINAGA 1990; BLAUSTEIN & WAKE 1990; 
WAKE 1991). Zprávy o úbytku populací i celých dru-
hů se však objevovaly již mnohem dříve (CAREY et al. 
1999; COLLINS & STORFER 2003). Vlajkovým druhem 
ohrožených obojživelníků se stala ropucha zlatá (Bufo 
periglenes), která koncem 80. let minulého století vyhy-
nula v kostarických horských lesích v oblasti Monteverde 
Cloud Forest (POUNDS & CRUMP 1994; POUNDS et 
al. 1997). 

Příčin ubývání obojživelníků je celá řada, často pů-
sobí nepřímo a provázaně (KIESECKER et al. 2001; 
VOJAR 2007). Jejich hodnocení navíc komplikují pro 
obojživelníky typické přirozené fl uktuace početních sta-
vů (viz dále). Známé jsou úbytky obojživelníků i z pro-
středí člověkem zdánlivě nedotčených (BLAUSTEIN 
et al. 1998). Přehled nejvýznamnějších příčin ohrožení 
je shrnut v řadě prací, např. ALFORD & RICHARDS 
(1999), COLLINS & STORFER (2003), SEMLITSCH 
(2003), BEEBEE & GRIFFITHS (2005). Za nejzávažněj-
ší a nejlépe prozkoumané jsou považovány destrukce 
a změny ve využívání krajiny. Ovšem jak později ukázala 
kritická práce GARDNERA et al. (2007), výsledky studií 
příčin ohrožení obojživelníků jsou často zavádějící až 
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rozporuplné, s mnoha metodickými pochybeními. Co 
je ale zřejmé, ke globálnímu ubývání obojživelníků sku-
tečně dochází (HOULAHAN et al. 2000, ALFORD et al. 
2001). To samé bohužel platí, až na výjimky – skokana 
štíhlého (Rana dalmatina) a s. skřehotavého (Pelophy-
lax ridibundus), i pro ČR. V dalším textu jsou stručně 
popsány nejvýznamnější vlivy ohrožující obojživelníky 
u nás.

Změny ve využívání a struktuře krajiny 
Změny v krajině a destrukce biotopů ohrožují oboj-
živelníky nejvíce. Jde především o změny vodního 
režimu – rozsáhlé meliorace zemědělských i lesních 
pozemků, regulace toků a ovlivňování přirozeného 
vodního režimu, likvidace drobných tůní, slepých ramen 
apod. Změny v krajině se týkají i terestrického prostře-
dí. V důsledku absence tradičního zemědělského i les-
nického hospodaření (extenzivní pastvy včetně pastvy 
v lese, kosení, výmladkového hospodaření), zvýšení 
podílu orné půdy, scelování pozemků, ničení mezí či 
drobných remízů se naše krajina stala jednotvárnější, 
s hrubším krajinným zrnem. Nejenže nenabízí vhodná 
prostředí k reprodukci obojživelníků (menší nezaryb-
něné vodní plochy), úkryty a zimoviště, ale často se pro 
ně stává neprostupnou. K těmto negativním změnám 
u nás docházelo především až po druhé světové válce, 
přičemž řada vlivů stále přetrvává. Jde hlavně o údržbu 
vodních koryt, protipovodňová opatření a odstraňování 
tzv. protipovodňových škod, kdy dochází k prohlubo-
vání a zpevňování koryt toků, a tím mj. ke snižování 
hladiny podzemní vody v jejich nivách (MIKÁTOVÁ 
& VLAŠÍN 2002; VOJAR 2007; ZAVADIL et al. 2011).

Fragmentace prostředí a vliv dopravy 
Fragmentace je proces, při kterém dochází ke zmenšo-
vání biotopů i populací druhů v nich žijících a k jejich 
vzájemné izolaci (WILCOVE et al. 1986). Fragmentací 
vzniklé izolované populace organismů jsou ve zvýšené 
míře ohroženy zánikem, zejména v důsledku ztrát gene-
tické variability (GV), náhodných demografi ckých výky-
vů, změn vnějšího prostředí a kombinací těchto faktorů 
(PRIMACK et al. 2001). Ztráty GV mohou být u malých 
populací obojživelníků vyrovnávány pouze výměnou 
genů mezi nimi, a to migrujícími jedinci (FLEGR 2009). 
Řešením je zachování prostupnosti krajiny, zejména při 
plánování liniových staveb – dálnic, rychlostních ko-
munikací, silnic I. třídy a železničních koridorů, které 
mají nejzávažnější fragmentační účinky (ANDĚL et al. 
2005). Fragmentace ohrožuje hlavně druhy s velkými 
domovskými okrsky (např. šelmy) a druhy s denní či 
sezónní prostorovou dynamikou, často spojenou se změ-
nou stanoviště během roku či vývojové fáze (NOSS et 
al. 2006) – tedy i obojživelníky. Kromě liniových staveb 
mohou být pro obojživelníky nepřekonatelné rozsáhlé 
intenzívně obhospodařované zemědělské plochy (zejmé-

na jsou-li osety obilninami či řepkou, ZAVADIL et al. 
2011), sídla a zastavěná území obecně, některé vodní 
toky, husté lesní monokultury apod.

Dopravní stavby ohrožují obojživelníky, ale i další 
živočichy, rovněž provozem – střety s projíždějícími 
vozidly. Obecně dochází k největším ztrátám na ne-
chráněných úsecích dálnic či rychlostních komunikací 
s vysokou intenzitou dopravy, které se zároveň nacházejí 
v atraktivním prostředí s množstvím živočichů a pře-
tínají jejich migrační trasy (blíže k problematice např. 
FAHRING et al. 1995; TROMBULAK & FRISSELL 2000; 
HELS & BUCHWALD 2001; HLAVÁČ & ANDĚL 2001; 
MIKÁTOVÁ & VLAŠÍN 2002; 2004; MAZEROLLE et 
al. 2005; PUKY 2006; VOJAR 2007).

Nevhodné hospodaření na rybnících a vodních tocích
Mezi nejzávažnější příčiny související s rybářským hos-
podařením patří neúměrný predační tlak ryb v rybní-
cích, zarybňování ostatních vodních ploch (pískoven, 
lomů, nebeských jezírek, požárních nádrží v obcích, 
drobných tůní i horních partií vodních toků), likvidace 
litorálních porostů rybami, kachnami nebo rybáři, ne-
vhodné termíny vypouštění rybníků, necitlivé odbahňo-
vání nádrží, eutrofi zace a znečišťování vody v důsledku 
krmení a přehnojování. Celá problematika je poměrně 
složitá, stejně jako její řešení (KEROUŠ 1998; MIKÁ-
TOVÁ & VLAŠÍN 2002; JUST et al. 2003; VOJAR 2007; 
ZAVADIL et al. 2011).

Nemoci 
Mezi vážné nemoci obojživelníků patří ranaviry a hou-
bové choroby – saprolegnióza a  chytridiomykóza. 
Ranaviry náleží mezi tzv. „DNA viry“ napadající obojži-
velníky, plazy a ryby (HYATT et al. 2001). Některé z nich 
mohou ohrozit i celé populace, např. skokana hnědého 
(Rana temporaria) ve Velké Británii (CUNNINGHAM 
et al. 1996). Saprolegnie jsou plísně, jejichž vodní for-
my (Saprolegnia ferax) poškozují vajíčka obojživelníků 
(POUNDS 2001). Asi nejzávažnější chorobou obojživel-
níků v současnosti je ovšem chytridiomykóza – teprve 
koncem 90. let minulého století objevené onemocnění 
kůže vyvolané chytridiomycetní houbou Batrachochy-
trium dendrobatidis (BERGER et al. 1998, LONGCORE 
et al. 1999). Nákaza již byla zjištěna u více než 350 druhů 
obojživelníků na všech kontinentech kromě Antarktidy, 
přičemž nejméně 34 druhů kvůli této nemoci vyhynu-
lo (FISCHER et al. 2009). V ČR byla chytridiomykóza 
dosud zaznamenána u čtyřech taxonů – skokanů r. Pelo-
phylax, ropuchy obecné (Bufo bufo) a kuňky obecné 
(Bombina bombina) i žlutobřiché (B. variegata). Bližší 
informace o nemoci lze nalézt v publikacích VOJARA 
(2007) a CIVIŠE et al. (2010; 2012).
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Kontaminace prostředí 
Citlivost obojživelníků na kvalitu životního prostředí je 
všeobecně známá (např. GIBSON & FREEMAN 1997; 
BEJA & ALCAZAR 2003). Jejich polopropustná pokožka 
i vaječné obaly nejsou dostatečnou bariérou pro konta-
minanty – těžké kovy (TK), pesticidy atd. (SPARLING 
et al. 2000). Citlivost se liší mezi druhy, v rámci druhu 
jsou ohroženější vývojová stádia (PRATI et al. 2000). 
Nebezpečné jsou účinky zejména TK, které se akumu-
lují v prostředí i živých organismech a způsobují snížení 
schopnosti líhnutí larev, jejich deformace, redukce růstu 
a nevyvinutí žáber (SVOBODOVÁ 1987; HARTMAN et 
al. 1998; MIKÁTOVÁ & VLAŠÍN 2002; DOBROVOLJC 
et al. 2003). Samostatnou kapitolou je eutrofi zace vod 
díky obohacení živinami (MIKÁTOVÁ & VLAŠÍN 
2002). Kontaminace působí často v součinnosti s dal-
šími faktory. Obojživelníci jsou například náchylnější 
k nemocem či parazitům, jestliže žijí v kontaminovaném 
prostředí (GENDRON et al. 2003). Subletální (ještě ne-
smrtící) koncentrace škodlivin způsobují vývojové po-
ruchy a změny v chování, snižují reprodukční úspěch či 
zvyšují riziko predace (BRIDGES 1999). 

Další příčiny 
Z dalších příčin jmenujme např. predaci nepůvodními 
šelmami, zejména norkem americkým (Mustela vison) 
(SIDOROVICH 2000; FISCHER in litt.); chovy polodi-
vokých kachen (Anas platyrhynchos), které na rybnících 
likvidují vajíčka i larvy obojživelníků; či nadměrné počty 
divokých prasat (Sus scrofa). Jakožto všežravci, prasata 
predují jednak dospělé obojživelníky (především na sou-
ši), ale také snůšky (zejména skokanů) v kalištích nebo 
je zde přerýváním a pohybem v nich poškozují (MIKÁ-
TOVÁ in litt.; ZAVADIL et al. 2011). Dalším problémem 
je kosení luk, zejména v rámci Agroenvironmentálních 
programů. Jejich cílem je podpora takových způsobů 
hospodaření na zemědělské půdě, které jsou ve shodě 
s ochranou a zlepšováním životního prostředí a krajiny 
(KOLEKTIV 2004). Důsledné, synchronní a rychle pro-
váděné zásahy na velkých plochách však mají výrazně 
negativní vliv jak na obojživelníky (fyzická likvidace 
technikou, redukce jejich potravy – bezobratlých, vznik 
tzv. „travních pouští“ bez možností úkrytů; blíže MI-
KÁTOVÁ & VLAŠÍN 2002; ZAVADIL et al. 2011), tak 
na další organismy, zejména hmyz (KONVIČKA et al. 
2005).

Biologické principy ochrany obojživelníků

Neznalost, ignorace či nepochopení ekologie jednot-
livých druhů (BARUŠ & OLIVA 1992) i základních 
ochranářsko-biologických principů (PRIMACK et al. 
2001) může vést k selhání ochranářských opatření nebo 
dokonce k poškození jedinců, populací či celých eko-
systémů (např. všeobecně známé důsledky introdukcí 

či nevhodných reintrodukcí). Proto jsou dále v textu 
zmíněna některá ochranářská specifi ka obojživelníků.

Jenom louže nestačí – komplexní nároky na prostředí 
Přestože jsou komplexní nároky obojživelníků na pro-
středí všeobecně známé, jejich studium i praktická 
ochrana se donedávna zaměřovaly pouze na vodní 
plochy, tj. reprodukční biotopy. Až později začaly být 
sledovány vlastnosti navazujícího terestrického pro-
středí (STUMPEL & VAN DER VOET 1998) i okolní 
krajiny, včetně vlivu izolovanosti reprodukčních biotopů 
( BAKER & HALLIDAY 1999; FICETOLA & DE BER-
NARDI 2004; CUSHMAN 2006). Poslední výzkumy 
doplňují, že o přítomnosti a početnosti obojživelníků 
na konkrétní lokalitě rozhodují i vlastnosti tzv. „meta-
populační struktury“, zejména počet daným druhem ob-
sazených vodních ploch v okolí a velikost těchto dílčích 
populací (POPE et al. 2000; DENOËL & LEHMANN 
2006; COMPTON et al. 2007). Proto je nutné chránit 
vhodné reprodukční i terestrické biotopy (zimoviště, po-
travní zdroje, úkryty), a současně zajistit prostupnost 
krajiny mezi nimi (MARSH & TRENHAM 2001).

Složitý je život v metapopulační struktuře 
Pro praktickou ochranu obojživelníků je dobré vědět, 
jak se obojživelníci v krajině pohybují a jaké populační 
struktury vytvářejí. Přestože bývají obojživelníci svým 
biotopům často věrní, zpravidla nevytvářejí reprodukč-
ně uzavřené populace. V závislosti na kvalitě biotopů 
a prostupnosti krajiny vznikají i zanikají místní populace 
(často vázané na konkrétní reprodukční biotop), mezi 
kterými dochází k určitému pohybu jedinců. Pokud mají 
tyto dílčí populace odlišnou populační dynamiku (tj. ně-
které se zvětšují a jiné zároveň vymírají), bývají jako 
celek nazývány metapopulacemi (HANSKI & GILPIN 
1997). Řada druhů obojživelníků tyto metapopulační 
struktury vytváří (MARSH & TRENHAM 2001). Častý 
je případ jedné silné (zdrojové) populace s natalitou pře-
važující nad úmrtností, jež metamorfovanými juvenily 
zásobuje dílčí, toho času propadové populace v okolí 
(SINSCH 1992; HELS & NACHMAN 2002). 

Přednostně bychom tedy měli chránit zdrojové po-
pulace. Faktem je, že význam jednotlivých populací se 
v čase mění, ochranu tedy zasluhuje každá z nich. Čím 
kvalitnější a větší budou jednotlivé biotopy, tím života-
schopnější budou místní populace a celá metapopulační 
struktura. Zásadní je ovšem zachování možností pohybu 
jedinců v krajině, jež závisí na charakteru a uspořádá-
ní pro obojživelníky vhodných biotopů a migračních 
schopnostech konkrétního druhu (LAAN & VER-
BOOM 1990; MARSH et al. 1999). Obojživelníci se 
v krajině pohybují na vzdálenosti až několik kilometrů, 
zejména pak žáby (SMITH & GREEN 2005). Většina 
populace se však vyskytuje maximálně několik stovek 
metrů od reprodukční nádrže (SEMLITSCH & BODIE 
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2003). Dle rozsáhlé studie KOVÁŘE et al. (2009) se naši 
čolci, resp. 95 % z nich, vyskytovali až 900 m od nejbližší 
reprodukční nádrže; u žab byla tato vzdálenost přes dva 
kilometry. K podobným výsledkům dospěli i zahranič-
ní autoři (např. SINSCH 1988; BAKER & HALLIDAY 
1999, JOLY et al. 2001). Je dobré si uvědomit, že krajina 
může být rozdílně prostupná jak pro jednotlivé druhy, 
tak pro různě staré jedince jednoho druhu. Zatímco 
dospělci ropuchy obecné jsou schopni pohybu i v ote-
vřených biotopech, pro čerstvě metamorfované juvenily 
jsou neprostupné (ROTHERMEL & SEMLITSCH 2002). 
Např. izolovaná tůň v otevřeném prostoru sice může být 
vhodná pro reprodukci, ovšem většina mláďat zahyne 
cestou ke vhodnému terestrickému biotopu. Proto by-
chom měli úvahy o prostupnosti krajiny a izolovanosti 
lokalit zohledňovat při tvorbě nových, ale i při ochraně 
stávajících biotopů.

Zůstat nebo opustit?
Věrnost stávajícím vs. osídlování nových biotopů
Čerstvě metamorfovaná mláďata jsou sice na souši velmi 
zranitelná (predace, dehydratace), ovšem po dosažení 
určitého věku, jsou to právě nedospělci (subadulti), kteří 
často osídlují nové biotopy (BERVEN & GRUDZIEN 
1990). Současně jsou obojživelníci známí svou věrností 
k nádrži, kde metamorfovali (tzv. fi lopatrie). Oba tyto 
na první pohled zcela odlišné přístupy jsou ovšem sou-
částí komplexní strategie, která zvyšuje pravděpodob-
nost přežití populace. Pro populaci jako celek je totiž 
výhodné, aby se rozmnožovala na stále stejném ověře-
ném reprodukčním biotopu a současně se jistila proti 
jeho ztrátě či poškození vyhledáváním nových možnos-
tí. Existují značné rozdíly v míře fi lopatrie a schopnosti 
osídlování nových míst mezi jednotlivými druhy (VO-
JAR 2007), přičemž tyto strategie se v rámci druhu mění 
i podle místních podmínek. Filopatrie ovšem přináší 
problémy, pokud chceme přimět populaci, aby se roz-
množovala v nově vytvořené tůni a nikoli jako doposud 
například v rybníce za frekventovanou silnicí. Řešením 
je v těchto případech nechat dospělce rozmnožit tam, 
kde chtějí a jejich vajíčka či pulce přenést do nové tůně 
(blíže MIKÁTOVÁ & VLAŠÍN 2002). Ovšem ani v tom-
to případě není úspěch vždy zaručen – teplota vody i její 
chemismus musí být velmi podobné, což je důležité ze-
jména u transferů vajíček. 

Fluktuace početnosti a dlouhodobý monitoring
Kolísání početních stavů v průběhu jednotlivých let 
(fl uktuace početnosti) jsou pro populace obojživelníků 
typické (PECHMANN 1991; MARSH 2001; MARSH 
& TRENHAM 2001). Bývá proto obtížné odlišit vliv při-
rozených faktorů (výkyvy v natalitě, mortalitě, přiroze-
né disturbance apod.) od působení člověka, a stanovit 
tak míru ohrožení i zhodnotit trendy vývoje populací 
( GREEN 2003; PECHMANN 2003). Řešením je pouze 

dlouhodobý monitoring velikosti populací. Vzhledem 
k jeho časové i fi nanční náročnosti jsou ovšem sledo-
vání delší pět let vzácná (HOULAHAN et al. 2005), 
nicméně několik výjimek existuje (např. MEYER et al. 
1998; LOMAN ANDERSSON 2006). Data, a dokonce 
tuzemská, přitom leží na ulici, resp. v šuplících realizá-
torů dlouhodobých transferů obojživelníků a jejich do-
nátorů. Jde o desítky lokalit, na kterých se obojživelníci 
tradičně přenášejí již řadu (až 10) let. Poprvé byla taková 
data pro zhodnocení vývoje početností populací u nás 
použita v diplomové práci JÍLKOVÉ (2010). Z výsledků 
vyplývá, že na většině lokalit obojživelníků, resp. hlavně 
ropuchy obecné, která bývá přenášena nejčastěji, dlou-
hodobě ubývá.

Něco na té disturbanci je …
Obojživelníci se často vyskytují v člověkem silně ovliv-
něných prostředích (viz Kap. 5.8.14). Často dokonce 
ve vyšších počtech než v okolní krajině (ZAVADIL 
2007). Jak je to možné? Většina našich druhů obojži-
velníků je totiž vázána na pestrou krajinu, kde se střídá 
spíše rozvolněný a spíše smíšený až listnatý les i bezlesí 
s dostatkem rozmanitých vodních biotopů i úkrytů (ZA-
VADIL et al. 2011). Tato krajina byla u nás v poslední 
době meziledové udržována jednak přírodními faktory 
(záplavami, větrnými kalamitami, požáry, hmyzem, spá-
sáním velkými savci, dynamikou lesa atd.), a od neolitu 
až do poloviny minulého století také člověkem (země-
dělským a lesnickým hospodařením) (LOŽEK 1973; 
2007; VERA 2000). Řada druhů včetně obojživelníků 
je tedy závislá na disturbancích, které krajinu udržují 
ve zmíněné podobě. Její zarůstání a homogenizace vy-
tlačuje obojživelníky (a nejen je) do prostor, kde tyto zá-
sahy (sice trochu v jiné podobě, ale se stejným účinkem) 
stále ještě probíhají – do pískoven, vojenských výcviko-
vých prostor, výsypek apod. (VOJAR 2000; 2006; 2007; 
ZAVADIL 2007; ŘEHOUNEK et al. 2010; ZAVADIL et 
al. 2011).

Deterministické vs. stochastické vlivy
Příčiny ohrožení obojživelníků mohou být někdy zřej-
mé (absence managementu, kontaminace prostředí), 
a umíme je jednoznačně determinovat (proto vlivy 
deterministické), jindy ovšem nikoliv. Bývají totiž vy-
volány náhodnými zásahy (proto vlivy stochastické) 
z vnějšího prostředí (požár, výkyvy počasí, působení 
predátorů) nebo náhodnými demografi ckými změnami 
uvnitř populace, např. v poměru pohlaví, změny v na-
talitě či mortalitě (MARSH & TRENHAM 2001; KON-
VIČKA et al. 2005). Odlišení negativních vlivů povahy 
deterministické od vlivů stochastických je zásadní při 
volbě ochranářských přístupů. V případě negativního 
působení zřetelných vnějších jevů je třeba zaměřit po-
zornost na management vlastních biotopů (např. zlepšit 
kvalitu vody, snížit zarybnění, změnit období vypouštění 
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rybníka, podpořit rákosiny). Pokud jsou ale podmín-
ky na lokalitě dobré a k vymírání přesto dochází, stojí 
za tím něco jiného (např. neprostupnost krajiny, nemo-
ci) (VOJAR 2007). Stejným způsobem musíme uvažovat 
u reintrodukcí/repatriací a posilování populací, kdy jed-
nou ze základních podmínek provedení těchto opatření 
je určení příčiny ohrožení na lokalitě a její odstranění 
(MIKÁTOVÁ et al. 1995).

Přehled metod ochrany obojživelníků

Mapování výskytu a monitoring populací
Znalosti o výskytu a velikostech populací jednotlivých 
druhů jsou základem jejich efektivní ochrany (MIKÁ-
TOVÁ & VLAŠÍN 2002; VOJAR 2007). Mapování bývá 
krátkodobější, často jednorázové či nepravidelné zazna-
menání výskytu jedinců určitého taxonu. Monitoring 
představuje zpravidla dlouhodobé (nebo alespoň opako-
vané) sledování populací, spojené se zjišťováním jejich 
velikostí (DUŠEK 2006). Je při něm kladen důraz na jed-
notný způsob a dlouhodobý charakter získávání kvan-
titativních výsledků. Výsledky mapování a monitoringu 
obojživelníků pomáhají utvářet obraz o rozšíření druhů 
na evropské (GASC et al. 2004), národní (MORAVEC 
1994) i regionální (např. VOŽENÍLEK 2000; SMOLOVÁ 
et al. 2010) úrovni. Cenné jsou také informace o velikos-
tech populací a jejich změnách, identifi kace ohrožujících 
příčin včetně evidence tahových míst obojživelníků přes 
komunikace (MIKÁTOVÁ & VLAŠÍN 2004). Zásadní 
je monitoring úspěšnosti ochranářských aktivit, pro-
váděný u vybraných opatření AOPK ČR od roku 2008 
(JEŘÁBKOVÁ in verb.). V rámci Sledování stavů bio-
topů a druhů, které u nás organizuje AOPK ČR, jsou 
mj. sledováni i obojživelníci – konkrétně všechny druhy 
uvedené v přílohách II, IV a V Směrnice o stanovištích – 
92/43/EEC. Data jsou vkládána do Nálezové databáze 
ochrany přírody (NDOP) a slouží pro potřeby orgánů 
ochrany přírody; na základě žádosti a licenční smlouvy 
i ostatním zájemcům (bližší informace na www.biomo-
nitoring.cz).

Ochrana terestrického prostředí a prostupnosti krajiny 
Ochrana obojživelníků se u nás, kromě jejich přenášení 
přes komunikace, většinou omezuje na úpravy a budo-
vání vodních ploch. Přitom většina druhů podstatnou 
část roku tráví mimo vodní prostředí, v různých typech 
suchozemských biotopů, kde zimuje, nachází úkryt, shá-
ní potravu, atd. (BARUŠ & OLIVA 1992). Důležitá je 
ochrana pásů pobřežní vegetace kolem vodních ploch 
a toků o šíři alespoň několika desítek metrů. Obojživel-
níci zde tráví část svého života, někteří dosti podstatnou 
(např. „vodní skokani“ rodu Pelophylax). Kromě toho 
tyto pásy umožňují obojživelníkům pohyb v krajině 
a omezují kontaminaci a eutrofi zaci vod, např. z okol-
ních zemědělských půd (LOWRANCE et al. 1984). 

Z praktického hlediska nás bude dále zajímat, jaký typ 
a jak velkou plochu navazujícího terestrického prostře-
dí je nutno chránit, tedy jak daleko od vodní plochy se 
na konkrétní lokalitě obojživelníci běžně vyskytují. Již 
víme, že jde, v závislosti na druhu a uspořádání krajiny, 
přinejmenším o stovky metrů. Vhodnými suchozemský-
mi biotopy mohou být listnaté nebo smíšené různověké 
prosvětlené lesy až lesostepi, ale i otevřená krajina. Pod-
mínkou je ovšem dostatek potravy a úkrytů s pestrou 
mozaikou biotopů, jakými jsou vlhké louky, zachovalé 
nivy kolem toků, drobné remízy, úvozové cesty, meze, 
apod. (MIAUD & SANUY 2005; ZAVADIL et al. 2011). 
Význam těchto prvků stoupá především v jednotvár-
né zemědělské a urbanizované krajině, kde zvyšují její 
prostupnost a představují vhodné úkryty. Těmi mohou 
být ještě drobnější struktury, jako jsou příkopy kolem 
cest, mikrodeprese v polích a na loukách, haldy kame-
ní, suché zídky, pařezy a další přirozené úkryty. Experi-
mentální odstranění nor hrabošů z migrační cesty čolků 
mramorovaných (Triturus marmoratus) vedlo ke zvýše-
ní energetických nároků na migraci a k nárůstu jejich 
mortality (MARTY et al. 2005). Zajištění konektivity 
(propojení) jednotlivých typů prostředí i dílčích popu-
lací by mělo být prioritním cílem zejména v oblastech 
s vysokou antropogenní zátěží krajiny. 

Budování a úpravy vodních biotopů
Vodní biotopy mají pro obojživelníky zásadní význam. 
Všechny naše druhy se v nich rozmnožují, některé druhy 
zde zimují či alespoň tráví značnou část roku. Většina 
rybářsky obhospodařovaných nádrží je pro obojživelní-
ky nevhodná, drobné tůně a mokřady byly v naší krajině 
z větší části zlikvidovány (viz výše). Budování a úpravy 
tůní, resp. drobných a nezarybněných vodních ploch 
jsou proto zásadním ochranářským opatřením. 

Před vybudováním tůně (lépe soustavy rozmanitých 
tůní) je nutno zvážit, pro které druhy je nádrž určena 
a její vlastnosti (velikost, hloubku, tvar, umístění apod.) 
přizpůsobit nárokům cílových druhů. Důležitý je také 
výběr místa – tůň by měla být dosažitelná jak pro do-
spělce (s ohledem na prostupnost prostředí max. stovky 
metrů od stávajících reprodukčních biotopů), tak pro 
metamorfovaná mláďata, která ji budou naopak opouš-
tět (VOJAR 2007). Technicky lze vodní biotopy budovat 
ručně, s využitím techniky či pomocí trhavin (MIKÁ-
TOVÁ & VLAŠÍN 2002). Co se týče vlastních parametrů 
nádrže, zásadní jsou zejména: (i) členitost břehové linie 
(nepravidelné tvary); (ii) povlovné břehy tůně i navazují 
souše (sklon max. 1 : 10), v tůni jsou lepší ploché stupně 
v různých hloubkách (pro zachování přítomnosti měl-
čin při různých stavech vody); (iii) hloubková diverzita 
(přítomnost mělčin pro vývoj snůšek i hlubších nepro-
mrzajících míst pro zimování) a (iv) dostatečné oslunění 
alespoň části nádrže (důležité pro vývoj snůšek). Nádrž 
by neměla být osídlena rybami. Blíže k budování tůní 
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např. MIKÁTOVÁ & VLAŠÍN (2002), VOJAR (2007), 
RANNAP et al. (2009), ZAVADIL et al. (2011).

K úpravě vodních ploch přistupujeme ve chvíli, kdy 
přestávají plnit svojí funkci. Z hlediska ochrany oboj-
živelníků jde o silně a celoplošně zarůstající nebo sedi-
menty zanesené nádrže. Většina našich druhů potřebuje 
vodní plochy v počátečním až středním stádiu vývoje 
s částečně vyvinutou vodní vegetací (ZAVADIL et al. 
2011). Rákosiny omezujeme kosením do poloviny červ-
na (do počátku metání); pozdější zásahy jsou neúčin-
né, zimní kosení naopak litorály podpoří (PETŘÍČEK 
1999). Drobné zanesené tůně stačí pročistit ručně, nej-
lépe v září. Správně provedené odbahnění větších nádrží 
je již poměrně složité a měl by mu předcházet podrob-
ný biologický průzkum. Podmínky realizace odbahnění 
(načasování zásahu i způsob provedení) bývají obvykle 
součástí rozhodnutí o povolení zásahu příslušnými or-
gány ochrany přírody.

Ochrana obojživelníků při tazích přes komunikace
Celá problematika bývá veřejností, ale bohužel i dob-
rovolnými a profesionálními ochránci přírody zjedno-
dušována na transfery obojživelníků pomocí zábran 
a padacích pastí v době jejich jarního tahu na místa 
rozmnožování. Ve své podstatě nejde o trvale udržitelné 
opatření – transfery jednak problém jako takový neře-
ší a současně závisí na nejistých fi nančních podporách 
a prozatím neutuchajícím nadšení stovek dobrovolníků, 
kteří ročně přenášejí odhadem několik desítek tisíc žab 
a čolků (JÍLKOVÁ 2010). Na obhajobu transferů je nutné 
dodat, že, kromě značného počtu zachráněných oboj-
živelníků, jsou díky zapojení široké veřejnosti včetně 
mládeže významnou osvětovou aktivitou.

Způsob řešení ochrany migrujících obojživelníků 
se liší podle toho, jestli se jedná o plánovanou či stá-
vající komunikaci. U plánovaných, ale i opravovaných 
komunikací je nutno již ve fázi projektu zajistit umístění 
vhodných migračních objektů – propustků či víceúče-
lových podchodů (HLAVÁČ & ANDĚL 2001, ANDĚL 
et al. 2011) a trvalých naváděcích zařízení na místech 
s významnými tahy obojživelníků (v řádech desítek 
a více jedinců). Tato místa se u nových komunikací 
určují na základě výsledků migrační studie. V případě 
oprav stávajících silnic je možné s úspěchem použít data 
z transferů provedených s pomocí dočasných zábran 
(pokud byly prováděny). Důležitá je přitom pečlivá evi-
dence odchycených zvířat, a to již podle jednotlivých, 
předem očíslovaných nádob. Prostor vymezený nádo-
bami s nejvyššími počty odchycených obojživelníků je 
místem nejsilnějšího tahu (VOJAR 2007).

U stávajících komunikací je důležitá evidence ta-
hových míst obojživelníků (MIKÁTOVÁ & VLAŠÍN 
2002; 2004). Kromě samotných transferů se zejména 
v zahraničí používají k ochraně obojživelníků dopravní 
značení včetně omezení rychlosti a dočasné uzavírky 

silnic. Trvalým řešením může být pořízení náhradního 
místa rozmnožování v prostoru mezi zimovištěm a sil-
nicí (MIKÁTOVÁ & VLAŠÍN 2002). Samotné transfery 
s využitím padacích pastí a dočasných zábran jsou časo-
vě, a potažmo i fi nančně poměrně náročné – zábrany by 
měly být umístěny po obou stranách komunikace (pro 
ochranu dospělců migrujících po reprodukci zpět z ná-
drže), a to až do doby migrace metamorfovaných mláďat 
(červenec, event. ještě později). To se ovšem děje pouze 
výjimečně. Mají-li být transfery účinné, je nutno dodržet 
i další základní podmínky, mezi které patří: (i) dostateč-
ná frekvence kontrol pastí i celistvosti bariéry (nejméně 
jednou denně, ideálně brzy ráno); (ii) volba vhodného 
materiálu zábran s hladkým povrchem, který obojživel-
níci nepřekonají (např. pevný igelit); (iii) vhodné založe-
ní bariéry – přihrnutí spodku a vytvoření horního lemu, 
dostatečná výška zábran (nejméně 40–50 cm); (iv) veli-
kost, úprava a umístění pastí – stačí desetilitrové kbelíky 
s drobnými otvory ve dně a proti úniku zvířat opatřené 
shora víkem s uprostřed vyříznutým otvorem, jež musí 
těsně přiléhat k zábraně (blíže MIKÁTOVÁ & VLAŠÍN 
2002; VOJAR 2007; ZAVADIL et al. 2011).

Záchranné transfery 
Záchranné transfery obojživelníků (ale i plazů, ryb, 
mravenců, resp. mravenišť, brouků, rostlin) z likvido-
vaných či upravovaných lokalit jsou často podmínkou 
v rozhodnutích orgánů ochrany přírody o povolení urči-
tého záměru (např. výstavby dálnice). Samy o sobě jsou 
ovšem transfery nedostatečné – neřeší ochranu biotopu 
a velmi často ani jedinců. Přenesena bývá pouze část 
populace; její přežívání na náhradní lokalitě je nejisté, 
nehledě na nosnou kapacitu prostředí a přenos nemocí. 
Smysl mají pouze transfery v kombinaci s vytvořením 
náhradního stanoviště (u obojživelníků nejčastěji vodní 
plochy). Tu je nutné vybudovat v předstihu (alespoň rok 
až dva), přičemž svými parametry (velikost, hloubka, 
tvary břehů, umístění, viz výše) nesmí představovat pro 
dané druhy změnu k horšímu. Na likvidované lokalitě 
je nutno odchytit významnou část populace, což u ně-
kterých druhů (např. vodních skokanů) a ve větších 
nádržích bývá obtížné. Dospělce obojživelníků na nové 
lokalitě vypouštíme v noci, na vlhká místa v zástinu 
kolem vodní plochy (zmenšení rizika predace); vývojo-
vá stádia (vajíčka, pulce) samozřejmě do vody, nejlépe 
u vodních rostlin (VOJAR 2007; FISCHER et al. 2008; 
ZAVADIL et al. 2011).

Osvěta
Osvěta je nástroj preventivní, a proto nejúčinnější. 
O úspěchu ochrany (nejen) obojživelníků rozhoduje 
postoj veřejnosti, politická vůle a ekonomické zájmy. 
Samotní ochranáři bez podpory či alespoň pochopení 
společnosti toho moc nezmůžou (VOJAR 2007). Přitom 
obojživelníci, až na výjimky (u nás např. rosnička), to 
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nikdy ve vztahu k člověku neměli lehké (REHÁK 1992; 
MIKÁTOVÁ & VLAŠÍN 2002). Situace se však obrací 
k lepšímu. Jednak dnes už málokdo věří, že ropuchy jsou 
zakleté čarodějnice a mloci zplozenci pekla, ale potřebu 
ochrany obojživelníků počíná vnímat i širší veřejnost. 
Stále však převládá spíše lhostejnost (ZAVADIL et al. 
2011). Proto je třeba pořádat tematické přednášky na zá-
kladních i středních školách (v kombinaci s exkurzemi 
do přírody) a aktivně zapojovat děti, mládež i dospělé 
do smysluplných ochranářských aktivit. Značný dopad 
může mít osvěta prostřednictvím médií – rozhlasu, tisku 
či televize. Z tématických akcí zmiňme např. „Obojživel-
níka roku“ České herpetologické společnosti, dále „Akci 
žába“ Českého svazu ochránců přírody nebo globální 
kampaň „Rok žáby“ Světové asociace zoologických za-
hrad a akvárií (WAZA).

Poděkování
Text vznikl za částečné podpory VaV SP/2d1/141/07 
„Rekultivace a management nepřírodních biotopů 
v ČR“a grantu FŽP ČZU Praha č. 42900/1312/3114. 

Doporučené webové zdroje

http://amphibiaweb.org/ – stránky provozované University of 
California jsou zřejmě nejkomplexnějším zdrojem informací 
o obojživelnících na internetu.

http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html – 
stránky American Museum of Natural History s kompletním 
taxonomickým přehledem (včetně synonym) všech známých 
druhů obojživelníků.

http://www.gli.cas.cz/seh/ – stránky Evropské herpetologické spo-
lečnosti (Societas Europea Herpetologica). Jejich náplní jsou 
aktivity společnosti včetně ochranářských snah.

http://www.amphibians.org./ – stránky Amphibian Special-
ist Group zaměřené na celosvětovou součinnost při ochraně 
obojživelníků. 

http://www.herp.cz – stránky České herpetologické společnosti 
sdružující profesionální i amatérské pracovníky zejména v obo-
rech herpetologie a batrachologie. 

http://www.mpcr.cz/obojzivelnikroku – stránky Muzea přírody 
Český ráj, odkaz na osvětovou akci „Obojživelník roku“.

5.9.14  Ochrana biodiverzity plazů

Vít Zavadil, Jiří Vojar,
Radka Musilová

První plazi se objevili již ve spodním karbonu, tedy před 
více než 300 milióny lety a k jejich největšímu rozmachu 
pak došlo v průběhu triasu (ROČEK 2002). Z ekologic-
kého hlediska jde o starobylou a zajímavou skupinu ži-
vočichů (blíže např. BARUŠ & OLIVA 1992).

Biodiverzitou myslíme, zjednodušeně řečeno, dru-
hovou rozmanitost. Ve srovnání např. s jihoevropskými 
státy u nás není biodiverzita plazů příliš vysoká. Na na-

šem území žije podle současných poznatků 12 druhů 
plazů a řada z nich zde má severní hranici svého rozší-
ření (MIKÁTOVÁ et al. 2001, GVOŽDÍK et al. 2010). 
Nově je u nás rozlišován další druh slepýše – slepýš 
východního (Anguis colchica) (GVOŽDÍK et al. 2010). 
Na druhou stranu se již pomalu přestává uvažovat o tom, 
že by na našem území doposud žily trosky původní po-
pulace želvy bahenní (Emys orbicularis). A pokud ano, 
mohou být tyto zbytky autochtonní populace geneticky 
„kontaminovány“ výsadky stejného druhu balkánských 
či jihoevropských jedinců. 

Navíc se u nás vyskytuje zřejmě již trvale nepůvodní 
druh želvy, zejména želva nádherná (Trachemys scripta) 
(BREJCHA et al. 2009a,b). Tato želva pochází z jižních 
států USA, bývá často chována v zajetí a mnohdy uniká 
(nebo je svévolně vypouštěna) do volné přírody. Kromě 
toho bývají na našem území nalézány nejrůznější druhy 
želv, ještěrů i hadů, jejichž původ je nutno hledat rov-
něž v únicích ze zajetí. Tyto exotické druhy zpravidla 
nepřežijí první zimu (nebo první tuhou zimu). Jejich 
význam v naší přírodě je tedy zanedbatelný. Stejně tak 
negativní vliv želvy nádherné na naši faunu, jež popisují 
BREJCHA et al. (2009a) a PEŠAT (2008), je s nejvyšší 
pravděpodobností přeceňován, zejména srovnáme-li 
toto působení s komplexem činitelů, jež na plazy působí 
doopravdy zhoubně. 

Ochrana plazů

Podobně jako u ostatních skupin živočichů je také u pla-
zů ochrana biotopů prioritní záležitostí. V praxi se bo-
hužel setkáváme s opačným přístupem. Ochrana jedinců 
má často přednost a osud biotopů plazů již prakticky 
nikoho nezajímá. Rozmnožovací potenciál plazů je, 
např. oproti obojživelníkům, poměrně nízký. Naši plazi 
kladou řádově jednotky či maximálně nižší desítky vajec. 
A právě proto, že rozmnožovací potenciál plazů je malý, 
měla by být ochrana biotopů plazů alespoň v některých 
případech doplněna aktivní ochranou druhů. Máme 
na mysli reintrodukce, posilování populací, záchranné 
chovy apod.

Tab. 81 ukazuje druhy plazů zjištěné na našem území. 
Ve sloupci Stupeň ochrany je nejprve uvedeno zařazení 
v prováděcí vyhlášce 395/1992 Sb., v platném znění (dále 
jen vyhláška) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. Kategorie ohrožení: KO = 
kriticky ohrožený druh, SO = silně ohrožený druh, O = 
ohrožený druh. Dále jsou v tomto sloupci uvedena kri-
téria červených seznamů podle práce ZAVADIL & MO-
RAVEC (2003): DD = Data defi cient (taxon, o němž jsou 
nedostatečné údaje), CR = Critically endagered (kriticky 
ohrožený), EN = Endangered (ohrožený), VU = Vulner-
able (zranitelný), NT = Near Th reatened (téměř ohrože-
ný), LC = Least Concern (málo dotčený). Symbol N se 
vztahuje na druhy živočichů a rostlin v rámci Evropské 
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unie, jejichž ochrana vyžaduje vymezení zvláštních úze-
mí ochrany (tzv. Evropsky významné lokality – EVL). 
Jak je z tabulky patrné, toto opatření se vztahuje pouze 
na želvu bahenní. Jelikož u nás nejsou známy života-
schopné prokazatelně autochtonní (u nás původní) 
populace želvy bahenní, žádné takové území požívající 
zvláštního vymezení ochrany u nás neexistuje. Slepýš 
východní byl na našem území doložen až v roce 2010, 
proto dosud není zařazen v žádné kategorii vyhlášky ani 
v červeném seznamu.

Tab. 81:
Přehled zjištěných druhů plazů na území ČR.
 

Vědecký název Český název Stupeň 
ochrany

Emys orbicularis želva bahenní KO; DD; N
Podarcis muralis ještěrka zední KO; CR
Lacerta agilis ještěrka obecná SO; NT
Lacerta viridis ještěrka zelená KO; CR/EN
Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO; NT
Anguis fragilis slepýš křehký SO; LC
Anguis colchica slepýš východní –
Coronella austriaca užovka hladká SO; VU
Natrix natrix užovka obojková O; LC
Natrix tessellata užovka podplamatá KO; EN
Zamenis longissimus užovka stromová KO; CR/EN
Vipera berus zmije obecná KO; VU

U plazů, podobně jako u řady dalších taxonů, např. 
bezobratlých – KONVIČKA et al. (2005) či obojživel-
níků – viz předchozí kapitola této publikace), rovněž 
selhává tradiční ochranářský přístup. Stejně jako u oboj-
živelníků je to u většiny druhů našich plazů stále uplat-
ňovaná bezzásahovost ve zvláště chráněných územích 
(ZCHÚ), nevhodně prováděné Agroenvironmentální 
programy, přísná legislativní ochrana jedinců a nikoli 
striktní ochrana jejich životního prostředí (zejména 
mimo ZCHÚ), zjednodušené vnímání nároků plazů 
na prostředí (či jejich dosud nerozpoznané životní náro-
ky), nepochopení biologického významu řady cenných 
lokalit vzniklých lidskou činností (výsypek, pískoven, 
lomů, vojenských cvičišť, autodromů apod.) a přehlížení 
některých překvapivě snadných a ochranářsky účinných 
opatření, jako je např. stavba zídek ze skládaných kame-
nů, ponechávání hromad větví, pilin či listí na jednom 
místě po řadu let, mozaikovitě ošetřované části krajiny 
apod. Většina zásahů platných pro hmyz (KONVIČKA 
et al. 2005) platí i pro plazy. Ti ovšem potřebují navíc 
některá výše uvedená opatření. Plazi ubývají celosvětově. 
Naše druhy tedy také. Původní populace želvy bahenní 
již zřejmě vyhynuly dávno, kupř. donedávna všude běžná 
ještěrka obecná mizí celoplošně a velmi rychle, stejně 
tak i zmije obecná. O žádném druhu našich plazů se 

nedá říci, že by přibýval. Snad to bude časem možné 
u malých, lokálních populací, kde jsou striktně uplatňo-
vány moderní ochranářské přístupy (některé populace 
ještěrky zelené, ještěrka zední) či naplňovaný záchranný 
program pro užovku stromovou.

Místa s největší biodiverzitou na našem území

Na tomto místě se pokusíme stanovit nejhodnotnější 
místa v republice právě na základě nejvyšší biodiverzity 
plazů. 

Plazi (a samozřejmě i jiné organismy) se vyskytu-
jí společně buď na jednom konkrétním místě (lokali-
tě). Hovoříme pak o syntopii. Nebo se vyskytují nikoli 
na jednom místě, ale v širší oblasti, např. v okolí jedné 
obce, případně v jednom okrese, kraji, státu. Tento jev 
nazýváme sympatrie. Pokud se místa výskytu druhů 
nepřekrývají (mohou se dotýkat), např. jeden druh žije 
v nížinách, zatímco druhý pouze ve vyšších polohách, 
jde o parapatrii.

Lokalit, kde se syntopicky vyskytuje více druhů pla-
zů, je u nás poměrně málo. Nejčastěji spolu žijí ještěrka 
obecná, j. živorodá, slepýš křehký, užovka obojková a u. 
hladká. Existuje však několik míst v naší republice, kde 
se vyskytuje sedm až osm druhů pohromadě. Jedním 
z nich je údolí Ohře na Karlovarsku, kde žijí společně 
ještěrka obecná, j. živorodá, slepýš křehký, užovka hlad-
ká, u. stromová, u. obojková a zmije obecná (vzácně se 
sem zatoulá i užovka podplamatá a zcela ojediněle i j. ze-
lená). V této oblasti probíhá od roku 2008 záchranný 
program pro záchranu populace užovky stromové. 

Jiným místem s vysokou biodiverzitou plazů na Ohři 
je Přírodní památka Želinský meandr pod Kadaní. Vy-
skytují se zde ještěrka zelená, j. obecná, slepýš křehký, 
užovka hladká, u. obojková, u. podplamatá a vzácně 
i u. stromová. V údolí Berounky na Rakovnicku či v oko-
lí Nižboru nalezneme pohromadě ještěrku obecnou, 
j. zelenou, slepýše křehkého, užovku hladkou, u. obojko-
vou, u. podplamatou a vzácně i j. živorodou a zmiji obec-
nou. Dalším takovým místem je Národní park Podyjí, 
kde se setkáme s ještěrkou obecnou, j. zelenou, slepýšem 
křehkým, užovkou hladkou, u. stromovou, u. obojkovou, 
u. podplamatou a velmi vzácně i se zmijí obecnou.

Všimněte si, že místa s vysokou biodiverzitou jsou si-
tuována do údolí větších řek. V takovém říčním kaňonu 
je na výhřevných jižních stráních teplo a vlhko: jsou zde 
tedy optimální podmínky pro vývoj vajíček vzácných 
a teplomilných plazů. Běžné druhy, jež vysoká čísla dopl-
ňují, se vyskytují všude v biotopech pro ně příhodných. 

Příčiny ohrožení plazů

Změny ve využívání a struktuře krajiny 
Změny v krajině spočívají v destrukci biotopů plazů 
a ve fragmentaci jejich lokalit. U vlhkomilných plazů, 
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jimiž jsou ještěrka živorodá a zmije obecná, jde přede-
vším o změny vodního režimu – někdejší meliorace ze-
mědělských i lesních pozemků, regulace vodních toků, 
a ovlivňování přirozeného vodního režimu. Vodní režim 
krajiny je nevhodně narušován rovněž výstavbou pře-
hrad. Likvidace drobných tůní nespojených s vodním 
tokem, dále pak slepých ramen, říčních a potočních 
tůní, meandrů a tišin apod. působí negativně především 
na druhy potravně vázané na vodní živočichy: užovku 
obojkovou a užovku podplamatou. Ubývá tak zdrojů 
jejich potravy: obojživelníků a drobných rybek. Regu-
lace a napřimování vodních toků, odtěžování štěrkových 
a písčitých náplavů ve vodních tocích negativně ovliv-
ňují rovněž především užovku podplamatou, částečně 
i užovku obojkovou. Jsou zaváženy tůně v lomech, pís-
kovnách a na výsypkách. Tyto tzv. „nepřírodní biotopy“ 
jsou téměř bezezbytku zaváženy či rekultivovány, tedy 
z pohledu biotopu plazů ničeny.

Změny v krajině se týkají i terestrického prostředí. 
V důsledku absence tradičního zemědělského i lesnické-
ho hospodaření (extenzivní pastvy včetně lesní pastvy, 
kosení, výmladkového hospodaření), zvýšení podílu 
orné půdy, scelování pozemků, ničení mezí či drobných 
remízů se naše krajina stala jednotvárnější, s hrubším 
krajinným zrnem. Nejenže nenabízí vhodná prostře-
dí k reprodukci plazů, úkryty a zimoviště, ale často se 
pro ně stává neprostupnou. A to nejen v tom smyslu, 
že do řepkové houštiny plazi jednoduše nevstoupí, ale 
velké, otevřené, jednotvárné plochy bez možnosti úkrytu 
prostě nepřekonají. (Buď by se stali kořistí predátorů, 
nebo by uhynuli např. přehřátím.) K těmto negativním 
změnám krajiny u nás docházelo především až po druhé 
světové válce, přičemž řada vlivů stále přetrvává nebo 
se v současné době dějí dokonce ve zvýšené míře. Jde 
hlavně o údržbu vodních koryt a břehů vodních toků, 
protipovodňová opatření a odstraňování tzv. protipo-
vodňových škod. Dochází k prohlubování a zpevňování 
koryt toků, a tím k vytváření nepřirozených jednotvár-
ných břehů, srovnaného dna s rovnoměrně proudící vo-
dou, ke snižování hladiny podzemní vody v jejich nivách 
atd. (MIKÁTOVÁ et al. 1995; VOJAR 2007; ZAVADIL et 
al. 2011). Zde poznamenáváme, že v mnohých aspektech 
jsou příčiny úbytku plazů shodné s příčinami úbytku 
obojživelníků.

Vejcorodí plazi, kteří vodu přímo ke svému životu 
nepotřebují (ještěrka obecná, j. zelená, j. zední a částečně 
i užovka stromová) trpí ztrátou drobné krajinné mozai-
ky, zarůstáním nelesních biotopů a na druhou stranu 
striktním hospodářským využíváním lesních i neles-
ních biotopů (např. pravidelná jednorázová velkoplošná 
a důsledná seč luk až těsně k okraji lesa, fi nancovaná 
z Agro environmentálních programů, viz dále). Zanikají 
tak ekotony, tj. přechody jednoho biotopu v druhý (např. 
louky v les), které jsou druhově nejbohatší (KONVIČ-
KA et al. 2005). Oviparní (vejcoživorodí) plazi, užovka 

hladká, slepýš křehký a s. východní, jsou na tom poně-
kud lépe, protože nepotřebují ke svému rozmnožování 
místa ke kladení a inkubaci vajec. Avšak užovka hladká 
se živí především ještěrkami, strádá tedy hlavně jejich 
úbytkem. Nejméně, zdá se, jsou změnami v naší krajině 
postiženy oba druhy slepýšů (ti však velice trpí vlivem 
dopravy – viz dále).

Specifi cký komplex ekologických nároků má užovka 
stromová. Její ohrožení i opatření vedoucí k nápravě jsou 
formulovány v záchranném programu (ZAVADIL et al. 
2008). Je to jediný záchranný program zaměřený na kon-
krétní druh ze skupiny obojživelníků a plazů, schválený 
MŽP a koordinovaný AOPK ČR. Jedná se o do té míry 
ohrožený a vzácný druh, že je mu věnována samostatná 
kapitola tohoto kompendia (viz Případová studie: Užov-
ka stromová v Poohří).

Velmi specifi cké nároky má také želva bahenní. Se-
verně od našich hranic dobře prosperují populace želvy 
bahenní především v Meklenbursku, Braniborsku (SRN) 
a v Polsku. V těchto zemích je chladněji než u nás, ale 
želvám zdejší krajina nabízí prosluněné písčiny (neza-
rostlé vegetací) v blízkosti oligotrofních vod s velmi dob-
rou průhledností. Takováto návaznost dvou odlišných 
biotopů na našem území již neexistuje.

Fragmentace prostředí a vliv dopravy
Podstata a účinky fragmentace prostředí jsou v případě 
plazů shodné s obojživelníky a jsou podrobně popsány 
v kapitolce Ochrana obojživelníků této publikace. Frag-
mentace ohrožuje hlavně druhy s velkými domovskými 
okrsky a druhy s denní či sezónní prostorovou dynami-
kou, často spojenou se změnou stanoviště během roku 
(NOSS et al. 2006). Z našich plazů jsou dopravním 
provozem nejvíce ohroženi oba druhy slepýšů díky své 
anatomii kůže. Šupiny pokrývající jeho tělo jsou zevnitř 
vyztuženy kostěnými destičkami, a proto své tělo slepýš 
těžce ohýbá. Pronikne-li na hladkou vozovku, nemá se 
o co opřít a jen stěží se odtud odplazí. Proto zůstává 
na vozovce déle a stává se častou obětí automobilové 
dopravy. Výraznou prostorovou dynamiku vykazuje 
užovka stromová a především užovka podplamatá. Tyto 
druhy většinou obývají údolí řek. Pokud v takovém údolí 
vede komunikace, musí ji hadi překonávat se všemi ne-
bezpečími a důsledky. Pokud žije ve stejném biotopu, 
tzn. v údolí řek také užovka obojková, je ohrožena stej-
ným způsobem, ale poněkud méně, protože její pohyb 
v domovském okrsku není tak výrazný. Ještěrky jsou 
autodopravou ohroženy rovněž méně vzhledem ke své 
pohyblivosti. V této souvislosti nelze nezmínit vysoce 
negativní vliv cyklostezek, především jsou-li zakládány 
v údolích podél řek. Plazi jsou cyklisty ohroženi stejně 
jako motorovými vozidly. Kromě toho někteří cyklisté 
na plazy úmyslně najíždějí. 
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Jiné příčiny úbytku plazů
Mezi další faktory ohrožující naše plazy patří kontami-
nace prostředí. Z dalších příčin jmenujme např. predaci 
nepůvodními šelmami, zejména norkem americkým 
(Mustela vison) mývalem severním (Procyon lotor) a psí-
kem mývalovitým (Nyctereutes procyonoides) (KAPLER 
1994; ZAVADIL et al. 2008; VĚTROVCOVÁ et al. 2010); 
nadměrné stavy divokých prasat (Sus scrofa) ohrožují 
plazy rovněž. Prasata rozrývají terén, hromady listí, 
komposty apod., a jakožto všežravci mohou predovat 
jak vajíčka plazů, tak i dospělé jedince (ZAVADIL et al. 
2008; VĚTROVCOVÁ et al. 2010). Velkým problémem 
je kosení luk sekačkami, zejména v rámci Agroenviron-
mentálních programů. Jejich cílem je paradoxně podpo-
ra takových způsobů hospodaření na zemědělské půdě, 
které jsou ve shodě s ochranou a zlepšováním životního 
prostředí a krajiny (KOLEKTIV 2004). Avšak důsledné, 
synchronně a rychle prováděné zásahy na velkých plo-
chách mají na plazy výrazně negativní vliv jak přímý (fy-
zická likvidace plazů technikou), tak i nepřímý (redukce 
jejich potravy – bezobratlých i drobných obratlovců). 
Kromě toho vznikají i monotónní „travní pouště“ bez 
úkrytů (ZAVADIL et al. 2008; 2011). Agroenviromen-
tální programy mají zhoubný vliv i na další organismy, 
zejména na hmyz (KONVIČKA et al. 2005) a mnohdy 
i na ptáky. Nutno zde zmínit, že mnohé faktory, působící 
negativně na obojživelníky působí obdobně i na plazy, 
proto zde opakovaně zmiňujeme publikaci ZAVADIL 
et al. (2011), která pojednává o ochraně obojživelníků.

V neposlední řadě jsou plazi ohroženi přímým pro-
následováním. Přibližně před 100 lety byly hromadně 
vychytávány zmije. Za výkup se platilo. Dnes se tak již 
neděje, ale v té době stavy zmijí drasticky poklesly a poz-
ději se již nezvedly. Dodnes se však místy setkáváme 
s ubíjením hadů. A na svou podobnost s hady někdy 
doplácejí i slepýši.

Na plazy působí negativně i celková kontaminace 
prostředí. Pokud nejsou živočichové kontaminanty pří-
mo smrtelně zasaženi, bývají častěji náchylní k nemo-
cem, parazitům a také se snáze stávají kořistí predátorů.

Ekologické nároky jednotlivých druhů plazů

Želva bahenní
Stanoviště: stojatá či mírně tekoucí voda většinou boha-
tě zarostlá vodními rostlinami s bahnitým či písčitým 
dnem. Jedná se tedy o tůně, jezírka, slepá ramena řek, 
pomalu tekoucí vodní toky či zanedbané zavlažovací 
kanály. Želva se může vyskytovat i v rybnících. Potře-
buje se slunit, a proto vyžaduje vhodná místa ke sluně-
ní. Nejčastěji to jsou nezarostlé břehy vodních nádrží či 
toků, kmeny stromů padlých do vody, naplaveniny větví, 
bahna či písku apod. Želva je vejcorodý plaz, potřebu-
je tedy v okolí vod osluněná, nezarostlá místa s lehkou 
hlinitopísčitou či písčitou půdou. Optimálními místy 

ke kladení vajec je prohřívaná lehčí půda s vysokou 
hladinou spodní vody, která poskytuje vejcím přimě-
řenou vlhkost a brání tak jejich vyschnutí. Samice želv 
vyhrabávají jamku a kladou vejce do hloubky 10–25 cm. 
Pokud nejsou taková místa v blízkosti vodních nádrží, 
želvy jsou schopné k nim putovat až na vzdálenost ně-
kolika set metrů, výjimečně i více než jeden km. Někdy 
taková místa kolem vodních nádrží vůbec nejsou (pokud 
jsou zničena). V takových případech kladou želvy vejce 
na nevhodná místa, líhnivost vajec je snížena a popu-
lace želv zde přežívá jen stěží. Mladé želvičky se často 
buď nevylíhnou, nebo nemají dostatek sil se vyhrabat 
ze substrátu a hynou v hnízdě. Želvy zimují na dně vod 
zahrabané v bahně či detritu (FRITZ 2003).

Výskyt v ČR: na našem území není známá žádná au-
tochtonní (původní) populace želvy bahenní (ŠIROKÝ 
et al. 2004). Na jižní Moravě však přežívá vysazená po-
pulace želv z delty Dunaje. Rumunské želvy se u nás do-
konce v příznivých letech i rozmnožují (ŠEBELA in litt.).

Ještěrka obecná
Stanoviště: suchá či mírně vlhká místa s nízkým bylin-
ným podrostem, místy s holou půdou a řídce rostoucí-
mi stromy či keři. Jedná se většinou o křovinaté stráně, 
meze, okraje lesů, lesní paseky, okraje lesních a polních 
cest, říční břehy a také člověkem vytvořený biotop: říč-
ní navigace, hráze rybníků, silniční a železniční náspy, 
příkopy podél silnic, pískovny, kamenolomy, hliníky 
a jiná místa po těžbě. Také ruderální stanoviště, jako 
popílkoviště, okraje skládek apod. Nezřídka osidluje 
i skalky a terásky v zahrádkářských koloniích či ve vi-
lových čtvrtích. Ještěrka obecná je vejcorodá, vajíčka 
klade do míst s lehčí a hlubší hlinitopísčitou či písčitou 
půdou do hloubky 5–10 cm. Zimuje v hlubších sypkých 
půdách, v puklinách skal, pod návějemi listí apod. A čas-
to i na místech vytvořených člověkem: v hromadách listí, 
v kompostech, hromadách kamení, tělesech silnic a že-
leznic apod.

Výskyt v ČR: ještěrka obecná je, nebo spíše byla, hoj-
ná po celém území naší republiky do nadmořské výšky 
550–600 m. Ve vyšších polohách je vzácnější a nejvyšší 
nálezy pocházejí ze Šumavy z výšky přes 900 m n. m. 
(MIKÁTOVÁ et al. 2001).

Ještěrka zelená
Stanoviště: suchá či mírně vlhká místa s nízkým bylin-
ným podrostem, místy s holou půdou, řídce rostoucími 
stromy či keři. Jedná se tedy o místa lesostepního cha-
rakteru, jako jsou křovinaté či skalnaté stráně říčních 
údolí či okraje lesů v teplých nížinách. Osidluje také 
člověkem vytvořený biotop: říční navigace, kamenité 
okraje a terasy na vinicích, silniční a železniční náspy, 
pískovny či opuštěné a extenzivně těžené kamenolomy. 
Může žít i na skalkách a teráskách zahrad ve vilových 
čtvrtích na okrajích měst či obcí. Ještěrka zelená je rov-
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něž vejcorodá. Vajíčka klade do míst s lehčí a hlubší 
půdou do hloubky 5–20 cm, pod mech či do různých 
štěrbin. Zimuje v hlubších sypkých půdách a píscích, 
v puklinách skal, v terasách, kamenných zídkách a pa-
trně i v tělesech silnic a železnic. Na místa zimování se 
může přemisťovat do vzdálenosti několika set metrů.

Výskyt v ČR: ještěrka zelená je vázána pouze na pří-
hodná místa nejteplejších oblastí našeho státu. Hojnější 
je na jižní Moravě. V Čechách a na jihozápadní Mora-
vě je striktně vázána na tzv. údolní říční fenomén. Tzn. 
na hlubší údolí větších řek (Vltava, Sázava, Berounka, 
Ohře, Labe ad.) s jižně, jihovýchodně či jihozápadně 
exponovanými svahy. Tedy mikroklimaticky na vysoce 
výhřevná místa s určitou vlhkostí v nižších polohách 
větších řek (MIKÁTOVÁ et al. 2001).

Ještěrka zední
Stanoviště: suchá a mírně vlhká místa ve skalách lomů 
v oblasti vápencových výchozů s nízkým bylinným pod-
rostem, místy s holými skálami, řídce rostoucími stromy 
či keři a suťovou vrstvou na úpatí skal. Zabíhá i na okraj 
města do kamenných terásek a zídek. Ještěrka zední je 
vejcorodá, vajíčka klade do štěrbin skal, pod kameny či 
pod mech. Na našem území zimuje v puklinách skal.

Výskyt v ČR: ještěrka zední se vyskytuje pouze 
v okolí Štramberka na severní Moravě v nadmořské 
výšce 350–500 m (MIKÁTOVÁ et al. 2001). Byla nale-
zena i jinde, avšak jedná se s největší pravděpodobností 
o výsadky. Je naší nejvzácnější ještěrkou.

Ještěrka živorodá
Stanoviště: vlhká místa především s vysokou hladinou 
spodní vody od Polabí po nejvyšší vrcholky Krkonoš. 
Zde, ve skalnatém prostředí hor, je nahrazena vlhkost 
od země vlhkostí vzdušnou. Ještěrka živorodá je vlh-
komilný plaz. V současné době u nás nesestupuje pod 
200 m n. m., patrně především proto, že nížiny byly kom-
pletně odvodněny a spodní voda zde natrvalo pokles-
la. Není vysloveně vázána na typ podloží (významnou 
roli pro její výskyt hraje vlhkost), avšak dává přednost 
těžkým zamokřeným půdám. Žije především v lesích 
a na jejích okrajích, na vlhkých loukách, rašeliništích, 
na okrajích močálů, vodotečí apod. Bývá častá i na vý-
sypkách hnědouhelných dolů v severních a západních 
Čechách. Ty jsou tvořeny často nepropustnými třeti-
horními jíly, které zadržují vodu. Tak je nahrazována 
vlhkost spodní vodou vlhkostí z dešťů. Ve vyšších po-
lohách obývá ještěrka živorodá i skalky, kamenné snosy 
a zídky společně s jinými druhy plazů. Ještěrka živorodá 
je, jak již název napovídá, živorodá. Klade vajíčka pou-
ze v průhledných blanitých obalech, z nichž se během 
kladení či za krátkou dobu po něm líhnou mladé ješ-
těrky. Tomuto způsobu rozmnožování říkáme ovovivi-
parie neboli vejcoživorodost. Ještěrky tedy nepotřebují 
k inkubaci vajec žádné líhniště. Ještěrka živorodá zimuje 

mezi kořeny stromů, pod pařezy, pod hromadami větví 
či pod návějemi listí. Někdy také na místech vytvořených 
člověkem: v hromadách listí, kompostech, hromadách 
kamení, tělesech silnic a železnic či ve starých sklepích 
rozbořených domů apod.

Výskyt v ČR: ještěrka živorodá je hojná po celém 
území naší republiky ve vyšších polohách. Souvisleji se 
vyskytuje přibližně od nadmořské výšky 550 m, v nižších 
polohách jen ostrůvkovitě na mikroklimaticky přízni-
vých vlčích místech (MIKÁTOVÁ et al. 2001).

Slepýš křehký a slepýš východní 
O obou druzích pojednáme společně, protože mají po-
dobné ekologické nároky. Přesněji řečeno: nově objevený 
druh pro vědu slepýš východní není zatím dostatečně 
prozkoumán.

Stanoviště: vlhčí místa s vlhčím humózním podkla-
dem, s dostatkem úkrytů pod padlým dřevem, kameny, 
odpadky či s vlhkou kyprou půdou, do níž se zavrtávají. 
Často osidlují také kamenné snosy a terásky, staré za-
hrady i udržované zahrádky. Nejhojnější jsou ve světlých 
listnatých lesích a na jejich okrajích, např. v údolí Ohře 
v Doupovských horách. Pronikají i do míst po těžbě, 
např. do zarostlých pískoven, lomů, na výsypky a ne-
zřídka i na ruderální stanoviště, jako jsou popílkoviště, 
okraje skládek, železniční a silniční náspy apod. Nesnáší 
prudký úpal a vyžadují tak místa krytá buď vysokým 
bylinným porostem nebo zarostlá dřevinami. Běžně 
je najdeme pod kupkami posečené trávy nebo v kom-
postech. Oba druhy slepýšů jsou ovoviviparní. Zimují 
v hlubších sypkých půdách v norách hlodavců, v puk-
linách skal a sutích, pod návějemi listí, pod pařezy či 
v děrách pod kořeny stromů. Ale často i na místech vy-
tvořených člověkem: ve shrabaném listí, v kompostech 
a pod hromadami slámy, v hromadách kamení, tělesech 
silnic a železnic, ve sklepení ruin, opuštěných silážních 
jamách apod.

Výskyt v ČR: slepýš křehký je vcelku běžný všude 
do nadmořské výšky 1000 m. Ve vyšších polohách je 
vzácnější a nejvyšší nálezy pocházejí ze Šumavy z výšky 
přes 1200 m n. m. (MIKÁTOVÁ et al. 2001). Na větši-
ně území žije slepýš křehký, zatímco slepýš východní 
obývá severovýchodní Moravu a Slezsko. Na některých 
místech výskytu u nás a na západním Slovensku žije sle-
pýš východní spíše ve vyšších polohách a slepýš křehký 
v nižších. Zdá se tedy, že oba druhy slepýšů se vyskytují 
parapatricky. Ve styčné zóně však dochází i k mísení 
obou druhů a pravděpodobně i k jejich křížení. U nás 
by takovým místem mohly být Jeseníky (ŠIFROVÁ et al. 
2011). Otázka rozšíření a křížení slepýšů u nás a na Slo-
vensku je v současné době předmětem intenzivního vý-
zkumu.
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Užovka hladká
Stanoviště: suchá či mírně vlhká místa s bylinným pod-
rostem či řídce rostoucími stromy a keři především tam, 
kde je dostatek ještěrek či slepýšů, jimiž se tato užovka 
živí. Jedná se většinou o křovinaté stráně, meze, okra-
je lesů, lesní paseky, okraje lesních a polních cest, říční 
břehy a také člověkem vytvořený biotop: snosy kamenů 
a zídky zpevňující terasy či vinice, říční navigace, hráze 
rybníků a přehrad, silniční a železniční náspy, pískov-
ny, kamenolomy, hliníky a jiná místa po těžbě, skalky 
a komposty na zahrádkách a vzácně i ruderální stano-
viště, jako jsou popílkoviště, výsypky či okraje skládek. 
Užovka hladká je ovoviviparní. Zimuje pod hromadami 
dřeva či kamení, v puklinách skal, pod návějemi listí, 
v norách hlodavců, v kompostech, tělesech silnic a že-
leznic apod.

Výskyt v ČR: užovka hladká se vyskytuje ostrůvkovi-
tě a nehojně po celém území naší republiky do nadmoř-
ské výšky 500 m. Ve vyšších polohách je ještě vzácnější 
a nejvyšší nálezy pocházejí z Krušných hor z výšky přes 
800 m n. m. V nížinách je vzácná rovněž nebo zde zcela 
chybí (MIKÁTOVÁ et al. 2001). Jedná se o typický druh 
pahorkatin.

Užovka stromová
Stanoviště: výhřevná a zároveň dosti vlhká místa s bylin-
ným podrostem, keři a řidčeji rostoucími stromy. Jedná 
se většinou o biotop, kde se střídají zarostlé pásy mezí 
a křovinaté stráně s loukami a lesy, chatovými osadami 
a obcemi. Zde vyhledává komposty, hnojiště, kamen-
né zídky a terásky, říční břehy, říční navigace, silniční 
a železniční náspy a příkopy. Též lidská obydlí jako jsou 
chaty, chalupy, garáže, kůlny, někdy i trvale osídlené 
domy a žije rovněž na skládkách. Užovka stromová je 
vejcorodá, vajíčka klade do trouchnivého dřeva, pod ná-
věje listí, do štěrbin v kamenných zídkách a silničních 
či železničních tělesech, do starých říčních naplavenin, 
proleželých kup slámy, hnojišť a především do kompostů 
do hloubky 10–70 cm. Zimuje v hlubších puklinách skal, 
v dutinách mezi kameny v suťových polích a kamenných 
mořích, kamenných zídkách, v kompostech a hnojištích, 
hromadách pilin, starých sklepích a zřejmě i pod ná-
vějemi listí v lesích a v tělesech silnic a železnic. Stejně 
jako ještěrka zelená osidluje v Poohří a v Podyjí, tzn. 
v hercynském systému, údolní říční fenomén. Narozdíl 
od ještěrky zelené je však užovka stromová více vlhko-
milná a nemá tak vysoké nároky na teplo.

Výskyt v ČR: užovka stromová je naším nejvzácněj-
ším hadem. Vyskytuje se ve třech izolovaných oblas-
tech: v Poohří na Karlovarsku a Chomutovsku, v Podyjí 
a v Bílých Karpatech v nadmořské výšce do 600 m. Výše 
vystupuje jen výjimečně (MIKÁTOVÁ et al. 2001).

Užovka obojková
Stanoviště: vodní a mokřadní biotopy se stojatou nebo 
tekoucí vodou. Ale může být nalézána u daleko od vody 
např. v lesích, na loukách, ale i v obcích; během roku 
střídá suchá místa s mokřadními. Častá je v zatopených 
pískovnách a kamenolomech, proniká i na výsypky a od-
kaliště. Zimuje na souši na podobných místech jako 
užovka stromová či hladká. Po probuzení se přesunuje 
k vodě a na podzim se opět stěhuje na zimoviště. Užovka 
obojková je vejcorodá, vajíčka klade do říčních naplave-
nin, kompostů, hnojišť, hromad pilin, ztrouchnivělých 
pařezů, pod kůru starých stromů, pod kameny apod.

Výskyt v ČR: užovka obojková je, nebo spíše byla, 
hojná po celém území naší republiky do nadmořské 
výšky cca 700 m. Ve vyšších polohách je její výskyt řidší 
a nejvyšší nálezy pocházejí ze Šumavy, Krušných hor, 
Orlických hor – mezi 900–1000 m n. m. Z Jeseníků je 
znám nález za nadmořské výšky přes 1200 m (MIKÁ-
TOVÁ et al. 2001).

Užovka podplamatá
Stanoviště: vodní a mokřadní biotopy s tekoucí, dobře 
průhlednou vodou; vzácně může žít i u vod stojatých. 
Během roku striktně střídá suchá místa s mokřadními. 
Typickým stanovištěm na našem území je zaříznuté 
říční údolí s jižně exponovaným svahem – údolní říční 
fenomén, tedy stejné stanoviště jaké vyhledává ještěrka 
zelená. Optimální pro ni je, když se na břehu střídají 
volná a zarostlá místa. Užovka podplamatá navíc potře-
buje říční tišiny, mělčiny, členitý břeh, říční dno a čistou 
(průhlednou) vodu, v níž dobře vidí kořist (drobné ryb-
ky). V jiných biotopech ji u nás prakticky nenajdeme, 
ojediněle se vyskytuje v okolí Ostravy na popílkovišti 
podél toku říčky Sušanky (VLČEK et al. 2010). Zimuje 
na souši někdy dosti daleko od vody většinou v puk-
linách skal, kamenných sutích či pod kameny v říční 
navigaci, tělesech silnic či železničních tratí. Po probu-
zení se přesunuje k vodě, zde se vydatně sytí, a často již 
uprostřed léta přestává přijímat potravu a stěhuje se opět 
na zimoviště. Užovka podplamatá je vejcorodá, vajíčka 
klade do říčních naplavenin, ztrouchnivělých padlých 
kmenů stromů, pod kůru starých stromů, pod kameny 
a patrně i do těles silnic, železničních tratí či do dutin 
mezi kameny v říčních navigacích.

Výskyt v ČR: užovka podplamatá žije na těchto ře-
kách: Ploučnice, Ohře, Berounka, Vltava, Sázava, Jihla-
va, Svratka, Dyje, Oslava, Sušanka (MIKÁTOVÁ et al. 
2001, VLČEK et al. 2010). Patrně žije i na Bečvě a Labi, 
případně na jiných, menších vodních tocích. Pro tuto 
skutečnost svědčí nálezy z poslední doby na Hamer-
ském potoce na Jindřichohradecku (HESOUN,  FABIÁN 
& MEDEK in litt.). Vždy byla nalezena v nižších polo-
hách.
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Zmije obecná
Stanoviště: vlhká, ale slunná místa, často s vysokou hla-
dinou spodní vody v lesnatých krajích od 200 m n. m. 
až po vrcholy Krkonoš. Zmije není vázána na typ pod-
loží, významnou roli pro ni hraje především vlhkost 
a zřejmě i střídání chladu a tepla ve spojení s vlhkostí 
a tepla spjatého se slunečním zářením. Žije především 
v lesích a na jejích okrajích, na vlhkých loukách, raše-
liništích, na okraji močálů, vodotečí, na lesních pase-
kách, rašeliništích, vřesovištích a na lesních průsecích. 
Jen výjimečně proniká na výsypky hnědouhelných dolů 
v severních a západních Čechách a na popílkoviště elek-
tráren. Ve vyšších polohách obývá zmije i skalky, hro-
mady kamení, kamenné snosy a zídky často společně 
s jinými druhy plazů. Zmije je ovoviviparní. Nepotře-
buje tedy líhniště k inkubaci vajec. Zimuje mezi kořeny 
stromů, pod pařezy, pod hromadami větví, v návějích 
listí, v puklinách skal a v sutích. Někdy také na místech 
vytvořených člověkem: v hromadách shrabaného listí, 
kompostech, hromadách navršeného kamení, kamen-
ných zídkách, tělesech silnic a železnic či starých skle-
pích rozbořených domů apod.

Výskyt v ČR: zmije obecná byla kdysi hojná téměř 
všude vyjma odlesněných a odvodněných teplých nížin. 
Nepříliš často se vyskytuje i v nadmořských výškách pod 
300 m, avšak v současnosti není příliš hojná ani v pahor-
katinách. Běžnější bývá od nadmořských výšek kolem 
500–600 m a nejhojnější je v lesích našich pohraničních 
hor a na Českomoravské vysočině (MIKÁTOVÁ et al. 
2001). 

Přehled praktických metod k ochraně plazů

Stavba a ochrana líhnišť 
Důležité je ponechávat (nerozhrabávat) kupy shraba-
ného listí, hromady pilin, štěpky, větví a dalšího orga-
nického materiálu především na osluněných místech. 
Do tohoto materiálu kladou vejcorodí plazi svá vejce. 
Pomoci plazům můžeme na soukromých pozemcích 
výše popsaným způsobem nebo cíleným zakládáním 
kompostů. Komposty a hromady organického materiá-
lu nepřehrabujeme v době od vykladení vajíček do doby 
líhnutí plazů, zhruba tedy od června do září. Důležitá je 
určitá velikost kompostů či kup organického materiálu, 
aby se v nich drželo určité mikroklima, především co se 
týče vlhkosti a teploty. Optimální je šířka hromad 2–3 m 
a výška 1,2 m. Důležité je prokládat kompost větvemi 
či jinými předměty, aby se příliš neslehnul. Po zimě, 
nejlépe v květnu, kdy plazi již nezimují a vajíčka ještě 
nekladou, je vhodné materiál líhniště přeházet a vyleh-
čit. V dostatečně velkých kupách mohou plazi i zimovat, 
hromady jsou tedy prospěšné i pro živorodé plazy. Plazi 
se rádi vyhřívají na slunci. Ale k absorpci tepla nepo-
třebují často přímý sluneční svit. Raději absorbují teplo 
v úkrytu. Komposty tedy pokrýváme černou folií (kterou 

po stranách zatížíme), starým linoleem, plechy, deskami 
apod. Nejlépe se osvědčuje přibližně 12 mm silná guma 
z rozřezaných dopravníkových pásů. Tyto gumy také 
dříve sloužily k zatížení černé folie v silážních jamách 
a dodnes je zde můžeme nalézt.

Plazi se také mohou rozmnožovat v zídkách skláda-
ných nasucho z větších kamenů (je potřeba, aby alespoň 
jeden rozměr kamene dosahoval 30 cm, lépe více). Zde je 
nutné poznamenat, že v poslední době často stavěné ga-
biony k ochraně prudkých svahů jsou skládány z drob-
nějších kamenů a jsou tudíž pro plazy méně vhodné. 
Kamenné zídky obývají plazi po většinu roku. Slouží jim 
tedy také jako pobytová stanoviště.

Zimoviště 
Jako člověkem vytvořená zimoviště mohou posloužit 
plazům výše uvedená líhniště, kamenné zídky, staré skle-
py či ruiny stavení. Z hlediska zimování plazů je vhodné 
kamenné zídky zapouštět do země obdobně jako základy 
budov.

Drobné struktury v krajině 
Meze, křoviny, solitérní stromy či skupiny stromů ve vol-
né krajině, remízky, padlé kmeny, přestárlé stromy v za-
hradách a sadech, hromady kamení, terasy a kamenné 
zídky ve svazích, příkopy u silnic a cest, podmáčená 
místa v lukách, skalky a skalní výchozy, ale i okrasné 
skalky na zahradách, okraje lesů a stromořadí vytvářejí 
vhodná pobytová stanoviště pro plazy. Rovněž tak lomy 
a jejich okraje, jámy po těžbě hlíny, pískovny a nerekul-
tivované výsypky. Zjednodušeně řečeno plazi potřebují 
členitou a drobně strukturovanou krajinu. Důležité jsou 
také disturbované plochy nejen v lomech a pískovnách, 
ale i ve vojenských prostorech, v okolí autodromů a zá-
vodních drah. Přílišný zárůst krajiny plazům neprospí-
vá, naopak jim vyhovují plochy s narušovaným půdním 
pokryvem. V dřívější době se o tuto disturbanci postaral 
pasoucí se dobytek. V dnešní době se pase především 
na scelených jednotvárných pozemcích, které nemají pro 
plazy význam. Proto je nutno pastvu usměrňovat ales-
poň v chráněných územích tak, aby plazům vyhovovala. 
Tzn., aby mozaikovitě blokovala sukcesi, a na druhou 
stranu, aby nebyla příliš extenzivní. V tomto směru jsou 
prospěšné především ekofarmy s tradičním způsobem 
obhospodařování. Pokud není možní tradiční pastvu za-
jistit (srv. MLÁDEK et al. 2006), je nutno její důsledky 
vytvářet pomocí jiného managementu (např. usměrňo-
vaným kácením, kosením, autokrosem apod.).

Poděkování
Text vznikl za částečné podpory VaV SP/2d1/141/07 
„Rekultivace a management nepřírodních biotopů v ČR“ 
a grantu FŽP ČZU Praha č. 42900/1312/3114.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Užovka stromová v Poohří

Radka Musilová

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.9.15  Ptáci

Ondřej Volf, Vladimír Bejček

Legislativní ochrana ptáků v České republice

Pilířem práva na ochranu ptáků v České republice je 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Tato v době svého vzniku moderní le-
gislativní norma byla novelizována až v roce 2004 v sou-
vislosti s přijetím České republiky do Evropské unie. 
Prostřednictvím novely byly do zákona přejaty evropské 
směrnice na ochranu přírody – Směrnice č. 79/409/EHS, 
o ochraně volně žijících ptáků (tzv. Směrnice o ptácích) 
a Směrnice č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stano-
višť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
(tzv. Směrnice o stanovištích). Obě tyto směrnice při-
nesly do evropského a posléze též do českého právního 
prostředí zcela přelomové podmínky pro ochranu ptáků. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny rozlišuje dva princi-
piálně odlišné přístupy, a to obecnou a zvláštní ochranu 
ptáků.

Obecná ochrana ptáků
§ 5a zákona č. 114/1992 zavádí obecnou ochranu všech 
volně žijících ptáků. Vztahuje se na všechny druhy ptáků 
volně se vyskytující na evropském území zemí Evrop-
ské unie. Výslovně zakazuje úmyslné usmrcování nebo 
odchyt, poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec 
a úmyslné vyrušování zejména během rozmnožování 
a odchovu mláďat. Stejně tak zakazuje jejich prodej, dr-
žení a chov a nabízení za účelem prodeje, což se vztahuje 
i na jakékoliv části těl nebo výrobky z nich. Zákazy za-
bíjení, držení v zajetí a prodeje se nevztahují na druhy, 
které jsou defi novány jako lovná zvěř.

Ve výše uvedeném paragrafu je jmenovitě uložena 
povinnost pro každého, kdo buduje nebo rekonstruuje 
nadzemní vedení vysokého napětí, zabezpečit je ochran-
nými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků 
elektrickým proudem. 

Uvedené striktní podmínky mohou být upraveny od-
chylným postupem defi novaným v části b paragrafu 5. 
V případě, že neexistuje jiné uspokojivé řešení, může 
orgán ochrany přírody rozhodnutím stanovit odchylku, 
pokud je to potřebné „v zájmu veřejného zdraví nebo 

veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého 
provozu, při prevenci závažných škod na úrodě, domá-
cích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství 
nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin. Odchylný postup může být stanoven 
také pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení 
určitého území populací druhu nebo opětovného vy-
sazení druhu v jeho původní oblasti rozšíření nebo pro 
chov v lidské péči pro tyto účely.“ Zároveň tento paragraf 
říká, že orgán ochrany přírody může takovýto odchylný 
postup rozhodnutím povolit pouze po vyhodnocení sta-
vu místní populace a za stanovení přísně kontrolovaných 
podmínek. 

Zvláštní ochrana ptáků
§ 48 zákona č. 114/1992 Sb. umožňuje vyhlásit druhy 
rostlin a živočichů, tedy i ptáků, které jsou ohrožené 
nebo vzácné, případně vědecky či kulturně významné, 
jako zvláště chráněné. Podle stupně ohrožení se dále dělí 
na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Seznam 
zvláště chráněných druhů rozdělených do jednotlivých 
kategorií je součástí prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
jako příloha III. Je nutno podotknout, že tento seznam 
by bylo vhodné v určitých časových intervalech podro-
bovat vědecké analýze a na základě změn ve stavech po-
pulací druhů ho novelizovat. Dosud se tak příliš neděje 
a zařazení druhů do kategorií jen minimálně refl ektuje 
změny v ohrožení druhů. Základem pro novelizaci by 
měly sloužit tzv. Červené seznamy ohrožených druhů 
(viz dále), které jsou sestavovány podle mezinárodních 
kritérií a měly by být pravidelně aktualizovány. 

Podle § 48 jsou chráněni nejen živí, ale i mrtví jedin-
ci, dokonce i jejich části nebo výrobky z nich. 

§ 50 rozvíjí základní podmínky ochrany zvláště chrá-
něných živočichů. Chráněni jsou nejen jedinci, případně 
části jejich těl, ale též jimi obývaná sídla a jejich biotop. 
Dále je zde přímo stanoveno, jaké činnosti v souvislosti 
se zvláště chráněnými druhy jsou zakázány. Jelikož mají 
tato ustanovení poměrně dalekosáhlé důsledky pro růz-
né obory lidské činnosti, je v § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 
zaveden institut výjimek ze zákazů u zvláště chráněných 
druhů. Jsou uvedeny podmínky, za jakých je možno vý-
jimku povolit.

Směrnice o ptácích
Směrnice č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků 
byla přijata Radou Evropských společenství dne 2. dub-
na 1979. Vycházela vstříc celkové atraktivitě této živo-
čišné skupiny a stanovila pro ochranu ptáků v zemích 
Evropské unie přísné podmínky, které vycházely ze 
zhoršujícího se stavu populací řady druhů. Jak již bylo 
uvedeno, obecné podmínky ochrany ptáků byly zavede-
ny do českého právního prostředí paragrafem 5 zákona 
o ochraně přírody a krajiny.
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V přílohách ke Směrnici o ptácích jsou pak uvedeny 
druhy, na které se vztahují zvláštní ochranná opatření. 
Příloha I je jmenovitým seznamem druhů ohrožených 
na území členských států Evropské unie. Tyto druhy jsou 
předmětem zvláštních opatření týkajících se ochrany 
jejich stanovišť s cílem zajistit jejich přežití a rozmno-
žování v areálu jejich rozšíření. Zároveň jsou členské 
státy pro druhy z Přílohy I povinny vymezit podle počtu 
druhů a rozlohy nejvhodnější území jako zvláštní oblasti 
ochrany, pro které byl v českém prostředí zaveden název 
„ptačí oblasti“. 

Stejná povinnost tj. vymezení zvláštních oblastí 
ochrany je stanovena i pro ta území, kde se pravidelně 
vyskytují stěhovavé druhy ptáků, včetně těch, které ne-
jsou uvedeny v Příloze I. Jedná se zejména o významná 
zimoviště, tahové zastávky i místa, kde se tažné druhy 
rozmnožují a pelichají. 

Seznam ptačích oblastí v ČR s výčtem druhů, které 
jsou v nich chráněny, je uveden v tab. 82.

Příloha II jmenuje druhy, které mohou být na území 
členských států podle jejich právních předpisů loveny. 
Druhy z přílohy III jsou vyjmuty ze zákazu prodeje, 
přepravy, držení a nabízení z důvodu prodeje. Příloha 
IV vyjmenovává zakázané prostředky, zařízení nebo 
metody lovu, odchytu a usmrcování ptáků. Jedná se 
o způsoby nevýběrové nebo ty, jejichž použití by mohlo 
způsobit vymizení druhů v určitých územích. Navíc je 
zakázán lov z dopravních prostředků uvedených v této 
příloze: z motorových vozidel, z letadel a lodí jedoucích 
vyšší rychlostí než 5 km/h (na moři může být povolen 
lov z lodí s maximální rychlostí 18 km/h). 

Směrnice o stanovištích
Ačkoliv je Směrnice o stanovištích zaměřena hlavně 
na ochranu typů stanovišť a druhů z jiných skupin orga-
nismů než jsou ptáci, řada pravidel zavedených směrnicí 
se týká i ptáků a ptačích oblastí. Ptačí oblasti jsou tak za-
hrnuty do spojité evropské ekologické sítě Natura 2000. 

Z hlediska ochrany lokalit Natura 2000 je jedním 
z nejdůležitějších článek 6 Směrnice o stanovištích. 
V prvním odstavci je uvedena povinnost stanovit pro 
tyto lokality nezbytná ochranná opatření, tedy v podsta-
tě plány péče. Článek 6.2 stanovuje povinnost přijmout 
opatření, která vyloučí poškozování druhů, pro něž jsou 
ptačí oblasti určeny. Významný přínosem pro ochranu 
ptačích oblastí je článek 6.3. Podle tohoto ustanovení 
musí každý členský stát Evropské unie zajistit, že „jaký-
koliv plán nebo projekt, který s dotčenou ptačí oblastí 
přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, ale 
bude mít pravděpodobně na ptačí oblast významný vliv, 
bude předmětem zvláštního hodnocení jeho důsledků 
pro ptačí oblast z hlediska cílů její ochrany. Tyto plány 
a projekty, jejichž vliv by mohl působit samostatně nebo 
ve spojení s jinými plány či projekty, je možné schválit 
jen v případě, že jejich hodnocení prokáže, že nemají 
negativní vliv na celistvost příslušné ptačí oblasti.“ 

Pokud není u daného plánu nebo projektu jeho ne-
gativní vliv vyloučen, je možné ho schválit jen za splnění 
tří předem daných podmínek: pro realizaci existuje nalé-
havý důvod převažujícího veřejného zájmu, k dispozici 
není žádné alternativní řešení a jsou zajištěna veškerá 
kompenzační opatření nutná pro zajištění ochrany spo-
jitosti sítě Natura 2000. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny zavedl do §45i 
povinnost posuzování vlivů koncepcí a záměrů na loka-
lity soustavy Natura 2000, tedy i ptačí oblasti. Posouzení 
probíhá na základě stanoviska orgánu ochrany přírody, 
které nevyloučí negativní vliv na lokality. Pak je autori-
zovanou osobou zpracováno hodnocení v rámci procesu 
EIA. 

Ptačí oblasti v ČR

Zvláštní oblasti ochrany ptáků se v ČR nazývají ptačí 
oblasti podle novely zákona o ochraně přírody a kraji-
ny z dubna 2004. Jedná se o nově zavedenou kategorii 
chráněného území a jsou vyhlašovány samostatnými 
nařízeními vlády. Ptačí oblasti se vyhlašují pouze pro 
druhy, které jsou v příloze I Směrnice o ptácích, a všech-
ny pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, které pří-
loha I neuvádí, vyskytující se na území členského státu. 

Na přípravě ptačích oblastí se od počátku podílela 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká spo-
lečnost ornitologická ve spolupráci s dalšími odborníky 
z řad pracovníků státní ochrany přírody i nevládních or-
ganizací. Pro vymezení ptačích oblastí nejsou ve Směr-
nici o ptácích stanovena žádná pravidla a výběr je tak 
zcela na členských státech. Je pravidlem, že se provádí 
na základě odborných ornitologických kritérií, jed-
notlivé členské státy však měly tato kritéria rozdílná. 
V našem případě byla zvolena kritéria kategorie C pro 
výběr významných ptačích území v Evropské unii re-
vidovaného celoevropského seznamu tzv. významných 
ptačích území (HEATH & EVANS 2000). Tato kritéria 
byla zjednodušena tak, aby vyhovovala požadavkům 
Směrnice o ptácích. Nejdříve byl sestaven seznam druhů, 
pro které budou oblasti vymezeny. Vynechány tak byly 
druhy z přílohy I, které se u nás nevyskytují, vyskytují se 
nepravidelně nebo pouze jako zatoulanci, druhy nepů-
vodní nebo repatriované a druhy vyskytující se na těžko 
předvídatelných stanovištích. 

Pro tyto druhy z přílohy I byla vybrána území, kde 
má hnízdní výskyt minimálně 1 % populace na území 
ČR, nejméně však:
a) 3 páry u velkých druhů nepěvců,
b) 6 párů středních a malých druhů nepěvců,
c) 12 párů u druhů z řádu pěvců.

Pro každý hnízdící druh bylo vybráno pět nejlepších lo-
kalit v ČR. Výjimku tvořily druhy celosvětově ohrožené, 
v našem případě chřástal polní a orel mořský. U druhů 
hojnějších, které mají na území ČR početné populace 
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(např. datel černý, žluna šedá, strakapoud prostřední, ťu-
hýk šedý, pěnice vlašská), se přednostně vybírala území, 
která splňovala kritéria ještě pro další druhy.

Pro výběr mezi dvěma oblastmi sloužila pomocná 
kritéria, např. na lokalitě se druh vyskytuje v mimořádné 
hustotě, na lokalitě se vyskytuje více zájmových druhů 
najednou, vyskytují se zde další druhy z Červeného se-
znamu ptáku ČR apod.

Dále byla vybrána území, která slouží jako pravidelné 
shromaždiště nejméně 1 % populace stěhovavého druhu, 
který nemusí být uveden v příloze I Směrnice o ptácích 
nebo jako pravidelné shromaždiště nejméně 20 000 stě-
hovavých vodních ptáků jednoho či více druhů. 

V roce 1987 vyzvala Mezinárodní rada pro ochra-
nu ptáků, ze které vznikla dnešní organizace Birdlife 
International, evropské státy, aby sestavily seznamy 
ornitologicky významných území (MÁLKOVÁ & LA-
CINA 2001). Výsledkem této výzvy bylo v ČR vymeze-
ní 16 tzv. významných ptačích území (IBA – Important 
Bird Area). Tato území se pak stala základem výběru 
ptačích oblastí, další byly vybrány při použití výše uve-
dených kritérií. Vyhlášení ptačích oblastí předcházelo 
složité vyjednávání s vlastníky a hospodařícími subjekty 
a vyrovnávání připomínek dalších rezortů. Výsledkem 
tohoto procesu bylo postupné vyhlášení celkově 41 pta-
čích oblastí. 

Na konci roku 2004 bylo vyhlášeno prvních 29 PO, 
na začátku roku 2005 dalších 8 ptačích oblastí. 

Poté došlo k složitým vyjednáváním o posledních 
třech navržených ptačích oblastech. Kolize s výstavbou 
zejména dopravní infrastruktury a také s těžbou nerost-
ných surovin byla důvodem zdržení pro vyhlášení Ptačí 
oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší na Ostravsku. 
Po úpravě hranic byla tato ptačí oblast vyhlášena až 
v roce 2007. Z důvodu nesouhlasu Ministerstva země-
dělství bylo až do roku 2009 zdrženo vyhlášení dvou 
ptačích oblastí na jihu Čech: Českobudějovických ryb-
níků a rybníku Dehtář. 

Každé nařízení, jímž se vyhlašuje ptačí oblast, de-
fi nuje kromě seznamu druhů, které jsou zde předměty 
ochrany, také přesné geografi cké vymezení a hlavně bliž-
ší podmínky ochrany určující činnosti, k nimž je třeba 
na území ptačí oblasti souhlas orgánu ochrany přírody. 

Některé ptačí oblasti se zcela nebo do značné míry 
překrývají se stávajícími velko- nebo maloplošnými 
zvláště chráněnými územími (např. Krkonoše, Šuma-
va, Jizerské hory, Poodří, Bohdanečský rybník apod), 
jiné jsou vymezeny zcela nově (např. Východní Krušné 
hory, Rožďalovicko, Soutok-Tvrdonicko apod.). Zvlášt-
ní kategorii představují ptačí oblasti zahrnující území 
vojenských újezdů: Doupovské hory, Boletice, Libavá. 
K ochraně shromaždiště vodních ptáků slouží mimo jiné 
i dvě velké vodní nádrže: Střední nádrž Vodního Díla 
Nové Mlýny a Vodní nádrž Nechranice.

Tab. 82:
Seznam ptačích oblastí v ČR s výčtem druhů, které jsou v nich chráněny.

Název ptačí oblasti Rok 
vyhlášení Předměty ochrany Rozloha 

(ha)

Beskydy 2004 Hnízdiště: čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, 
lejsek malý, puštík bělavý, strakapoud bělohřbetý, tetřev hlušec, žluna šedá 41 702

Bohdanečský rybník 2004 Hnízdiště: chřástal kropenatý 307
Boletice 2005 Hnízdiště: chřástal polní, datlík tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, skřivan lesní 23 565
Broumovsko 2005 Hnízdiště: sokol stěhovavý, výr velký 9 122
Bzenecká Doubrava – 
Strážnické Pomoraví 2005 Hnízdiště: čáp bílý, lelek lesní, moták pochop, skřivan lesní, strakapoud jižní, 

strakapoud prostřední 11 725

Českobudějovické
rybníky 2009 Hnízdiště: kvakoš noční, rybák obecný, slavík modráček 

Migrační zastávka: husa velká, kopřivka obecná 6 362

Českolipsko – Dokeské 
pískovce a mokřady 2004 Hnízdiště: jeřáb popelavý, lelek lesní, moták pochop, skřivan lesní, slavík modráček 9 409

Dehtář 2009 Hnízdiště: rybák obecný
Migrační zastávka: husa velká 352

Doupovské hory 2004 Hnízdiště: chřástal polní, čáp černý, datel černý, lejsek malý, lelek lesní, 
moták pochop, pěnice vlašská, ťuhýk obecný, včelojed lesní, výr velký, žluna šedá 63 117

Heřmanský stav – 
Odra – Poolší 2007 Hnízdiště: bukáček malý, ledňáček říční, slavík modráček 3 101

Hlubocké obory 2004 Hnízdiště: lejsek bělokrký, strakapoud prostřední 3 322

Horní Vsacko 2004 Hnízdiště: chřástal polní, čáp černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní, lejsek malý, 
strakapoud bělohřbetý, ťuhýk obecný 26 978

Hostýnské vrchy 2005 Hnízdiště: lejsek malý, strakapoud bělohřbetý 5 177
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Hovoransko – 
Čejkovicko 2004 Hnízdiště: pěnice vlašská, strakapoud jižní, strnad zahradní 1 412

Jaroslavické rybníky 2004 Hnízdiště: kvakoš noční 357
Jeseníky 2004 Hnízdiště: chřástal polní, jeřábek lesní 52 165
Jizerské hory 2004 Hnízdiště: sýc rousný, tetřívek obecný 11 672
Komárov 2004 Zimoviště: kalous pustovka, moták pilich 2 031
Králický Sněžník 2004 Hnízdiště: chřástal polní 30 192

Krkonoše 2004 Hnízdiště: chřástal polní, čáp černý, datel černý, lejsek malý, slavík modráček, 
sýc rousný, tetřívek obecný 40 939

Křivoklátsko 2004 Hnízdiště: kulíšek nejmenší, ledňáček říční, lejsek bělokrký, lejsek malý, 
strakapoud prostřední, včelojed lesní, výr velký, žluna šedá 31 960

Labské pískovce 2004 Hnízdiště: chřástal polní, datel černý, sokol stěhovavý, výr velký 35 480

Lednické rybníky 2004 Hnízdiště: kvakoš noční
Migrační zastávka: husa velká, lžičák pestrý, zrzohlávka rudozobá 685

Libavá 2004 Hnízdiště: chřástal polní 32 724
Litovelské Pomoraví 2005 Hnízdiště: ledňáček říční, lejsek bělokrký, strakapoud prostřední 9 319
Novodomské 
rašeliniště – Kovářská 2005 Hnízdiště: tetřívek obecný, žluna šedá 15 963

Novohradské hory 2004 Hnízdiště: datlík tříprstý, jeřábek lesní 9 053
Orlické Záhoří 2004 Hnízdiště: chřástal polní 904

Pálava 2004
Hnízdiště: čáp bílý, lejsek bělokrký, pěnice vlašská, strakapoud jižní, 
strakapoud prostřední, ťuhýk obecný, včelojed lesní 
Zimoviště: orel mořský

8 539

Podyjí 2004 Hnízdiště: pěnice vlašská, strakapoud jižní 7 666

Poodří 2005 Hnízdiště: bukač velký, ledňáček říční, moták pochop 
Migrační zastávka: kopřivka obecná 8 042

Rožďalovické rybníky 2004 Hnízdiště: jeřáb popelavý, moták pochop 6 613
Řežabinec 2004 Migrační zastávka: husa velká 111

Soutok – Tvrdonicko 2005

Hnízdiště: čáp bílý, ledňáček říční, lejsek bělokrký, luňák červený, luňák hnědý, 
raroh velký, strakapoud prostřední, včelojed lesní, žluna šedá 
Zimoviště: luňák červený 
Migrační zastávka: luňák červený 

9 576

Střední nádrž Vodního 
Díla Nové Mlýny 2005 Hnízdiště: rybák obecný 

Zimoviště: husa běločelá, husa polní, husa velká, orel mořský 1 047

Šumava 2004 Hnízdiště: chřástal polní, čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní, 
kulíšek nejmenší, sýc rousný, tetřev hlušec, tetřívek obecný 97 493

Třeboňsko 2004

Hnízdiště: čáp černý, datel černý, kulíšek nejmenší, kvakoš noční, ledňáček říční, 
lelek lesní, moták pochop, orel mořský, rybák obecný, skřivan lesní, slavík modráček, 
strakapoud prostřední, sýc rousný, včelojed lesní, žluna šedá 
Migrační zastávka: husa velká, kopřivka obecná, lžičák pestrý,
Zimoviště: orel mořský, volavka bílá

47 360

Údolí Otavy a Vltavy 2004 Hnízdiště: kulíšek nejmenší, výr velký 18 368
Vodní nádrž 
Nechranice 2004 Zimoviště: husa polní 1 191

Východní Krušné hory 2005 Hnízdiště: tetřívek obecný 16 368
Žehuňský rybník – 
Obora Kněžičky 2004 Hnízdiště: bukáček malý, chřástal kropenatý 1 964

Více na www.natura2000.cz

Souhrny doporučených opatření
Pro ptačí oblasti platí povinnost připravit plány opatření, 
které budou zajišťovat příznivý stav ochrany pro druhy, 
pro které jsou vyhlášeny.

Plány péče pro ptačí oblasti v ČR se nazývají souhrny 
doporučených opatření (SDO). Pokud se území ptačí 
oblasti do značné míry překrývá se stávajícím zvláště 
chráněným územím (NP, CHKO, …), vycházejí SDO 
z plánů péče o tato území. Tak například do připravo-

vaného plánu péče o Krkonošský národní park jsou 
zahrnuta opatření na lesní i nelesní půdě pro všechny 
předměty ochrany ptačí oblasti Krkonoše. Z velké části 
se však nejedná přímo o konkrétní opatření pro speci-
fi cký druh, ale o opatření zaměřená na ochranu a zacho-
vání stanovišť, která jsou jeho biotopem.

Zejména tam, kde je ptačí oblast vymezena nově 
na dosud nechráněném území, je nutné připravit tyto 
materiály speciálně. MŽP vybralo v počáteční fázi zatím 
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6 PO, pro které byly SDO připraveny. Ty byly projednány 
s hlavními vlastníky a nejdůležitějšími hospodařícími 
subjekty a následně schváleny jako ofi ciální dokumenty. 
Jedná se o PO Komárov, Novodomské rašeliniště – Ko-
vářská, Východní Krušné hory, Českolipsko – Dokeské 
pískovce a mokřady, Rožďalovicko a Soutok – Tvrdonic-
ko (www.mzp.cz/cz/souhrn_doporucenych_opatreni). 
Oblast je většinou rozdělena na menší části, kde se navr-
hují speciální druhy managementu ke zlepšení stavu bio-
topů daných ptačích druhů. Jsou navržena také opatření 
zaměřená na ochranu a podporu populací ptáků (kont-
rola predátorů, omezení turistického využití apod.). 

Hodnocení vlivů na ptačí oblasti
Ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (2007) byla 
publikována metodika hodnocení významnosti vlivů při 
posuzování podle § 45i, která stanovuje základní termi-
nologii, právní rámec, postupy při zpracování hodnoce-
ní a jeho obsahové náležitosti. K základním principům 
patří např. princip předběžné opatrnosti. K záměru nebo 
koncepci by mělo být přistupováno tak, že se předpo-
kládá významně negativní vlivy, pokud není možné 
obhájit, že záměr nebo koncepce významně negativní 
vlivy nemá. Hodnocení významnosti vlivů na předmět 
ochrany probíhá vždy individuálně, je nutné řešit je pří-
pad od případu. Pro zpracování hodnocení by měly být 
využity aktuální údaje o dotčených lokalitách a předmě-
tech ochrany. Tvrzení, uvedená v hodnocení, musí být 
podložená odborně kvalitními podklady a zdůvodněna. 

Během vyhodnocení významnosti vlivů jsou zvažo-
vány kvalitativní a kvantitativní charakteristiky záměru 
a předmětu ochrany. Dá se říci, že již ovlivnění řádově 
jednotek procent výskytu v dotčené PO by mělo být po-
važováno za významný vliv. Nezávisle na kvantitativních 
parametrech může být argumentace významného vlivu 
založena na kvalitě výskytu předmětu ochrany (např. je-
dinečný výskyt v ČR, velmi kvalitní výskyt v rámci PO, 
ohrožená, poslední, zanikající populace v PO, místo zá-
sadního významu pro druh – pro jeho rozmnožování, 
potravu, migraci apod.).

Z praxe s prováděním hodnocení vlivů vyplývá, že 
k často ovlivňovaným předmětům ochrany mezi ptáky 
patří např. tetřívek obecný (vliv výstavby větrných elekt-
ráren), chřástal polní (zástavba), tetřev hlušec (turistický 
ruch).

Sledování stavu ptačích populací 
a monitoring

Pro efektivní ochranu ptáků je nutné mít co nejpřes-
nější představu o aktuálním stavu jejich populací. Ptačí 
druhy na celém území ČR jsou sledovány např. v rámci 
mapování hnízdního rozšíření ptáků. Výsledkem to-
hoto mapování, které má u nás dlouhou tradici, jsou 
atlasy hnízdního rozšíření. První atlas, který vyšel jako 

samostatná kniha v roce 1987, shrnoval výsledky mapo-
vání za roky 1973–1977 (ŠŤASTNÝ et al. 1987). Další 
atlas za roky 1985–1989 byl publikován až v roce 1997 
(ŠŤASTNÝ et al. 1997), nejnověji vyšel v roce 2006 atlas 
hnízdního rozšíření v letech 2001–2003 (ŠŤASTNÝ et 
al. 2006). 

Kromě celostátních atlasů jsou zpracovávány také 
atlasy menších regionů nebo dokonce pouze měst a je-
jich okolí. Existují tak např. speciální hnízdní atlasy pro 
Krkonoše, Prahu nebo Pardubice.

Ze Směrnice o stanovištích vyplývá povinnost pro 
vlády jednotlivých členských států EU sledovat stav pta-
čích oblastí. V zákoně o ochraně přírody a krajiny je tato 
povinnost obsažena v § 45f. Zároveň je nutné o výsled-
cích tohoto sledování podávat každých šest let zprávu. 
MŽP pověřilo monitoringem a vypracováním hodnotící 
zprávy Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. První 
zpráva z monitoringu byla vyhotovena v roce 2007. De-
tailní výsledky monitoringu ptáků, na kterém s AOPK ČR 
úzce spolupracovala ČSO, byly publikovány v roce 2010 
(HORA et al. 2010). Více na  www.biomonitoring.cz.

Červené seznamy

Atlasy hnízdního rozšíření jsou jedním z hlavních pod-
kladů pro vytváření tzv. Červených seznamů ohrožených 
druhů ptáků.

Červené seznamy jsou soupisy ohrožených druhů 
v určitém geograficky vymezeném území rozdělené 
do kategorií podle míry ohrožení. Tento termín byl vy-
tvořen z iniciativy IUCN (Světového svazu na ochranu 
přírody) v 60. letech 20. století a měl za cíl upozornit 
širokou veřejnost na problematiku ohrožených druhů 
a určit priority pro samotnou ochranu přírody. Červený 
seznam ohrožených druhů v České republice by měl být 
jedním z odborných podkladů pro aktualizaci vyhlášky 
zvláště chráněných druhů, pro přípravu záchranných 
programů apod. 

První červený seznam ptáků v bývalém Českosloven-
sku byl publikován jako součást Červené knihy ohrože-
ných a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR v roce 
1988 (SEDLÁČEK 1988). Obsahoval 143 druhů ptáků 
z celkového počtu 390 druhů na území tehdejšího státu. 

Aktuální červený seznam obratlovců byl publiko-
ván v roce 2003 (PLESNÍK et al. 2003). Do červeného 
seznamu ptáků bylo zařazeno 120 druhů z celkově po-
suzovaných 210 druhů na území ČR. Byly rozděleny 
do kategorií defi novaných podle IUCN: 10 taxonů patří 
mezi vyhynulé (RE – regionally extinct) na území ČR, 
32 taxonů se objevilo v kategorii kriticky ohrožené (CR – 
critically endangered), tedy druhů nejvíce ohrožených 
vyhynutím. 31 taxonů bylo klasifi kováno jako ohrože-
né (EN – endangered), 47 jako zranitelné (VU – vulne-
rable) a 14 jako téměř ohrožené (NT – near threatened). 
Do kategorie málo dotčené (LC – least concern), kterým 
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bezprostřední ohrožení vyhynutím nehrozí, bylo zařaze-
no 13 taxonů (ŠŤASTNÝ & BEJČEK 2003). 

Záchranné programy
a další opatření druhové ochrany

Záchranné programy jsou komplexy opatření aktivní 
druhové ochrany k záchraně ohrožených druhů zvířat 
i rostlin. Účinnost opatření zaměřených pouze na dru-
hovou ochranu jako jsou umělé odchovy nebo repatri-
ace je obvykle velmi problematická a jejich ekonomická 
i technická náročnost je enormní. Větší efektivity nejen 
pro samotnou populaci druhu, ale také pro celkový stav 
krajiny, je obvykle dosaženo opatřeními zaměřenými 
na stav biotopů. Ohrožené ptačí druhy jsou předmětem 
záchranných programů poměrně často. Známé jsou 
programy zaměřené na záchranu kondorů, jeřábů nebo 
orlosupa. 

I u nás byla v nedávné minulosti realizována opat-
ření, která byla jako záchranný program buď přímo 
označena, nebo alespoň splňovala některé jeho znaky. 
Asi nejkomplexněji byl pojat Záchranný program tet-
řeva hlušce, který probíhal od 90. letech. Ministerstvem 
životního prostředí byl schválen na roky 1998 až 2007. 
K tomuto programu byl zřízen poradní sbor se zástup-
ci všech zainteresovaných stran, dále byla naplánována 
konkrétní opatření s časovým harmonogramem. Bohu-
žel, největší důraz byl kladen právě na umělou podporu 
populací, zatímco opatření zaměřená na zlepšení stavu 
biotopů nebo jiných ekologických podmínek (kontrola 
predátorů) byla realizována jen v omezené míře. Pro-
gram zaznamenal řadu dílčích úspěchů, nicméně z více 
důvodů se nepodařilo naplnit hlavní cíl tj. obnovit sa-
mostatně se rozmnožujících populace tetřeva hlušce 
ve vybraných oblastech. Jednou z hlavních příčin byla 
skutečnost, že podle aktuálních výzkumů v České repub-
lice neexistuje dostatečně rozlehlé území, kde by bylo 
možné zajistit vhodné biotopy. Záchranný program te-
třeva hlušce byl po roce 2007 ukončen.

Za úspěšný lze označit záchranný program zaměřený 
na sokola stěhovavého a raroha velkého. Tento program 
byl též zaměřen na umělé posílení populací obou druhů 
na našem území. Vzhledem k tomu, že byly odstraněny 
hlavní příčiny jejich úbytku, což bylo v našich podmín-
kách především znečištění prostředí agresivními pes-
ticidy a přímé pronásledování ze strany člověka, a že 
program probíhal v době početního vzrůstu cílových 
druhů i v okolních zemích, podařilo se významně zvý-
šit početnost populace sokola stěhovavého a stabilizovat 
výskyt raroha velkého na našem území. Nad otázkou, 
do jaké míry to bylo způsobeno pozitivním vývojem 
populace v celém areálu druhu a jak se na tom podílela 
provedená opatření, se vede v odborných kruzích dis-
kuse (HLAVÁČ & BERAN 2011).

Všechny hlavní, dříve probíhající projekty aktivní 
podpory ohrožených živočichů včetně ptáků byly po-
drobně vyhodnoceny (KUMSTÁTOVÁ et al. 2005). 
Zhodnocena tak byla celá řada opatření na ochranu ptá-
ků, která probíhala nebo probíhá z iniciativy profesionál-
ních i amatérských ochránců přírody. Byly realizovány 
projekty ochrany a podpory populace hohola severní-
ho, čápa bílého, motáka lužního, puštíka bělavého, sovy 
pálené, sýčka obecného, sýce rousného a ledňáčka říč-
ního. Nespecifi cké projekty byly zaměřeny na rozšiřo-
vání a ochranu hnízdních možností (vyvěšování budek, 
hlídání hnízd, mapování a ochrana doupných stromů 
apod.).

V současnosti jsou v ČR záchranné programy zakot-
veny v legislativě (§ 52 zák. 114/1992 Sb.), řídí se platnou 
metodikou a jsou schvalovány ministerstvem životního 
prostředí. V současnosti u nás žádný ofi ciálně schválený 
program zaměřený na ptáky neprobíhá. V rámci vytvo-
řené koncepce záchranných programů kriticky a silně 
ohrožených druhů v České republice (AOPK 2005) byly 
vybrány taxony vhodné pro realizaci záchranného pro-
gramu. Z ptáků splňují přísná kritéria výběru: tetřev hlu-
šec, tetřívek obecný, drop velký, sokol stěhovavý a raroh 
velký. Více na www.zachranneprogramy.cz.

Záchranné stanice

Pro ochranu jedinců je v legislativě ukotvena možnost 
zřizovat záchranné stanice handicapovaných živočichů 
(§ 52 zák. 114/1992 a §16 vyhl. 395/1992). Po právní 
stránce je tak ošetřena síť v současnosti fungujících za-
řízení zaměřených na péči o zraněná volně žijící zvířa-
ta, která by v přírodě sama nepřežila. Stanice sdružené 
v Národní síti záchranných stanic zaručují, že budou 
zajišťovat tuto péči na odborné úrovni.

Agro-envi opatření

Chřástal polní je jedním z mála živočišných druhů, pro 
něž je u nás zaveden dotační titul Ministerstva zeměděl-
ství v rámci tzv. agro-environmentálních opatření. Po-
dobný program existuje ještě pro celou skupinu bahňáků. 
Jedná se o platbu za provádění speciálního hospodaření 
cíleného na ochranu daného druhu, které hospodařícího 
zemědělce nějakým způsobem omezuje. Ve spolupráci 
s ČSO byly vybrány tzv. půdní bloky, což jsou lokali-
ty na zemědělské půdě, kde byl zjištěn výskyt chřástala 
polního, případně bahňáků. V případě chřástala polního 
i bahňáků musí zemědělec respektovat režim posunující 
termín první seče, omezující použití hnojiv a upravující 
způsob sečení nebo pastvy. Více na www.agroenvi.cz.
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Česká společnost ornitologická (ČSO)

ČSO je nejvýznamnější nevládní organizace zaměřená 
ochranu a výzkum ptáků v ČR. Je českou pobočkou 
mezinárodní organizace Birdlife. Díky početné členské 
základně v územních pobočkách a klubech může or-
ganizace zajišťovat velké množství programů a projektů 
na ochranu a monitoring ptáků. Probíhají celostátní 
projekty mapování a monitoringu ptáků a popularizace 
ochrany ptactva, dále je např. každoročně vyhlašován 
pták roku, významné ptačí území roku apod. U ČSO 
fungují pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé druhy 
nebo skupiny druhů – Skupina pro ochranu a výzkum 
dravců a sov, Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků, 
Skupina pro výzkum a ochranu jeřába popelavého apod. 

Více na www.cso.cz.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Ochrana ledňáčka říčního
(Alcedo atthis) v ČR

Pavel Čech
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5.9.16   Druhová rozmanitost savců 
České republiky dříve a dnes

Miloš Anděra

Fauna (či fl óra) určité oblasti bývá mnohdy (avšak myl-
ně) považována za část přírodního prostředí, která se 
mění jen v dlouhodobém horizontu tisíců či milionů let 
v souvislosti se střídáním geologických epoch. Ve sku-
tečnosti je situace jiná – ke změnám ve složení zvířeny, 
ať již kvalitativním (počet druhů) nebo kvantitativním 
(početnost druhů) docházelo a dochází i v kratších ča-
sových periodách na úrovni tisíciletí, století či dokonce 
i desetiletí. Spontánní proměny, zpočátku vyvolávané 
přirozenými příčinami (např. rozsáhlejšími přírodní-

mi katastrofami, krátkodobými klimatickými výkyvy, 
fl uktuací populační dynamiky druhů apod.), doznaly 
výrazné akcelerace s „příchodem“ člověka a jeho ex-
ponenciálně vzrůstajícím vlivem na přírodní prostře-
dí. Na příkladu našich savců lze ukázat, jak výrazně se 
druhové složení změnilo za posledních zhruba 100 let.

Literární prameny a muzejní sbírky umožňují vytvo-
řit poměrně objektivní obraz o složení (a úrovni pozná-
ní) naší savčí fauny na přelomu 19. a 20. století (BAYER 
1890 aj). V celkové bilanci se dostaneme k počtu na-
nejvýše 62 druhů volně žijících savců, zatímco součas-
né druhové spektrum zahrnuje 89 druhů (ANDĚRA 
& HORÁČEK 2005, KOUBEK & ČERVENÝ 2007, REI-
TER et al. 2007, BARTONIČKA & JEDLIČKA 2011). 
Přidáme-li ještě 3 druhy vyhubené během předchozího 
tisíciletí (pratur, zubr, norek evropský), dostaneme se 
k souhrnnému počtu 92 druhů. Skutečnost, že za pou-
hé století se druhové spektrum našich savců rozrostlo 
o 27 druhů (Tab. 83), tedy bezmála o polovinu (43,5 %), 
je bezpochyby překvapivá a přináší logicky otázku, jaké 
byly příčiny tak výrazného nárůstu diverzity savčí fauny. 
Stalo se naše území cílem soustředěné migrace nových 
druhů z okolních území, nebo naši předkové nebyli v te-
rénních výzkumech tak úspěšní, či dokonce některé dru-
hy nedokázali rozeznat? Každá ze zmíněných možností 
má reálný podklad, a tak se blíže podívejme, jak se oněch 
27 „přírůstků“ vlastně objevilo.

Nové druhy lze zhruba roztřídit do čtyř hlavních 
kategorií (Obr. 304). První, nejpočetnější skupinu tvoří 
nově zjištěné původní (autochtonní) druhy (10 druhů 
(37 %). Druhý soubor zahrnuje nepůvodní druhy vy-
sazené buď přímo na našem území, nebo v sousedních 
zemích a migrující k nám (9 druhů – 33,3 %) a zbytek 
připadá na druhy, které buď získaly jiný taxonomický 
status (6 druhů – 22 %) anebo se na našem území znovu 
objevily po kratší či delší době od vyhubení (2 druhy – 
7,4 %).

Obr. 304:  Nově zjištěné druhy na území ČR během 20. století 
(podíl jednotlivých kategorií v %).

Nově prokázané druhy 

Nově zjištěné druhy se na zvýšení druhové diverzi-
ty naší savčí fauny podílejí více než jednou třetinou 
(10 druhů). S 5 druhy mezi nimi drží prvenství letou-
ni. Vesměs jde o teplomilné formy s tendencí expanze 
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ku na seznamu našich savců představuje šakal obecný 
(Canis aureus), jehož zastižení na Uherskohradišťsku 
a Břeclavsku (2006–2010) zapadá do celkového kontex-
tu expanze evropské části jeho areálu v posledních dvou 
dekádách (HUMER et al. 2007; KOUBEK & ČERVENÝ 
2007, dosud nepublikované údaje).

Nepůvodní druhy

Přesně třetina „nových“ druhů savců, které naší faunu 
obohatily během 20. století, připadá na vrub nepůvod-
ních druhů (ANDĚRA 2006). Největší „položkou“ zde 
jsou sudokopytníci, dovážení jako zajímavá lovná zvěř. 
Postup jejich infi ltrace do tuzemské fauny byl obdob-
ný – nejprve byli chováni v oborách a z nich se posléze 
dostali do volné přírody, ať již záměrným vypuštěním 
nebo samovolně (zánik obor ve válečných letech). Jako 
první se objevil mufl on (Ovis aries musimon), dále ná-
sledovali kamzík horský (Rupicapra rupicapra) doveze-
ný z Alp, severoamerický jelenec běloocasý (Odocoileus 
virginianus) a sika (Cervus nippon) z Dálného východu. 
Posledně jmenovaný druh je učebnicovým příkladem 
zhoubného vlivu importovaných druhů na domácí 
faunu. Nedůsledný myslivecký management umožnil 
od počátků 80. let 20. století nejen exponenciální narůst 
početnosti jeho populací (Obr. 305), ale i postupné rozši-
řování výskytu do nových oblastí. Zvětšuje se tak rozsah 
styčných ploch s populacemi jelena lesního ( Cervus ela-
phus), se kterým se spontánně kříží (BARTOŠ et al. 1981 
aj.), což v konečném důsledku může vést k citelnému 
znehodnocení genofondu autochtonního druhu.

Z ostatních vysazených savců je nejznámější seve-
roamerická ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), jejíž 
vypuštění ve středních Čechách v letech 1905–1906 po-
ložilo základ pozdějšího výskytu ve velké části Evropy. 
Navzdory obavám o jejím zhoubném působení na hráze 
rybníků či rybí osádku musíme s odstupem doby kon-
statovat, že ve skutečnosti vhodně vyplnila „volnou“ po-
břežní niku a v silně eutrofi zovaném prostředí mokřadů 
a povrchových vod pomáhá likvidovat nadměrné množ-
ství zelené biomasy. Nyní začíná v našich podmínkách 

areálu severním směrem, a tak se jejich nálezy soustře-
ďují převážně na střední a jižní Moravu, pouze neto-
pýr ostrouchý (Myotis blythii) se příležitostně objevuje 
i ve východních Čechách. Několik pozorování netopýra 
obrovského (Nyctalus lasiopterus) pochází z oblasti Pav-
lovských kopců a Lanžhota (1999–2003), netopýr Saviův 
(Hypsugo savii) byl poprvé zaznamenán v květnu 2001 
(Brno, Žabčice) a netopýra Kuhliova (Pipistrellus  kuhlii) 
se podařilo zastihnout o šest let později na Znojemsku. 
Dlouho předpokládaný výskyt létavce stěhovavého 
(Miniopterus schreibersii) byl potvrzen až v dubnu 2011 
v Hranické propasti (ANDĚRA & HANÁK 2007; BAR-
TONIČKA & JEDLIČKA 2011; GAISLER 2001; REITER 
et al. 2007).

Z dalších skupin přibyly dva druhy šelem a hlodav-
ců a po jednom druhu u hmyzožravců. Rejsec černý 
(Neomys anomalus), zpočátku nalézaný ojediněle, se na-
konec ukázal jako relativně hojný druh v krajině typu 
pahorkatin, vrchovin a podhůří, řidčeji se vyskytuje výše 
v horách a pouze v některých nížinách zřejmě chybí. 
Naopak myšivka horská (Sicista betulina) je skutečně 
druhem vzácným, a to jak nízkou frekvencí nálezů, tak 
i výrazně mozaikovitým rozšířením boreomontánní-
ho typu (Západní Karpaty, Východní Sudety a Šumava 
s Novohradskými horami). Hlavní oblast výskytu myšice 
malooké (Apodemus uralensis) se soustřeďuje do nížin 
jižní Moravy a Slezska, doslova zoogeografi ckou záha-
dou je izolovaný výskyt myšice malooké na Žatecku 
na nevelkém území mezi západním okrajem Doupov-
ských hor a tokem Ohře, které je zároveň nejzápadnější 
výspou jejího celkového areálu rozšíření. Původně byla 
popsaná v roce 1952 J. Kratochvílem a B. Rosickým jako 
zcela nový druh (A. microps), ale následně se ukázalo, 
že je synonymem pro široce rozšířený druh A. uralensis. 
Pokud jde o tchoře stepního (Mustela eversmannii), jeho 
výskyt na našem území byl zpětně prokázán po přeur-
čení muzejních sbírek už z konce 19. století, avšak v té 
době byl přehlížen a v dobových soupisech savčí fau-
ny nefi guruje. Jeho přítomnost na Moravě a následně 
i v Čechách byla zaznamenána až v polovině 20. sto-
letí (JIRSÍK 1952; KOSTROŇ 1948). Nejnovější polož-

Tab. 83:
Srovnání druhového spektra savců na území České republiky na počátku 20. a 21. století.

Řád 1900 2010 Přírůstek (%)
Hmyzožravci (Eulipotyphla/Soricomorpha, Erinaceomorpha) 8 10 25,0
Letouni (Chiroptera) 18 26 44,4
Hlodavci (Rodentia) 18 25 38,9
Šelmy (Carnivora) 13 17 30,8
Sudokopytníci (Artiodactyla) 4 9 25,0
Zajíci (Lagomorpha) 2 2 0,0
CELKEM 62 89 43,5
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zdomácňovat jihoamerická nutrie (Myocastor coypus). 
Jednotlivé kusy sice unikaly z farem do volnosti od prvo-
počátku zavedení chovů u nás, avšak většinou nepřežily 
tuhé zimy. Teprve v posledních dvou desetiletích se hlav-
ně v nížinách drží ve volné přírodě po delší dobu a místy 
se i běžně rozmnožuje. Při posledním mapování v 2003 
byl stálý výskyt nutrií zaznamenán zhruba na 5 % území 
ČR, dnešní situace vyšším přesahuje 16 % (ANDĚRA 
2011). Pokud bychom hledali případnou souvislost mezi 
globálním oteplováním a změnami ve fauně našich sav-
ců, pak nutrie je asi nejvhodnějším uchazečem, byť je 
druhem nepůvodním a relativně novým.

Obr. 305:  Sika (Cervus nippon) je příkladem nepůvodního druhu 
s neregulovaným nárůstem početnosti (statistika úlovků v letech 
1962–2010).

Pro vysazené a šířící se druhy se často používá termín 
invazní. Ten v plné míře charakterizuje situaci u nor-
ka amerického neboli minka (Neovison vison), který 
se od 90. let 20. století (kdy byly vypuštěny do příro-
dy stovky jedinců ze zanikajících kožešinových farem) 
expanzivně šíří a dnes se s ním setkáme na velké části 
Čech i Moravy, současná bilance osídlení se už přibližuje 
polovině území ČR (41,4 %). Jeho pozice se přitom stává 
vysloveně negativní, neboť představuje potravního kon-
kurenta pro původní druhy šelem pobřežních ekosysté-
mů (hranostaj, vydra říční) a další druhy vážně ohrožuje 
přímou predací (hryzec vodní, vodní ptactvo, užovka 
podplamatá, obojživelníci, raci apod. – FISCHER et al. 
2009 aj.).

Rovněž historie proniknutí psíka mývalovitého 
(Nycte reutes procyonoides), který do střední Evropy do-
stal po vysazení v evropské části Ruska (pochází z Dál-
ného východu), měla vcelku rychlý spád. U nás se objevil 
zhruba kolem poloviny 20. století a od té doby už osídlil 
celé území ČR (Obr. 333). V současné době registrujeme 
počáteční fázi invaze nejnovějšího „přistěhovalce“ – mý-
vala severního (Procyon lotor). Na naše území se dostává 
z Německa a Rakouska, kde byl jako kožešinový druhy 
před časem vysazen. Dosavadní pozorování naznaču-
jí existenci dvou či tří hlavních migračních tras – přes 
Krušné hory, jižní Moravu a možná i přes Šumavu. Při 
poslední etapě mapování byl jeho trvalejší výskyt za-
znamenán už zhruba na 11 % našeho území (ANDĚRA 
& ČERVENÝ 2009b).

Obr. 306:  Současný výskyt psíka mývalovitého (Nyctereutes pro-
cyonoides) na území České republiky.

Jiný taxonomický status

Významnou měrou přispěly k rozšíření druhového 
spektra našich savců výzkumy na taxonomické úrovni. 
Ukázaly, že řada forem rozlišovaných původně na úrov-
ni poddruhů (subspecií) ve skutečnosti má status „dob-
rých“ druhů. Tak např. středoevropské populace ježků 
byly původně prezentovány jako jediný druh – ježek 
obecný či evropský (Erinaceus europaeus) – a až kolem 
poloviny 20. století se prosadilo pojetí dvou samostat-
ných druhů – ježka západního (E. europaeus) a ježka 
východního (E. concolor). S podobnými, tzv. podvojnými 
druhy (sibling species) se setkáváme zvláště u netopýrů. 
Netopýr ušatý (Plecotus auritus) a n. dlouhouchý (P. aus-
triacus), netopýr vousatý (M. mystacinus), n. Brandtův 
(M. brandtii) a n. alkathoe (M. alcathoe) či netopýr hvíz-
davý (Pipistrellus pipistrellus) a n. nejmenší (P.  pygmaeus) 
představují dnes dvojice či trojice blízce příbuzných dru-
hů, které ještě v polovině 20. století nikdo nerozlišoval. 
Další „nový“ druh přibyl naší zvířeně také „na úkor“ 
běžné myšice lesní (Apodemus fl avicollis), která zača-
la být odlišována od myšice křovinné (A. sylvaticus) až 
v polovině 20. století.

Obnovený výskyt druhů

Obnovený výskyt dříve vyhubených (či vymizelých) 
druhů navazuje na různé ochranářské aktivity u nás či 
v sousedních zemích. Los evropský (Alces alces) se zhru-
ba po 500 letech znovu objevil na sklonku 50. let 20. sto-
letí jako odezva na příznivý populační vývoj v polských 
rezervacích. Přirozené migrační chování přivedlo po-
tulující se jedince i k nám a během tří až čtyř desetiletí 
bylo možné rozlišit několik fází „osvojování“ našeho 
území (nárůst počtu migrujících jedinců, prodlužování 
jejich pobytu, rozmnožování), které vyústilo až v trvalý 
výskyt dvou mikropopulací na Jindřichohradecku (nyní 
již zřejmě zaniklá) a Českokrumlovsku (Obr. 307). Při 
návratu bobra evropského (Castor fi ber) sehrály roli jiné 
okolností – jeho úspěšné znovuvysazení v Německu 
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a Rakousku (Dunaj, Salzach a Inn), vypuštění jedinců 
dovezených ze severovýchodního Polska a Litvy na se-
verní Moravě (CHKO Litovelské Pomoraví a Oderské 
vrchy) a také dosud neobjasněná populační a migrační 
exploze izolované původní bobří populace na středním 
Labi v Německu. Poslední odhady hovoří o trvalém 
osídlení zhruba 20 % našeho území (ANDĚRA 2011), 
ale situace se poměrně dynamicky vyvíjí.

Obr. 307:  Los evropský (Alces alces) se po několika stoletích stal 
opět nedílnou součástí naší fauny.

Krátkodobé epizody

Pro úplnost je třeba ještě zmínit tři nepůvodní druhy 
savců, které se během 20. století po určité období u nás 
také vyskytovaly a rozmnožovaly ve volné přírodě. Koza 
bezoárová (Capra aegagrus), vysazená na Pavlovských 
vrších, byla dlouhodobě předmětem sváru mezi ochra-
náři a myslivci, který v závěru století vyústil v ukončení 
polodivokého chovu a převezení koz do uzavřené obo-
ry Vřísek na Českolipsku. Plzeňská zoologická zahrada 
se nedostatečně zabezpečenými výběhy zase zasloužila 
o volně žijící populaci paovce hřivnaté (Ammotragus 
 lervia), která se v počtu několika desítek kusů zdržovala 
v oblasti na severozápad od Plzně. Zpočátku málo plaché 
paovce brzy získaly refl exy volně žijící zvěře, a tak trvalo 
téměř 20 let, než se podařilo tuto epizodu uzavřít. Ku-
riózní perličkou je krátkodobý výskyt a rozmnožování 

páru lišek polárních (Alopex lagopus) v polovině 80. let 
na Břeclavsku poté, co unikly ze zajetí. Tyto epizodní 
příhody do celkové druhé bilance savců ČR zahrnuty 
nejsou.

Pohled do budoucnosti

Ačkoli se počet druhů našich savců během posledního 
století výrazně navýšil, neznamená to, že můžeme po-
važovat druhové spektrum za uzavřené. Ostatně případ 
šakala obecného ukazuje, že se lze setkat s lecjakým pře-
kvapením. Nicméně, při seriózním vyhodnocení najde-
me přinejmenším ještě další dva druhy žijící v blízkosti 
našich hranic, u kterých existuje jistá míra pravděpo-
dobnosti, že by mohly být nalezeny i u nás. Bělozubka 
tmavá (Crocidura russula) se nepříliš vzácně vyskytuje 
v sousedním Sasku a nejbližší lokality leží v podhůří 
Krušných hor či v okolí Drážďan jen pár desítek kilo-
metrů od našich hranic. Naopak myš panonská (Mus 
spicilegus) jako další součást „superpecies“ myši domácí 
žije „na dosah“ v Rakousku. 

Regionální změny druhové diverzity 

Druhová rozmanitost fauny savců ovšem doznává pro-
měn nejen na úrovni České republiky jako takové, ale 
rovněž regionálně, neboť oblasti (rozsah) výskytu někte-
rých druhů se z různých příčin v čase mění. Pomineme-
li případy, kdy k většímu rozšíření či vymizení určitého 
druhu došlo evidentně přímým zásahem člověka, třeba 
neregulovaným lovem (např. velké šelmy – viz Případo-
vá studie: Historie vyhubení medvěda, vlka a rysa v čes-
kých zemích), vysazením (nutrie, psík mývalovitý, norek 
americký, sika aj.) či reintrodukcí (např. bobr evropský, 
viz Případová studie: Bobr evropský v ČR; rys ostro-
vid), pak u savců hrají významnou roli zejména změny 
charakteru prostředí. Snad nejnázornějším příkladem je 
sysel obecný (Spermophilus citellus), u něhož přeměna 
někdejší členité zemědělské krajiny ve sterilní velkoploš-
né agrocenózy způsobila celkový kolaps středoevrop-
ských populací (blíže viz BOX 35: Sysel obecný v ČR). 
Méně známá je obdobná historie plcha zahradního 
( Eliomys quercinus). V některých oblastech (např. v Po-
šumaví, Krušných horách či Brdech) byl v předválečném 
období poměrně hojný, neboť jakožto druh preferující 
skalnaté a kamenité prostředí nalézal vhodná útočiště 
v taráscích a hromadách kamenů na polních mezích, 
okrajích lesů, ve zbořeništích apod. Poté, co zemědělská 
a lesnická malovýroba fakticky zanikla, vymizel i tento 
typ ekotonů (zakrytí sukcesní vegetací či lesem) a s nimi 
i plch zahradní, takže dnes se řadí k nejvzácnějším a nej-
více ohrožených druhům naší savčí fauny. 

Je ovšem mylné se domnívat, že obdobné změny jsou 
záležitostí posledních 50 let či století. Naopak, v různém 
stupni se projevují už od doby, co člověk začal výraz-
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něji zasahovat do podoby krajiny. Nejprve odlesňování, 
posléze vysoušení, regulace řek (a následné povodně), 
živelná zástavba, zavlečení nemocí – to vše jsou procesy, 
které mají dvě strany mince, zatímco některým druhům 
otevřou prostor k šíření do nových míst, pro jiné přiná-
šení rozmělnění a mozaikovitost výskytu a v nejhorším 
případě i úplné vymizení. Snad nejlépe si to lze ukázat 
na příkladu odlesnění, které na jedné straně umožnilo 
populační rozmach druhů otevřené krajiny (např. sysel 
obecný, křeček polní, hraboš polní, netopýr dlouhouchý, 
n. brvitý, tchoř stepní, zajíc polní) a na druhé straně ved-
lo k rozpadu areálu lesních druhů (např. rejsek horský, 
plši – Obr. 308). V konečném důsledku ale odlesňování 
přináší nárůst druhové rozmanitosti, protože lesní druhy 
v daných regionech obvykle nějakou formou přežívají. 
Kdyby např. Šumava zůstala pokryta pouze původní ve-
getací, diverzita její fl óry a fauny by byla o mnoho nižší 
než dnes, a totéž platí o dalších regionech. Přesnější re-
konstrukce takových změn na pozadí časového horizon-
tu je ovšem dnes obtížná, ne-li nemožná, neboť sahají 
hluboko do minulosti k prvopočátkům osídlení našeho 
území člověkem. Někdy stačí k ovlivnění výskytu zdán-
livě nesouvisející skutečnosti. Tak například hromadné 
opravy střech kostelů, zámků a jiných podobných budov 
výrazně omezují fungování velkých mateřských kolonií 
netopýra velkého (Myotis myotis). Stejně tak představuje 
vážné nebezpečí pro diverzitu fauny i fragmentace kra-
jiny v důsledku rozvoje silniční a dálniční sítě – rušné 
komunikace tvoří umělé bariéry pro přirozenou migraci 
druhů a v konečném důsledku se mohou odrážet i na ge-
netických změnách takto izolovaných populací (viz též 
5.7.8 Fragmentace krajiny a její migrační prostupnost 
pro savce).

Obr. 308:  Rejsek horský (Sorex alpinus) je příkladem druhu s os-
trůvkovitým areálem výskytu (ANDĚRA 2010).

Zajímavou událostí z nedávné doby je expanze výskytu 
myšice temnopásé (Apodemus agrarius) ze střední na již-
ní Moravu (o více než 100 km), která časově koreluje 
s povodňovými vlnami, které se tímto území přehnaly 
na přelomu tisíciletí. V severočeském a západočeském 
pohraničí se zase v několikaletých intervalech objevuje 

a mizí z našeho území v rámci tzv. oscilace (či pulsace) 
hranic areálu rozšíření. Nelze ovšem pominout ani sku-
tečnost, že některé druhy v současnosti mění své rozšíře-
ní bez zjevných příčin, tak jako třeba v posledních dvou 
desetiletích bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon).

Pozoruhodné výsledky přineslo celkové vyhodno-
cení regionální diverzity fauny obratlovců v rámci ČR 
(KROJEROVÁ-PROKEŠOVÁ et al. 2008). Zatímco ryb, 
obojživelníků a ptáků druhová rozmanitost zpravidla 
narůstá se snižující se nadmořskou výškou a překvapivě 
i s vyšším stupněm urbanizace krajiny, u savců (a také 
plazů) se projevuje trend opačný – počet druhů dosa-
huje vrcholu ve výše položených a nejméně osídlených 
regionech (resp. mapovacích čtvercích; Obr. 309). Zbývá 
ještě objasnit, zda jsou savci na antropické vlivy skutečně 
mnohem citlivější než ostatní obratlovci, anebo do jaké 
míry výsledky zkresluje skutečnost, že právě faunistice 
savců „neatraktivních“ nížin byla až dosud věnována 
mnohem menší pozornost než vrchovinám a horským 
oblastem.

Obr. 309:  Druhová rozmanitost savců v rámci České republiky 
(podle KROJEROVÁ-PROKEŠOVÁ et al. 2008).

Co víme o početnosti druhů?

Změny v druhovém složení fauny doprovázejí nebo 
alternují i změny v početnosti populací. Jejich sledo-
vání a vyhodnocování je však v případě savců složité, 
časově náročné a někdy i nemožné. U většiny drobných 
hmyzožravců a hlodavců situaci podstatně komplikují 
fl uktuace populační hustoty (např. u hraboše polního 
v rozmezí od 0,2 do 3000 ex./ha) i její výkyvy v různých 
typech stanovišť, nehledě k tomu, že u nejvzácnějších 
druhů jsou nálezy tak ojedinělé, že stěží postačí k de-
fi nici areálu a ambice na poznání populační dynamiky 
(a jejího vývoje v čase) jsou už mimo schopnosti zoolo-
gů (např. rejsek horský, plch zahradní, myšivka horská). 
A tak ke sledování početnosti (abundance) se lze uchýlit 
pouze u druhů větších a nápadnějších (bobr evropský, 
veverka obecná, sysel obecný, nutrie). Na druhé straně 
ani tyto možnosti nebývají plně využity – jako příklad 
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si vezměme veverku obecnou: přestože se už po dese-
tiletí všude píše a hovoří o početním propadu jejích 
populací, do současnosti nebyla publikovaná jediná 
studie, která by se touto otázkou detailněji zabývala. Ji-
nak je tomu u netopýrů – poměrně dobrou informaci 
o dlouhodobých trendech populačního vývoje posky-
tuje jejich velkoplošné sčítání na zimovištích (unikátní 
v celoevropském kontextu), které probíhá bez přerušení 
už téměř 60 let (Obr. 310; HORÁČEK et al. 2005; viz 
BOX 36 Netopýři v ČR). Také monitoring letních ko-
lonií běžnějších druhů, ať již na celostátní či regionální 
úrovni, přináší cenné výsledky (vrápenec malý, netopýr 
velký, netopýr vodní aj.). V našich podmínkách dosahuje 
nejlepších výsledků monitoring početnosti u některých 
větších savců, zejména ochranářsky významných druhů 
(vydra říční a velké šelmy;). U lovné zvěře jsou orien-
tačním vodítkem vývoje populačních trendů statistiky 
úlovků, byť bezpochyby jsou zatíženy nepřesnostmi 
(ANDĚRA & ČERVENÝ 2009ab).
 

Obr. 310:  Početní stavy netopýra velkého (Myotis myotis) na zi-
movištích se po několika desetiletích stagnace či poklesu opět 
zvyšují.

Ochrana savců a legislativa

Počátky ochrany savců (resp. přírody) u nás sahají sice 
do středověku, zprvu to však byla opatření ryze účelo-
vá, zaměřená hlavně na zachování lovné zvěře. Skuteč-

ně ochranářská opatření se objevila až v 18. století, kdy 
např. Schwarzenberkové nařídili dílčí ochranu medvědů 
v šumavských lesích (1721) a posléze i úplný zákaz je-
jich lovu (1800). Na první zákon o státní ochraně pří-
rody (č. 40/1956 Sb.) navázaly 4 vyhlášky, z nichž jedna 
(č. 80/1965) poprvé „ofi ciálně“ formulovala pojem chrá-
něných živočichů a stanovila jak základní principy a for-
my jejich ochrany, tak podmínky manipulace s nimi. 
Ve vyhlášce bylo uvedeno i 12 druhů a 2 čeledi savců 
(netopýrovití, vrápencovití). K důležitým změnám v le-
gislativě ochrany savců došlo po přijetí nového zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, prováděcí vyhlášky 
(č. 395/1992 Sb.) a její inovované verze (č. 175/2006 Sb.). 
Podle těchto norem se legislativní ochrana vztahuje 
na téměř polovinu druhů našich savců (44 zvláště chrá-
něných druhů, 49,4 %): kriticky ohrožené druhy (sysel 
obecný, plch zahradní, vrápenec malý a velký, tchoř 
stepní, kočka divoká, medvěd hnědý, vlk), silně ohrože-
né druhy (rejsek horský, všichni ostatní netopýři, bobr 
evropský, křeček polní, plch lesní, plšík lískový, myšivka 
horská, vydra říční, rys ostrovid, los evropský) a ohro-
žené druhy (bělozubka bělobřichá, plch velký, veverka 
obecná). Na zákon o ochraně přírody navazuje zákon 
č. 115/2000 Sb. stanovující možnosti poskytování ná-
hrad za prokazatelné škody způsobené vybranými zvláš-
tě chráněnými druhy živočichů. Druhým legislativním 
okruhem ve vztahu k ochraně savců je zákon o myslivos-
ti (poslední verze č. 449/2001 Sb.) s vyhláškami č. 244, 
245 a 491/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který 
zajišťuje celoroční ochranu („hájení“) některých druhů 
zařazených mezi lovnou zvěř.

Některé povinnosti týkající se ochrany našich savců 
vyplývají i z mezinárodních úmluv a dohod. Jedná se 
především o Směrnici ES č. 92/43/EEC (tzv. Směrnice 
o stanovištích), dále je třeba zmínit zejména Úmluvu 
o ochraně evropské fauny a fl óry a přírodních stanovišť 
(tzv. Bernská úmluva), Úmluvu o ochraně stěhovavých 
druhů volně žijících živočichů (tzv. Bonnská úmluva), 
Dohodu o ochraně populací evropských netopýrů (tzv. 
Dohoda o netopýrech) a v neposlední řadě i Úmluvu 
o mezinárodním obchodě ohroženými druhy živočichů 
a rostlin (CITES).

Výše uvedené zákony a vyhlášky jsou ve většině pří-
padů spíše výrazem konzervativního přístupu k druho-
vé ochraně a mají význam především v případech, kdy 
lze konkrétní druhy přímým pronásledováním reálně 
ohrozit, např. vydra říční, velké šelmy či netopýři. Efek-
tivitu zákonných norem ovšem ztěžuje těžkopádnost 
legislativních procesů (např. dodnes je jako silně ohro-
žený chráněn bobr evropský, přestože již dávno punc 
vzácnosti pozbyl). Pro ochranu většiny savců mají stě-
žejní význam spíše projekty typu NATURA 2000, které 
kladou důraz na ochranu stanovišť, biotopů a ekosysté-
mů – jejich zachování do značné míry zaručuje i exis-
tenci společenstev živočichů (a rostlin) na ně vázaných. 
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Nemalým problémem ovšem je automatické přebírání 
tzv. „naturových“ druhů do národní legislativy podle 
Přílohy IV Směrnice ES č. 92/43/EEC (byla sestavová-
na spíše s ohledem na poměry v západní Evropě) bez 
toho, že by existovala možnost akceptovat přirozenou 
odlišnost charakteru výskytu v jiných částech evrop-
ského kontinentu. Názorně lze situaci demonstrovat 
na příkladu dvou hlodavců. Křeček polní (Cricetus cri-
cetus) je z pohledu EU druhem, který vyžaduje „přís-
nou ochranu“ (Obr. 311). Tak se skutečně může jevit 
v západní Evropě, kde dosahuje západní hranice svého 
rozšíření, naopak ve střední Evropě (tj. i v ČR) je dnes 
místy v nížinách (Polabí, střední a jižní Morava) velice 
hojným druhem agrocenóz s občasnými populačními 
výkyvy až na hranici „přemnožení“. Přes dočasný po-
pulační útlum v 70.–80. letech 20. století a částečnou 
změnu v charakteru osídlení (ústup z pahorkatin a vr-
chovin) se lze v našich podmínkách těžko smířit s jeho 
zařazením mezi silně (či jinak) ohrožené druhy. Opačně 
je tomu u plcha zahradního (Eliomys quercinus) – jelikož 
v západní Evropě (a v Belgii zvlášť) je druhem relativně 
hojným, na Přílohu IV. zmíněné směrnice se nedostal, 
a přitom nejen u nás, ale i v jiných oblastech střední 
Evropy je druhem mizejícím se všemi atributy kriticky 
ohroženého druhu. Nemá-li v očích odborné i laické ve-
řejnosti evropská ochranářská legislativa ztrácet část své 
důvěryhodnosti, měla by co nejdříve začít respektovat 
dostatečně podložená a zdůvodněná národní specifi ka 
členských zemí a regionů.

Na rozdíl od zákonů a vyhlášek nemají červené kni-
hy a červené seznamy legislativní platnost a slouží jako 
základní zdroj informací o ohrožené fauně pro odborné 
i osvětové účely. První výběr našich ohrožených taxonů 
savců byl zveřejněn počátkem 80. let 20. století v rámci 
návrhu Červeného seznamu obratlovců ČSSR (BARUŠ 
1981). Zahrnoval 34 druhů (resp. poddruhů), z toho 
žijící 27 druhů s původním (autochtonním) výskytem 
na dnešním území ČR (Čechy, Morava a Slezsko); vyhu-
bené druhy nebyly zahrnuty. O tři roky později sestavil 
RYBÁŘ (1984) návrh Červeného seznamu ohrožených 
druhů netopýrů ČSSR. V konečné úpravě pak vyšel Čer-
vený seznam obratlovců Československa v roce 1988 jako 
odborná publikace (BARUŠ et al. 1988) a o rok později 
v podobě Červené knihy ohrožených a vzácných druhů 
rostlin a živočichů ČSSR (BARUŠ et al. 1989). Oproti 
původnímu návrhu se počet zařazených druhů zvýšil 
na 48 (z toho 40 druhů „platných“ pro území ČR) a při-
byly i 3 druhy vyhubené (bobr evropský, norek evropský, 
zubr). Mezitím byl publikován i první červený seznam 
pro Českou republiku (TRPÁK et al. 1988), který platil 
až do vydání nové verze sestavené podle kritérií IUCN 
v roce 2003 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2003). V ní je zařa-
zeno 28 žijících druhů, tj. 31,4 % současného druhového 
spektra. Největší zastoupení ohrožených druhů připadá 
na letouny (Chiroptera) – 12 druhů (41,4 % ohrožených 
druhů), šelmy (Carnivora) – 7 druhů (24,1 %) a hlodavce 
(Rodentia) – 6 druhů (20,7 %). Dále následují sudoko-
pytníci (Artiodactyla) se 2 druhy (6,9 %) a po 1 dru-

Obr. 311:  Je či není křeček polní (Cricetus cricetus) ohroženým druhem?
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hu jsou zastoupeni hmyzožravci (Eulipotyphla) a zajíci 
(Lagomorpha) (tj, po 3,4 %). Podíváme-li se na složení 
tohoto seznamu podle zastoupení jednotlivých katego-
rií, pak největší zastoupení připadá na kategorii taxonů, 
o nichž jsou nedostatečné údaje (DD) – 9 druhů (29,0 % 
zařazených žijících druhů), dále následují druhy zrani-
telné (VU) – 7 druhů (22,6 %), kriticky ohrožené (CE) 
a ohrožené (EN) s 5 druhy (po 16,1 %), druhy téměř 
ohrožené (NT) a nevyhodnocené (NE) mají po 1 druhu 
(3,2 %).
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BOX 35:  Sysel obecný v ČR

Z obávaného škůdce kriticky ohrožený druh

Sysel obecný (Spermophilus citellus) byl do 50. let běžný v bezlesých nížinách, pahorkatinách i vrchovinách 
přinejmenším na čtvrtině území ČR, avšak výrazný a rychlý populační úbytek v následujících dvou desetiletích 
vedl k postupné fragmentaci výskytu. V současné době (2008) je jeho výskyt známý už pouze zhruba na třech 
desítkách lokalit (4,6 % území ČR), které zároveň tvoří severozápadní hranici celkového areálu druhu (ANDĚRA 
2011, MATĚJŮ et al. 2008).

Obr. 312:  Současný výskyt sysla obecného v ČR. 
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BOX 36:  Netopýři v ČR

Letouni jako objekt dlouhodobého sledování

V našich i evropských podmínkách je výjimečný projekt „Sčítání netopýrů v zimovištích ČR“, který probíhá již 
od roku 1969, v posledních 20 letech pod patronací České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON). Počet 
monitorovaných míst se postupně zvyšoval až na téměř 500 lokalit (opuštěná důlní díla, jeskyně, sklepení apod.), 
na kterých bylo zastiženo několik set tisíc jedinců. Výsledky ukazují, že po všeobecném poklesu početnosti 
netopýrů a vrápenců v 70. letech dochází od 80. let přes meziroční výkyvy k postupnému celkovému navyšo-
vání jejich stavů. Např. netopýr vodní (Myotis daubentonii) je na monitorovaných zimovištích 3krát početnější 
než v 70. letech, u netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) je nárůst 
zhruba dvojnásobný. U netopýra brvitého (Myotis emarginatus) doprovází zvyšování početnosti plošné šíření 
druhu do oblastí, kde se dříve nevyskytoval (HORÁČEK et al. 2005). Monitoring zimních lokalit nyní doplňuje 
i standardizované sledování výskytu letounů (možnost srovnávání výsledků) v dalších obdobích roku (sčítání 
mateřských kolonií, odchyt do sítí u podzemních prostor, sledování pomocí ultrazvukových detektorů aj.), což 
z nich činí nejlépe monitorovanou skupinu našich savců.

Obr. 313:  Chýnovská jeskyně na Táborsku je jedním z dlouhodobě sledovaných zimovišť netopýrů u nás. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
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Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.
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Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.
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5.9.17  Červené seznamy

Jan Plesník

Mezi volně žijícími živočichy, planě rostoucími rostlina-
mi a dalšími organismy se státní i dobrovolná ochrana 
tradičně zaměřuje na druhy, ohrožené vymizením, tedy 
vyhynutím nebo vyhubením. Červené seznamy ohro-
žených druhů a jejich rozšířená verze, červené knihy, 
přinášejí hodnocení druhů (nebo jiných taxonů) právě 
z hlediska nebezpečí vymizení.

Začátky červených knih a červených seznamů spadají 
do r. 1959, kdy tehdejší předseda komise pro přežití dru-
hů (Species Survival Commission, SSC) nejvýznamnější 
nevládní ochranářské organizace, Mezinárodní unie 
na ochranu přírody (IUCN), plukovník Leofric Boyle 
začal vytvářet kartotéku ohrožených druhů (BURTON 
2001). 

Soudobá péče o populace planě rostoucích rostlin 
a volně žijících živočichů a o jimi osídlené prostředí 
měla štěstí, že u její kolébky jako svébytného oboru stála 
vyhraněná osobnost bez nadsázky renesančního formá-
tu – Peter Scott, který přitom nebyl přírodovědec, lesník 
ani veterinář (viz BOX 37). 

Uvádí se, že se všestranně nadaný Scott, který v čele 
SSC nahradil Boyleho, nechal inspirovat seznamem po-
hřešovaných lodí, který již více než 150 let vede známá 
pojišťovací společnost Llyod a který je uložen právě 
v červených deskách. Červené knihy a následně červe-
né seznamy se staly obdobným soupisem druhů, o které 
můžeme přijít stejně jako o pojištěné lodě, pokud se jim 
nebudeme věnovat. Scott si předsevzal, že upozorní ši-
rokou veřejnost na živočichy a rostliny, kteří mohou být 
v blízké budoucnosti pohřešováni, jestliže na záchranu 
jejich populací a jimi obývaného prostředí nebudou 
podniknuta rychlá a dostatečně účinná opatření. První 
červená kniha (Red Data Book) přinášela na jednotli-
vých kartách údaje o určitém druhu jako je jeho popis, 

rozšíření, ohrožení a bionomie (IUCN 1962). Byla slo-
žena z volně vyjímatelných různě barevných listů, takže 
se ani v ústředí organizace ve švýcarském Morges, resp. 
v Glandu nezachoval úplný výtisk. Do povědomí nejširší 
veřejnosti na celém světě se nicméně dostalo až vydá-
ní, připravené v r. 1969 ve slušném nákladu známým 
britským nakladatelstvím Collins, ilustrované zdařilými 
Scottovými perokresbami (FISHER et al. 1969).

Během 70. a 80. let století 20. století se červené sezna-
my a knihy staly významným nástrojem, napomáhajícím 
stanovit priority pro konkrétní ochranářské akce a zís-
kat pozornost nejširší veřejnosti a řídících pracovníků 
pro aktuální problémy péče o přírodu a obecněji život-
ního prostředí. Koncepce červených seznamů a knih 
byla postupně rozšířena i na plemena hospodářských 
zvířat, odrůdy a kultivary kulturních plodin, rostlinná 
společenstva, půdy a typy biotopů, ekosystémů, využí-
vání území či krajiny. Na základě úspěšnosti červených 
seznamů pro ohrožené druhy připravuje IUCN kritéria 
pro hodnocení stupně ohrožení ekosystémů. Měla by 
odrážet rozsah míru změny v rozsahu, složení, struk-
tuře a fungování ekosystémů. Uvedený přístup naráží 
na řadu problémů, souvisejících s vymezením ekosys-
témů a vyčíslením jejich stavu, určením stupně jejich 
poškození, zástupnými veličinami kvantifi kujícími ohro-
žení a prahovými hodnotami těchto veličin a se stan-
dardizací obdobného hodnocení (RODRÍGUEZ et al. 
2011 – cf. 2.1 Přínos ekosystémové ekologie pro biologii 
ochrany přírody).

Vedle červených seznamů se pro potřeby ochrany 
přírody vydávají i další soupisy druhů: černé seznamy 
zahrnují vyhubené nebo vyhynulé druhy (připomeňme, 
že v ochraně přírody tak označujeme i soupisy nepůvod-
ních druhů, které se mimo původní areál rozšíření cho-
vají invazně), modré ohrožené druhy, jejichž početnost 
je naopak stabilizovaná nebo dokonce stoupá, jantarové 
druhy zranitelné nebo téměř ohrožené (GIGON et al. 
1998, 2000, PLESNÍK 2003, EATON et al. 2009).

BOX 37:  U základů moderní druhové ochrany stál malíř

Sir Peter Scott (1909–1989), jediný syn známého britského polárníka, který o měsíc prohrál s Norem Amudse-
nem boj o dosažení jižního pólu a při zpáteční cestě od jižního pólu zahynul, vystudoval dějiny umění a živil se 
jako zručný malíř. Na letních olympijských hrách v roce 1936 získal pro Spojené království bronzovou medaili 
v jachtingu. I když nebyl důstojník z povolání, za 2. světové války velel skupině torpédoborců, která v Lamanšském 
průlivu úspěšně pronásledovala německé ponorky. 

Britský polyhistor založil a stal se prvním prezidentem Světového fondu na ochranu přírody (WWF Inter-
national, www.panda.org). Na jednom zasedání z dlouhé chvíle nakreslil dobře známé logo WWF – stylizovanou 
černobílou pandu velkou. Hodně času Scott věnoval celoživotní lásce – vodním ptákům. Nepřekvapí proto, že 
inicioval vznik Mezinárodního úřadu pro výzkum vodních ptáků a mokřadů (IWRB), z něhož se v průběhu doby 
vyvinula další klíčová mezinárodní organizace, zaměřená na péči o přírodní dědictví – Wetlands International 
(WI, www.wetlands.org). Z českých ochranářů s Peterem Scottem dlouhodobě spolupracoval jeden z otců mo-
derně koncipované ochrany přírody v bývalém Československu RNDr. Jan Čeřovský, CSc.
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Co je vlastně ohrožený druh?

Až do začátku 90. let 20. století byla příprava červených 
seznamů a knih založena spíše na názoru jednotlivých 
odborníků, byť bezpochyby kvalifi kovaném, než na peč-
livém rozboru nezbytných údajů, ačkoliv pro hodnoce-
ní druhů byly navrženy rozmanité, často značně složité 
indexy. Červené seznamy jednotlivých taxonomických 
jednotek nebo skupin či stejných taxonů z různých zemí 
tak nebyly porovnatelné. Ba co víc, stávalo se, že růz-
ní autoři se na tom, do jaké míry je hodnocený druh 
skutečně ohrožen vyhubením nebo vyhynutím, při 
opakované klasifi kaci vůbec neshodli. Ve snaze vyřešit 
uvedený problém přijala IUCN v roce 1994 nové ka-
tegorie pro zařazování druhů do červených seznamů, 
spolu s objektivnějšími a vědecky přísnějšími kritérii. 
Po intenzivní diskusi a ověřování byla jejich závěrečná 
verze v roce 2000 schválena a ofi ciálně uveřejněna o rok 
později (IUCN 2001, PLESNÍK & CEPÁKOVÁ 2003). 
Aktuální text kritérií a kategorií IUCN pro zařazování 
druhů a nižších taxonomických jednotek do červených 
seznamů byl publikován v roce 2010 (IUCN 2010). 
Uvedený přístup umožňuje shodné používání kritérií 
a kategorií různými hodnotiteli, vychází z pravděpo-
dobnostní klasifikace nebezpečí vymizení příslušné-
ho druhu, je použitelný v různých časových měřítcích 
a dokáže se do značné míry se vypořádat s neurčitostí 
(RODRIGUES et al. 2006, PLESNÍK 2007, MACE et al. 
2008, VIÉ et al. 2008). Přesto podle některých autorů 
umožňuje i nadále subjektivní hodnocení, vycházející 
z osobní pozice hodnotitele (HAYWARD 2009). 

Rozmanitost živých forem na Zemi by ve skutečnosti 
vyžadovala vypracovat specifi cká kritéria alespoň pro 
hlavní skupiny organismů (nižší rostliny, vyšší rostliny, 
bezobratlí včetně hmyzu, nižší obratlovci a vyšší obrat-

lovci). Sestavovatelé nových kritérií se nicméně rozhodli 
pro jednotnou klasifi kaci organismů podle stupně ohro-
žení. Návrh nepracoval se žádným hodnocením biotopů 
a typů využívání území. Navíc bylo od samého začátku 
zřejmé, že u části druhů chybějí potřebné údaje z ne-
dávné doby a že navrhovaná kritéria nejvíce vyhovují 
globální klasifi kaci ptáků a savců.

Kategorie IUCN jsou určeny kvantitativními, jasný-
mi a odborně věrohodnými kritérii a umožňují uživate-
lům hodnotit stav druhu v jakékoli z pěti následujících 
situací: 
(1)  pokles početnosti populace, 
(2)  malý areál rozšíření a úbytek nebo kolísání počet-

nosti populace, 
(3)  nízká početnost populace a její úbytek, 
(4)  velmi nízká početnost populace a omezený areál 

rozšíření
(5)  matematické modelování životaschopnosti populace.

BOX 38 přináší přehled v současnosti používaných ka-
tegorií IUCN pro zařazování druhů a taxonů do červe-
ných seznamů, zatímco přiložené schéma na obr. 314 
představuje jejich hierarchii. 

U kriticky ohrožených druhů se nověji zavádějí dvě 
nová označení (pravděpodobně vyhynulý nebo vyhu-
bený Possibly Extinct, PEX a pravděpodobně vyhynulý 
nebo vyhubený ve volné přírodě, Possibly Extinct in the 
Wild, PEW). Jak je z jejich názvu patrné, týkají se druhů, 
jejichž defi nitivní vyhynutí nebo vyhubení celkově nebo 
mimo lidskou péči nebylo potvrzeno. Stále častější zno-
vuobjevení druhů prohlášených za vyhynulé nebo vyhu-
bené potvrzuje, že stanovit, že konkrétní druh nebo jiný 
taxon defi nitivně vymizel, může být mnohem obtížnější 
než určit stupeň hrozby, že vyhyne nebo bude vyhuben 
(BUTCHART et al. 2006b, RODRIGUES 2006). 

BOX 38:   Stručná charakteristika kategorií IUCN 
pro zařazování druhů do červených seznamů

(PLESNÍK 1995a; 1995b; IUCN 2001; 2010a; PLESNÍK & CEPÁKOVÁ 2003)
• Vyhynulý nebo vyhubený (EX) – druh, pro který rozsáhlé průzkumy nezpochybňují skutečnost, že poslední 

jedinec uhynul
• Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě (EW) – druh, který přežívá pouze v lidské péči (kultivace, pěs-

tování, chov)
• Kriticky ohrožený (CR) – druh, které čelí výjimečně vysokému nebezpečí vymizení ve volné přírodě
• Ohrožený (EN) – druh, který čelí velmi vysokému nebezpečí vymizení ve volné přírodě
• Zranitelný (VU) – druh, který čelí vysokému nebezpečí vymizení ve volné přírodě
• Téměř ohrožený (NT) – druh, který prozatím neřadíme mezi kriticky ohrožené, ohrožené nebo zranitelné, ale 

je blízko této klasifi kaci nebo bude pravděpodobně do jedné z těchto kategorií zařazen již v blízké budoucnosti
• Málo dotčený (LC) – rozšířený a početný druh
• Druh, o němž jsou nedostatečné údaje (DD) – druh, pro něž nejsou k dispozici informace, které by umožnily 

vyhodnotit, jakému nebezpečí vymizení čelí
• Nevyhodnocený (NE) – druh, který zatím nebyl hodnocen podle kritérií IUCN.
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Každý návrh na zařazení určitého druhu do červené-
ho seznamu IUCN bývá podpořen důvěryhodnými úda-
ji o rozloze jeho areálu rozšíření, početnosti populace 
a jejích trendech, výskytu, upřednostňovaném prostředí, 
ohrožujících činitelích a podniknutých nebo plánova-
ných ochranářských akcích. Hodnotitel musí důsledně 
uvést všechny zdroje použitých informací a jeho názor 
recenzují nejméně další dva odborníci.

Seznamy celosvětově ohrožených druhů IUCN vy-
cházely původně jako tištěné publikace ve dvouletých 
intervalech. Rozvoj moderních informačních technolo-
gií si i v tomto případě vynutil zásadní změnu. Od roku 
2004 jsou soupisy druhů a dalších taxonů, ohrožených 
v celosvětovém měřítku, každoročně aktualizovány 
a jsou zdarma dostupné na internetové adrese http://
www.iucnredlist.org. Poslední červený seznam celo-
světově ohrožených druhů a nižších taxonů, sestavený 
IUCN, vyšel v červnu 2011 (IUCN 2011). Protože po-
kračuje zájem vydávat červené seznamy a červené kni-
hy ohrožených druhů v jednotlivých částech světa nebo 
státech, vypracovala IUCN v roce 2003 podrobný návod 
pro používání kategorií a kritérií pro červené seznamy 
na úrovni nižší než je celosvětová. Máme na mysli kon-
tinenty či jejich části nebo státy a jejich administrativní 

a geografi cky vymezené jednotky (IUCN 2003, PLES-
NÍK et al. 2003b). 

Pro potřeby obdobných hodnocení musely být za-
vedeny dvě nové kategorie stupně ohrožení: vyhynulý 
nebo vyhubený v určité části světa (RE) a nevhodný pro 
hodnocení (NA). Posledně jmenovaná kategorie zahrnu-
je kupř. druhy, které určitou oblast pouze navštěvují, ale 
nerozmnožují se zde. Uvedené nové kategorie a kritéria, 
často ve značně upravené podobě (KELLER et al. 2005), 
přijaly nebo se chystají přijmout mnohé státy včetně ČR: 
z výsledku jednoho ze šetření vyplývá, že tři čtvrtiny 
zemí, které vydaly celostátní seznam ohrožených dru-
hů, použilo právě kritéria IUCN (MILLER et al. 2007). 
Podle některých názorů by měly být druhy zařazovány 
do červených seznamů nikoli v geopolitických, nejčastěji 
státních nebo EU, ale biogeografi ckých hranicích (GEN-
TILI et al. 2011). 

Přestože se hodnocení určitého druhu nebo nižší ta-
xonomické jednotky či populace v celostátním měřítku 
může z mnoha důvodů od globální klasifi kace stupně 
ohrožení vyhynutím nebo vyhubením lišit (RODRÍ-
GUEZ et al. 2000), nemusejí být uvedené rozdíly celkově 
až tak dramatické, jak by se na první pohled zdálo (viz 
BOX 39).
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Obr. 314:  Přehled kategorií Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN) pro zařazování druhů do červených seznamů; tučně vyzna-
čené kategorie označují ohrožené druhy.
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BOX 39:   Shodují se celostátní červené seznamy
a červený seznam celosvětově ohrožených druhů IUCN?

Skutečnost, že nebezpečí, že určitý druh vyhyne nebo bude vyhuben, nemusí být shodné v globálním měřítku 
a v rámci určitého státu, vedla k sestavování červených seznamů na úrovni nižší než je celosvětová. Nicméně až 
dosud se jen málo studií pokusilo vyhodnotit, do jaké míry mohou být výstupy obou přístupů podobné. 

BRITO et al. (2010) porovnali celostátní seznamy ohrožených druhů Brazílie, Kolumbie, Číny a Filipín s červe-
ným seznamem IUCN, vydaným v roce 2008. Podstatné rozdíly se týkaly tří otázek. Pětinu druhů, považovaných 
alespoň jednou ze čtyř zemí za obecně ohrožené, IUCN zatím z pohledu nebezpečí vymizení ještě nevyhodnotila. 
Naopak 14 % celosvětově ohrožených druhů, vyskytujících se v těchto zemích, v jejich celostátních seznamech 
vůbec nenajdeme. Na druhou stranu jen 2 % v uvedených státech ohrožených organismů neeviduje IUCN jako 
celosvětově ohrožené. Znamená to, že většina druhů je považována buď za ohrožené v globálním i národním 
měřítku, nebo jim nehrozí vyhubení ani v rámci analyzovaných zemí, ani v celosvětovém rozsahu. 

Porovnání červeného seznamu IUCN a zákona o ohrožených druzích (Endangered Species Act, ESA) potvrdilo, 
že jen 43 % globálně ohrožených ptačích druhů vyskytujících se na území USA chrání výše uvedená celostátní 
právní norma. U savců, obojživelníků, plžů, korýšů a hmyzu není ve Spojených státech chráněno průměrně 74 % 
druhů, ohrožených v celosvětovém měřítku vyhubením (HARRIS et al. 2012).

V současné ochranářské terminologii se označují jako 
obecně ohrožené druhy, které spadají do jedné ze tří ka-
tegorií ohrožení podle kritérií IUCN, konkrétně do ka-
tegorií zranitelný, ohrožený a kriticky ohrožený. Druhy 
mohou být klasifikovány rovněž jako méně dotčené 
nebo téměř ohrožené, pro klasifi kaci některých druhů 
nejsou k dispozici odpovídající data. 

Kritici tvůrcům červeným seznamům vyčítají, že až 
dosud byl vyhodnocen jen malý počet druhů a některé 
významné taxony či ekologické/funkční skupiny jsou 
poněkud přehlíženy (REGNIER et al. 2009). Skutečně, 
poslední seznam celosvětově ohrožených druhů jich za-
hrnuje 19 265: vyhodnoceno bylo 59 508 druhů (IUCN 
2011). Připomeňme, že až dosud vědci popsali na naší 
planetě přinejmenším 1,8 milionů druhů (CHAPMAN 
2009; IUCN 2011). Zatím se podařilo z hlediska rizi-
ka úplného vymizení klasifi kovat všechny savce, ptáky, 
obojživelníky, paryby, mořské ryby podčeledi Epine-
phelinae a čeledi pyskounovití (Labridae), sladkovodní 
kraby, humrovité (Nephropidae), korály vytvářející úte-
sy, jehličnany a cykasy. Značnou část druhů odborníci 
vyhodnotili i u plazů a ryb, přičemž zvláštní pozornost 
byla věnována rybám korálových útesů a sladkovod-
ním rybám. Za zcela vyhodnocené taxony či ekologic-
ké/funkční skupiny nepovažujeme takové, u nichž sice 
byly klasifi kovány všechny do nich řazené druhy, ale 
v nichž počet druhů nepřesahuje 150 (e. g., jeseterovití 
 Acipenseridae 27 druhů, rostliny vytvářející mangro-
vové porosty 67 druhů, mořské jednoděložné kvetou-
cí rostliny rodu Posidonia 72 druhů nebo mořští hadi 
110 druhů). 

Pro ztrojnásobení počtu druhů a nižších taxonů hod-
nocených z hlediska jejich ohrožení vymizením by bylo 
zapotřebí 60 milionů USD (asi 1,1 miliardy Kč). Pokud 

by se podařilo uvedené fi nanční prostředky získat, stal 
by se červený seznam IUCN skutečným barometrem 
stavu biologické rozmanitosti, pochopitelně na úrovni 
druhů a v celosvětovém měřítku. Potřebná částka se 
může zdát obrovská: na druhou stranu představuje jen 
1 % dotací, které americká vláda každoročně poskytuje 
velkým společnostem těžícím ropu. Až dosud provádějí 
hodnocení špičkoví experti zdarma a ve svém volném 
čase (STUART et al. 2010).

Červený seznam IUCN přináší i soupis 797 druhů, 
vyhubených od roku 1500: dalších 62 druhů dnes pře-
žívá již jen v lidské péči. Nejvíce ohrožených druhů se 
vyskytuje v tropech, především v horách a na ostrovech. 
Pro suchozemské organismy zůstává největší hrozbou 
i nadále rozpad, ničení a úbytek původních biotopů 
(IUCN 2011). Opakovaně se potvrzuje, že při vyčísle-
ní míry ohrožení daného druhu nebo nižšího taxonu 
v globálním rozsahu by měla být pozornost věnována 
zejména činitelům, ohrožujícím celý druh, nikoli jed-
notlivé populace (HAYWARD 2009). 

U početných taxonů nebo ekologických/funkčních 
skupin, kde je nezbytné co nejdříve určit stupeň jejich 
ohrožení vyhynutím nebo vyhubením, se využívá vzor-
kování (sampling). Pro podrobné hodnocení vybereme 
náhodně 1 500 druhů nebo nižších taxonů. Uvedený 
přístup se uplatnil kupř. u mechorostů, kapradin, jed-
noděložných a dvouděložných rostlin, vážek  (Odonata), 
kostnatých ryb a plazů (BAILLLIE et al. 2008, 2010 
BIODIVERSITY INDICATORS PARTNERSHIP 2010, 
CLAUSNITZER et al. 2010, BRUMMITT & BACH-
MAN 2010, HOFFMANN et al. 2010 – viz BOX 40). 
Zdá se, že u druhově početných taxonů představuje 
vzorkování jediný smysluplný přístup, jak získat v ro-
zumné době získat představu o stupni jejich ohrožení 
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(COLLEN & BAILLIE 2010). Naopak při sestavování 
evropského Červeného seznamu cévnatých rostlin byly 
upřednostněny druhy, na něž se vztahuje legislativa EU 
a mezinárodní mnohostranné úmluvy, planě rostoucí 
příbuzné druhy prioritních plodin a druhy vyskytující 
se ve vodním prostředí (BILZ et al. 2011). 

Index červeného seznamu 

IUCN navrhla spolu s dalšími ochranářskými organi-
zacemi jako je BirdLife International a Conservation 
International pro monitorování biologické rozmani-
tosti index červeného seznamu (Red List Index, RLI – 
 BAILLIE et al. 2004, BROOKS & KENNEDY 2004, 
BUTCHART et al. 2004, 2006a). Je založen na počtu 
druhů, zařazených do jednotlivých kategorií IUCN, 
a na počtu případů, kdy byl druh přeřazen do jiné kate-
gorie, protože se skutečně zvýšil nebo snížil stupeň ne-
bezpečí, že vyhyne nebo bude vyhuben. Nevztahuje se 
tedy na situaci, kdy byl stupeň ohrožení určitého druhu 
přehodnocen na základě nových poznatků, které uka-
zují, že předcházející zařazení bylo chybné. Zvyšující se 
stupeň ohrožení taxonu může v některých případech být 
výsledkem pouze zlepšujících se znalostí o něm, a nikoli 
skutečným odrazem změn v jeho početnosti či areálu 
rozšíření, popř. v obojím, nebo změnou taxonomického 
zařazení. Je zřejmé, že při výpočtu RLI se musí hodnoce-
ní vždy týkat stejných druhů. Proto se v takovém případě 
přehodnocuje dřívější klasifi kace druhu, které platí do té 
doby, dokud se stav ohrožení způsobený vnějšími činiteli 
skutečně nezmění. 

RLI se stanovuje tak, že se počet druhů zařazených 
do každé kategorie IUCN pro stupeň ohrožení druhu 
vyhynutím nebo vyhubením násobí vahou kategorie 
(LC málo dotčený 0 až EX vyhynulý nebo vyhubený 
a EW vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě 5). Zjiš-
těná čísla se sečtou, vydělí maximální možnou hodnotou 
(počet celkově hodnocených druhů násobený největší 
vahou, tj. modeluje se situace, kdy by všechny hodno-
cené taxony vyhynuly nebo byly vyhubeny) a odečtou se 
od 1. Získaná hodnota RLI se pohybuje od 0 do 1 (BUBB 
et al. 2009, BUTCHART et al. 2007). 

Zatím byl RLI spočítán pro čtyři skupiny volně žijí-
cích živočichů. Potvrzuje, že z globálního pohledu jsou 
obojživelníci ohroženi vyhynutím nebo vyhubením 
více než ptáci a savci, nicméně stav populací korálů se 
v důsledku stále častějšího „blednutí“ zhoršuje zdaleka 
nejrychleji. Savci jsou nejohroženější v jihovýchodní 
Asi, protože zejména v Indonésii a Malajsii jsou vel-
koplošně káceny původní lesy. Navíc v celé oblasti trpí 
savci příliš intenzivním lovem. Skutečnost, že nejvíce 
ptačích druhů čelí nebezpečí vyhubení v Oceánii, mu-
síme přičíst na vrub působení invazních nepůvodních 
druhů na zranitelnou ostrovní faunu. Za hlavní příčinu 
úbytku obojživelníků v celoplanetárním měřítku pova-
žujeme šíření plísňového onemocnění chytridiomykózy 
(2010 BIODIVERSITY INDICATORS PARTNERSHIP 
2010). Vůbec poprvé byl RLI použit na nižší úrovni než 
globální u ptáků (PIHLS & FLENSTED 2011, SZABO 
et al. 2012). 

BOX 40:   Dokážeme určit stupeň ohrožení rostlin
v celosvětovém měřítku?

Podle střízlivých odhadů osídluje Zemi přinejmenším 390 000 druhů rostlin. Odpovědět na otázku, kolik z nich 
čelí nebezpečí, že zcela vymizí, není jednoduché. Na rozdíl od poměrně dobře prozkoumaných skupin živočichů 
jako jsou savci, ptáci nebo obojživelníci totiž odborníci doposud vyhodnotili riziko vyhynutí jen u 3 % známých 
rostlinných druhů. Oprávněně předpokládáme, že si záměrně vybírali ohrožené, aby pomohli ochráncům přírody 
určit druhy, o které je potřeba se postarat přednostně. 

Britští botanici proto zvolili zcela jiný přístup. U čtyř hlavních skupin rostlin vybrali náhodně 1 500 druhů 
a pomocí kritérií Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN) pro zařazování druhů do červených seznamů 
(IUCN 2009) stanovili pravděpodobnost, že zaniknou. Nahosemenné rostliny, kam patří mj. jehličnany a cykasy, 
vyhodnotili všechny, protože v současnosti se jich na Zemi vyskytuje méně než 1 000 druhů. Pomocí uvedených 
vzorků tak získali obrázek o celkovém ohrožení globální květeny.

Získané výsledky nejsou právě potěšitelné. Plných 22 % druhů světové fl óry může již v blízké budoucnosti 
zcela vymizet. Navíc desetina dalších rostlinných druhů může snadno spadnout do této kategorie, pokud ne-
podnikneme rychlé a účinné kroky na jejich ochranu. V celosvětovém měřítku jsou rostliny stejně ohrožené 
jako savci, ale více než ptáci. Nejvyšší podíl ohrožených druhů (36 %) byl zjištěn právě u nahosemenných, za-
tímco u jednoděložných, bobovitých, kapradin a mechorostů se tato hodnota pohybuje mezi 12–22 %. Nejvíce 
jsou rostliny ohroženy ve Střední a Jižní Americe, kde nad pomyslnou propastí balancuje plná třetina druhů 
 (BRUMMITT & BACHMAN 2010).
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Možnosti využití červených seznamů 
pro hodnocení biologické rozmanitosti 

Červené seznamy ohrožených druhů, resp. RLI byl vy-
užit pro hodnocení, zda se podařilo splnit politický cíl 
OSN do roku 2010 významně snížit rozsah a rychlost 
úbytku biologické rozmanitosti, a to jak v celosvětovém 
měřítku (BUTCHART et al. 2005, 2010, HOFFMANN et 
al. 2010, SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON 
BIOLOGICAL DIVERSITY 2010, český přehled PLES-
NÍK 2010a, 2010b) i v České republice (CHOBOT 2010). 
V ČR posloužily červené seznamy jako jeden z neopo-
minutelných podkladů k posouzení stavu přírody a kra-
jiny (MIKO & HOŠEK 2009). 

Nedávno byl uveřejněn sympatický pokus, který vy-
hodnotil, jaký má vliv vyhynutí či vyhubení obratlovců 
na evoluci: také v tomto případě posloužily k vyjádření 
nebezpečí vymizení těchto obratlovců červené seznamy 
IUCN (BAILLIE et al. 2010). 

Kritéria IUCN pro zařazování druhů a nižších taxo-
nů do červených seznamů se používají i pro vyjádření 
míry ohrožení příslušného taxonu probíhající a předpo-
kládanou změnou podnebí (e. g., THOMAS et al. 2004). 
Nicméně je nutné brát v úvahu, že uvedený přístup může 
mít ne nepodstatná omezení (AKÇAKAYA et al. 2006). 

Světový fond životního prostředí (Global Environ-
ment Facility, GEF) použil červený seznam IUCN pro 
stanovení, kam by měly přednostně směřovat fi nanční 
prostředky na péči o globální biologickou rozmanitost 
(HOFFMANN et al. 2008). 

Červené seznamy v Československu a ČR 

V bývalém Československu začaly červené seznamy 
vycházet ke konci 70. let 20. století (ČEŘOVSKÝ et al. 

1979, HOLUB et al. 1979, HUDEC 1979, BARUŠ 1981, 
DONÁT & SEDLÁČEK 1982, RYBÁŘ 1984, BARUŠ et 
al. 1988, TRPÁK et al. 1988, ŠŤASTNÝ & BEJČEK 1992). 
V letech 1988–1999 vyšla edice červených knih ohro-
žených a vzácných druhů rostlin a živočichů Českoslo-
venska, resp. ČR a SR (SEDLÁČEK et al. 1988, BARUŠ 
et al. 1989, ŠKAPEC et al. 1992, KOTLABA et al. 1995, 
ČEŘOVSKÝ et al. 1999). Rozsahem i způsobem zpra-
cování se bezpochyby řadí mezi nejzdařilejší publikace 
tohoto typu v celoevropském měřítku. Červený seznam 
ohrožených rostlinných společenstev (MORAVEC et al. 
1995) patří mezi vůbec první soupisy fytocenóz, negativ-
ně ovlivněných lidskou činností. Totéž platí i pro červený 
seznam hlístů (Nemathelminthes), parazitujících na vy-
braných druzích ryb v ČR a SR (BARUŠ et al. 1997). 
Kromě celostátních červených knih a seznamů byly 
vydány i publikace, přibližující ohrožené rostlinné a ži-
vočišné druhy určitého kraje nebo oblasti (e. g., KUBÁT 
1986, CHÁN 1999). Byla zpracována také červená kniha 
ohrožených biotopů ČR (KUČERA 2005).

Od roku 1995 byly v ČR sestaveny červené seznamy, 
využívající nové kategorie a kritéria IUCN či jejich upra-
vené verze (výjimkou zůstává červený seznam cévnatých 
rostlin). Přípravou ofi ciálních červených seznamů pově-
řilo Ministerstvo životního prostředí Agenturu ochrany 
přírody a krajiny ČR. Až dosud byly uveřejněny celo-
státní červené seznamy všech hlavních taxonomických 
nebo ekologických skupin: hub (HOLEC & BERAN 
2006), lišejníků (LIŠKA & PALICE 2010), mechorostů 
(KUČERA & VÁŇA 2005), cévnatých rostlin (PRO-
CHÁZKA 2001), bezobratlých (FARKAČ et al. 2005) 
a obratlovců (PLESNÍK et al. 2003a). S výjimkou červe-
ného seznamu lišejníků je zájemce najde na internetové 
adrese http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.
php?what=1264&X=X.

Obr. 315:  Hodnocení stupně ohrožení vyhynutím nebo vyhubením u různých taxonů a ekologických/funkčních skupin, založené 
na zařazení druhů a nižších taxonů do červených seznamů ČR.
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V současnosti čelí podle odborníků sestavujících čer-
vené seznamy ohrožených druhů v ČR zvýšenému ne-
bezpečí vyhynutí nebo vyhubení plná třetina druhů 
(CHOBOT 2010). Ukazuje se ale, že čím méně druhů 
hodnocený taxon či ekologická/funkční skupina zahr-
nuje, tím je v ní patrnější jak stupeň ohrožení, tak počet 
vyhynulých nebo vyhubených druhů. Druhově málo po-
četné skupiny obratlovců vykazují nadpoloviční podíl 
ohrožených druhů. Ze skupin s velkou druhovou bo-
hatostí je více 40 % hodnocených druhů ohroženo také 
u cévnatých rostlin. Na první pohled příznivější situace 
u hub či mechorostů může ve skutečnosti odrážet spí-
še nedostatek aktuálních a hodnověrných údajů o hůře 
prozkoumaných druzích. Totéž platí i pro bezobratlé. 
Ostatně zdánlivě nízký podíl obecně ohrožených druhů 
u hmyzu (22 %) vypadá poněkud jinak, jestliže se po-

díváme podrobněji na relativně prozkoumané skupiny, 
jako jsou vážky (48 %), listorozí brouci (49 %), denní 
motýli (46 %) či vosy (Vespoidea, 47 %). Zřejmě nejvíce 
dopadlo negativní působení činitelů na brouky z čeledi 
majkovitých (Meloidae): z 23 druhů osídlujících ČR jich 
10 vymizelo, dalších 11 je obecně ohrožených a jen dva 
jsou z hlediska vymizení v relativním bezpečí (cf. ČÍŽEK 
et al. 2009). 

Porovnání stupně ohrožený u taxonů či ekologic-
kých skupin, kde byly hodnoceny všechny známé druhy, 
v ČR, v Evropě a ve světě přináší tab. 84.

Na území ČR se vyskytuje celkem 42 druhů, zařa-
zených v roce 2011 do červeného seznamu IUCN jako 
celosvětově obecně ohrožené: z nich je 31 živočišných 
a 11 rostlinných druhů. Tři druhy osídlující i ČR jsou 
hodnoceny jako globálně kriticky ohrožené (IUCN 
2011). 

Závěr

Až dosud byl alespoň jeden celostátní červený se-
znam nebo červená kniha ohrožených druhů vydán ve 
122 zemích celého světa (BUBB et al. 2009). Jak se dá 
předpokládat, nejvíce zemí uveřejnilo červené seznamy 
cévnatých rostlin (88 %), necévnatých rostlin (76 %) 
a obratlovců (67 %.). Naopak podstatně méně zemí vy-
hodnotilo stupeň ohrožení bezobratlých (53 % zemí) 
a hub a lišejníků (jen 30 %). Platilo přitom, že čím je 
daná země bohatší (měřeno hrubým domácím produk-
tem), tím více skupin organismů klasifi kuje podle stupně 
ohrožení do červených seznamů. V Evropě uveřejnilo 
alespoň jeden celostátní seznam ohrožených druhů 
89 % zemí, zatímco v Oceánii jen 13 %. Jen 36 % států 
má k dispozici alespoň jeden aktuální červený seznam 
ohrožených druhů. Další nepříznivou zprávou je, že čím 
více druhů obratlovců v dané zemi žije a čím více druhů 
těchto živočichů je v dané zemi celosvětově ohroženo, 
tím méně červených seznamů příslušný stát vydal (ZA-
MIN et al. 2010). Podrobnější informace o celostátních 
seznamech ohrožených druhů nalezne zájemce na adre-
se: http://www.nationalredlist.org/site.aspx?pageid=138.

Červené seznamy ohrožených druhů nejsou nikde – 
s výjimkou jediného státu – legislativní normou a nejsou 
tedy právně závazné. Nicméně představují ucelený názor 
na to, jak hodnotí stav cílových druhů a dalších taxonů 
z hlediska jejich ohrožení přední odborníci, a zůstáva-
jí tak těžko nahraditelným informačním zdrojem pro 
tvorbu příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení či výno-
sů. Také v ČR slouží červené seznamy k připravované 
aktualizaci seznamu zvláště chráněných druhů, který 
je součástí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 
(HORODYSKÁ et al. 2011). 

Zkušenosti s výběrem prioritních druhů pro ochra-
nu opakovaně potvrzují, že čím dokonalejší a vědecky 
jednoznačnější jsou kritéria pro hodnocení druhů z hle-

Tab. 84:
Podíl obecně ohrožených druhů (%) z celkového počtu 
druhů v ČR, Evropě a ve světě: stav k 1. 7. 2011, uvedeny 
pouze skupiny, u nichž byly hodnoceny všechny druhy 
(PROCHÁZKA 2001, PLESNÍK et al. 2003a, BIRDLIFE 
INTERNATIONAL 2004, FARKAČ et al. 2005, KUČE-
RA & VÁŇA 2005, HOLEC & BERAN 2006,  TEMPLE 
&  TERRY 2007, COX & TEMPLE 2009, TEMPLE 
& COX 2009, KALKMAN et al. 2010, LIŠKA & PALICE 
2010, VAN SWAAY et al. 2010, FREYHOF & BROOKS 
2011, IUCN 2011).

taxon/ekologická skupina ČR Evropa svět
Savci 18 15 25
Ptáci 48 13 13
Plazi 61 19 5
Obojživelníci 59 23 41
Sladkovodní ryby 45 37
Mořské ryby podčeledi 
Epinephelinae 17

Pyskounovití 5
Paryby 33
Denní motýli 46 9
Vážky 48 15
Sladkovodní krabi 31
Humrovití < 1
Měkkýši 37
Koráli vytvářející útesy 32
Cévnaté rostliny 41
Jehličnany 30
Cykasy 63
Mechorosty 24
Lišejníky 37
Houby macromyceta 13
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diska jejich ohrožení vyhynutím nebo vyhubením, tím 
méně bude existovat druhů, o nichž máme k dispozici 
nezbytné aktuální a věrohodné údaje. Přestože je snaha 
odborníků, kteří připravovali uvedený systém hodno-
cení druhů, používat pro přípravu červených seznamů 
pouze jedinou metodiku pochopitelná, je nanejvýš pro-
blematické, zda vůbec může být natolik obecná, aby plně 
platila pro tak rozdílné taxony či ekologické skupiny jako 
jsou kupř. řasy a savci. Zejména v případě bezobratlých 
a „nižších“ rostlin je obtížné, ne-li přímo nemožné, po-
užít navržená kvantitativní kritéria, takže musela být 
pro přípravu červených seznamů ohrožených druhů 
ČR rozumným způsobem upravena (PLESNÍK 2005): 
totéž nastalo kupř. při sestavování červeného seznamu 
evropských motýlů (VAN SWAAY et al. 2010, 2011) 
či červených seznamů ohrožených bezobratlých a hub 
(CARDOSO et al. 2011, DAHLBERG &  MUELLER 
2011). Ukazuje se, že pro odlišení krátkodobých změn 
v početnosti motýlů od dlouhodobých trendů musíme 
brát v úvahu delší časový úsek, e. g. 20–25 let (FOX 
et al. 2011, MAES et al. 2012). Kritéria pro hodnocení 
nebezpečí vymizení druhů na úrovni nižší než celosvě-
tová poněkud nadhodnocují stupeň ohrožení populací 
vyskytujících se na okraji areálu rozšíření příslušného 
druhu, zejména izolovaných populací planě rostoucích 
rostlin, a naopak podhodnocují stav ohrožení u druhů, 
u nichž sice došlo k významnému poklesu početnosti, 
ale které přesto zůstávají poměrně běžné (EATON et al. 
2005, ABELI et al. 2009).

Soudobé ochranářské plánování je založeno na zrani-
telnosti a nenahraditelnosti složek biologické rozmani-
tosti. Obě zákonitosti postihují právě červené seznamy, 
a to od místního po celosvětové měřítko. Pro hodnocení 
vlivů na životní prostředí (EIA), přípravu a naplňování 
resortních strategií, koncepcí, plánů a akcí a realizaci 
mezinárodních mnohostranných úmluv, dohod a pro-
tokolů bychom neměli brát v úvahu jen závěrečné zařa-
zení cílového taxonu do určité kategorie ohrožení, ale 
zejména údaje, které k němu vedly. Červené seznamy 
celosvětově ohrožených druhů, připravované IUCN, po-
skytují cenné údaje o ohrožení hodnoceného taxonu, 
ale i o jeho rozšíření a do určité míry i o jeho nárocích 
na prostředí. Přesto by neměly sloužit jako jediný, byť 
všeobecně uznávaný podklad pro určení, které druhy, bi-
otopy nebo ekosystémové procesy bychom měli chránit 
přednostně (POSSINGHAM et al. 2002, GRAMMONT 
& CUARÓN 2006, BECKER & LOYOLA 2008, HOFF-
MANN et al. 2008, DAHLBERG & MUELLER 2011, 
MARTÍN-LÓPEZ et al. 2011). 

Přestože červené seznamy celosvětově ohrožených 
druhů nejsou dokonalé, zůstávají nejkomplexnějším, 
vědecky podloženým zdrojem údajů o stavu druhů fau-
ny a fl óry z hlediska stupně jejich ohrožení vymizením.

5.9.18   Řešení škod působených 
vydrou říční

Markéta Václavíková

Úvod

Aktivní druhová ochrana vedla v Evropě v posledních 
desetiletích k záchraně mnoha populací kriticky ohro-
žených druhů (SCHWERDTNER & GRUBER 2007). 
V hustě osídlených oblastech Evropy ovšem v některých 
případech dochází k situacím, kdy si člověk a narůstající 
populace chráněných druhů navzájem konkurují a usi-
lují o stejné zdroje. Příkladem takových konfl iktních 
situací je aktuální problematika rybožravých predátorů 
v oblastech intenzivního chovu ryb. Rybáři v Dánsku, 
Itálii, Německu, Rakousku, Polsku a České republice 
se každoročně potýkají s nemalými škodami na rybích 
obsádkách působenými volavkou popelavou (Ardea 
 cinerea) (KLOSKOWSKI 2011; VÁCLAVÍKOVÁ et al. 
2011) nebo hejny migrujících kormoránů (Phalacrocorax 
carbo) (SIMILÄ & VARJOPURO 2004). Typickým před-
stavitelem konfl iktních rybožravých predátorů je také 
vydra říční (Lutra lutra), jež v posledních letech způso-
buje milionové škody na produkci ryb v České republice 
(VÁCLAVÍKOVÁ et al. 2011), Polsku (KLOSKOWSKI 
2011), Rakousku (SIMILÄ & VARJOPURO 2004), Ně-
mecku či Portugalsku (RAUSCHMAYER et al. 2008). 

Se zvětšujícím se areálem rozšíření a stoupající po-
četností vyder v těchto státech se stále častěji ozývají 
rybáři s požadavky na jejich regulaci. Jelikož je vydra 
říční v České republice řazena vyhláškou 395/1992 Sb. 
mezi silně ohrožené druhy živočichů, nelze za současné 
situace k odchytům či odstřelům požadovaným rybáři 
přistoupit. I přes dnešní zdánlivou stabilitu populace 
vydry v ČR je tento druh velmi zranitelný, a pokud pro 
vydru nebudou zajištěny základní ochranné podmínky, 
může se opět ocitnout na hranici vyhubení (POLEDNÍK 
et al. 2009).

Populační dynamika vydry říční v ČR
a historie konfl iktu

Středověk až začátek 20. století
Velikost a rozšíření populace vydry říční na českém úze-
mí se v minulosti výrazně měnila v závislosti na řadě 
negativních faktorů. Ve středověku byla vydra love-
na jak pro kvalitní trvanlivou kožešinu, tak pro maso 
považované za postní jídlo. Protože vydry představují 
jednoho z konkurentů rybářů, s rozkvětem rybářství 
a rybníkářství na našem území začalo docházet k je-
jich pronásledování a zabíjení. Přesto obývala vydra až 
do poloviny 18. století všechny vyhovující vody dnešních 
Čech. Úpadek rybníkářství na konci 18. století a tech-
nické úpravy řek v průběhu první poloviny 19. století 
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s sebou přinesly zánik mnoha vhodných vydřích habi-
tatů a následné zhoršení životních podmínek (KOKEŠ 
& ANDĚRA 1994).

Druhá polovina 19. století neznamenala pro vydru 
zlepšení situace. Po vydání zákona o shromažďova-
cím právu v r. 1867 vzniklo u nás mnoho organizací 
sportovních rybářů, které se snažily zvýšit zarybnění 
řek vypouštěním plůdku a eliminovat veškeré faktory 
ohrožující jejich investice a konečné výnosy. Podle do-
bových zpráv se v té době dostávalo ročně k pražským 
kožešníkům až 800 vydřích kůží (KOKEŠ & ANDĚRA 
1994). Postupně si lidé právě díky poklesu počtů ulo-
vených vyder uvědomili, že dochází ke snižování po-
četnosti vydří populace. Na konci 40. let 20. století pak 
vydra získala statut chráněného živočicha a vzhledem 
k její vzácnosti a tehdy panujícím vlastnickým vztahům 
nebyla až do 90. let předmětem pronásledování (TO-
MAN & ROCHE 2003).

20. století až rok 1989
Přestože vydra nebyla v tomto období intenzivně love-
na, její životní podmínky nebyly dobré. Díky vysokému 
stupni znečištění vodního prostředí byla, jakožto vrcho-
lový predátor, maximálně vystavena účinkům cizoro-
dých polutantů (insekticidů, polychlorovaných bifenylů 
a těžkých kovů), které způsobují chronické poškození 
organismu, včetně narušení reprodukčních schopností 
a oslabení imunitního systému (KUČEROVÁ & ROCHE 
1999). 

Pokles vydří populace na českém území vyvrcholil 
v 70. letech 20. století, kdy se vydra stala kriticky ohro-
ženým druhem v počtu méně než 200 jedinců (BARUŠ 
& ZEJDA 1981 in HLAVÁČ et al. 1998). V následujících 
desetiletích se situace začala měnit k lepšímu a podle 
výsledků mapování rozšíření vydry říční na území České 
republiky z let 1989–1992 žilo na počátku devadesátých 
let v ČR asi 300 až 350 vyder přítomných na 30 % plochy 
státu (KUČEROVÁ et al. 2001). 

Období po roce 1989
Na základě mapování z let 1997 až 2000 byl stav popu-
lace vydry odhadován na přibližně 800 jedinců s výsky-
tem na 40 % plochy České republiky. Hlavním důvodem 
nárůstu populace bylo pravděpodobně zlepšení kvality 
vody a ostatních složek životního prostředí a částečně 
i nárůst chovu ryb po restitucích po roce 1989 (KUČE-
ROVÁ et al. 2001). Poslední mapování rozšíření vydry 
na území České republiky v roce 2006 prokázalo trvalý či 
nepravidelný výskyt vydry na 75 % území v počtu 2200 
jedinců (POLEDNÍK et al. 2007). Z výsledků vyplývá, 
že se vydří populace u nás po staletích ústupu a stagnace 
stabilizovala a začíná narůstat. 

Změna vlastnických vztahů a nárůst hospodářské-
ho využití vod po roce 1989 s sebou přinesla i změnu 
v pohledu na vydry. Mezi zájmy majitelů zprivatizova-

ných rybníků a přítomností vydry znovu vyvstává ost-
rý konfl ikt (KRANZ et al. 1998; MORAVCOVÁ 2002; 
VÁCLAVÍKOVÁ & KOSTKAN 2009). Přestože je vydra 
chráněna zákonem, jsou zdokumentovány případy, kdy 
se vlastníci při ochraně svého majetku uchylují k ile-
gálním metodám. V minulých letech bylo prokázáno 
kladení otrávených návnad, chytání vyder do želez a pas-
tí či zastřelení (TOMAN & ROCHE 2003). Intenzitu 
pronásledování dokládají také výsledky sledování vyder 
označených vysílačkami. V jižních Čechách byli 4 jedin-
ci ze 14 sledovaných zvířat prokazatelně a úmyslně zabiti 
člověkem (KUČEROVÁ & ROCHE 1999). KRANZ et al. 
(1998) dokonce uvádí údaj o 100 vydrách zabitých ročně 
v oblasti Jižních Čech. V současné době je ilegální lov 
společně s úhyny na komunikacích nejvýznamnějším 
faktorem ohrožujícím současnou českou vydří populaci, 
přičemž oba tyto faktory mají vzrůstající trend (POLED-
NÍK et al. 2009).

Typy škod působených vydrou říční

Škody působené vydrou na rybích obsádkách jsou často 
rozdělovány na dva typy:
Škody primární
Tyto jsou způsobené přímou predací, kdy jsou ryby vy-
drou chyceny a zkonzumovány. Rybáři si často stěžují 
na tzv. nadměrné zabíjení (CULKOVÁ 2007). Vydry 
v některých případech zabijí, nebo poškodí více ryb, 
než ve skutečnosti potřebují. Toto chování je dokumen-
továno v situacích, kdy se vydra dostane do rybníka 
s velkými generačními rybami, které při lovu vytáhne 
z vody ven, zkonzumuje měkké části těla a zbytek po-
nechá netknutý (TOMAN 1995; ADÁMEK et al. 2003; 
LEBLANC 2003). Tato forma chování bývá vysvětlována 
nepřirozeně vysokou obsádkou v rybnících, kde je vydra 
velkým množstvím pohybující se kořisti neustále podně-
cována k dalšímu lovu (ERLINGE 1968; HERÁŇ 1982).
Škody sekundární
Někteří rybáři odhadují, že sekundární škody mohou 
dokonce významně převýšit škody primární (CUL-
KOVÁ 2007; KLOSKOWSKI 2011). K těmto škodám 
dochází především v zimním období. Za normálních 
podmínek jsou ryby v zimě tzv. zakomorovány u dna 
nádrže a vykazují sníženou metabolickou i pohybovou 
aktivitu. V tomto období jsou ryby extrémně náchylné 
k vnějšímu stresu. Lovecké aktivity vyder způsobují pře-
rušení této klidové fáze, jehož následkem je pohyb ryb, 
úbytek jejich hmotnosti a zvýšená náchylnost k infekcím 
a parazitárním onemocněním (ADÁMEK et al. 2003). 
Vzhledem k tomu, že hromadné úhyny ryb mohou být 
způsobeny mnoha dalšími faktory, např. změnami fy-
zikálních a chemických parametrů vody (KUČEROVÁ 
1999), je nutné potvrdit vliv vyder na nepřímou morta-
litu ryb pomocí objektivního studia. Předběžné výsled-
ky výzkumu sekundárních škod probíhajícího ve stanici 
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ochrany fauny v Pavlově naznačují změny v glycidovém 
a minerálovém metabolismu stresovaných ryb, zvýšenou 
hladinu stresových hormonů a snížení tukových zásob. 
Srovnání míry přežití v následujícím vegetačním obdo-
bí u ryb zahrnutých do experimentu ovšem neukázalo 
žádné rozdíly (POLEDNÍKOVÁ et al. 2006). 

Řešení konfl iktu

Preventivní opatření
Zabránit konfl iktům jakéhokoliv charakteru lze často 
použitím preventivních opatření. Jako velmi efektivní 
opatření proti vniknutí vydry do rybníka se osvědčilo 
oplocení zapuštěné do země v kombinaci s elektrickým 
ohradníkem (BODNER 1995; LEBLANC 2003). Tento 
typ prevence je bohužel téměř nerealizovatelný u vel-
kých, mnohahektarových rybníků. Dále se doporučuje 
používání zvukových a světelných plašičů, či zakrývání 
otvorů na zamrzlých rybnících. Odklonit zájem vydry 
od hospodářsky cenných ryb lze i poskytnutím alter-
nativních zdrojů potravy (rybníčky s plevelnou rybou). 
Přestože mnohé studie dokazují, že alespoň části škod lze 
zabránit používáním těchto metod, rybáři jich využívají 
jen ve velmi omezené míře. Nejnovější údaje ukazují, že 
v České republice škodám aktivně předchází pouze 26 % 
rybářů v oblastech s výskytem vyder (VÁCLAVÍKOVÁ 
et al. 2011). Vedle pochybností o skutečném fungování 
preventivních opatření rybáři nejčastěji argumentu-
jí velkou fi nanční nákladností navrhovaných opatření 
a požadují fi nanční podporu od státu. 

Poskytování náhrad škod způsobených vydrou
Alternativním způsobem řešení konfl iktů mezi zájmy 
člověka a ochranou ohrožených druhů živočichů je 
proplácení náhrad škod způsobených těmito chráně-
nými živočichy. V České republice funguje systém ná-
hrad škod od roku 2000, kdy vstoupil v platnost zákon 
115/2000 Sb., kterým stát přebírá odpovědnost za někte-
ré zvláště chráněné druhy, včetně vydry říční.

Náhrady škod na rybách způsobených vydří predací 
lze poskytnout v případě, že se vydra v době a na mís-
tě vzniku škody prokazatelně zdržovala. Pokud byla 
škoda způsobena v sádkách, rybích líhních a odchov-
nách, náhrada škody je poskytnuta za předpokladu, že 
rybochovné zařízení bylo v době vzniku škody oplo-
ceno a na přítoku a odtoku vody opatřeno mřížkami 
bránícími vniknutí vydry. Žádost o poskytnutí náhra-
dy škody musí poškozený rybář předložit příslušnému 
krajskému úřadu do 10 dnů ode dne, kdy se o škodě 
dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy 
s nejvyšší pravděpodobností škoda vznikla. Výši škod 
na rybách způsobených vydrou je nutné prokázat od-
borným, případně znaleckým posudkem (znění zákona 
115/2000 Sb.).

Od počátku platnosti zákona dochází k neustálé-
mu nárůstu počtu žádostí i celkově vyplacených peněz 

za škody způsobené vydrou. Mezi lety 2000–2006 bylo 
ze státního rozpočtu České republiky vyplaceno více 
než 30 milionů Kč, tj. roční průměr více než 5 milio-
nů. Nejvíce žádostí o náhrady škod řeší krajský úřad 
Jihočeského kraje a kraje Vysočina, tedy tradičních 
rybníkářských oblastí, kde se zároveň vyskytuje nejpo-
četnější část populace vydry v ČR. Vyplacené náhrady 
škod způsobených vydrou však mnohonásobně převy-
šují fi nanční ztráty vyčíslované Rybářským sdružením 
České republiky (RSČR), či Českým rybářským svazem 
(ČRS). První jmenovaná profesní organizace sdružu-
jící velká produkční rybářství uvádí průměrné roční 
ztráty způsobené vydrou ve výši 19 milionů Kč a Český 
rybářský svaz dokonce téměř 130 milionů Kč. Zatím-
co členové RSČR hospodařící na rybnících a sádkách 
mohou žádat o náhrady škod, ČRS obhospodařující 
především tzv. volné vody tuto možnost nemá. Přes-
tože byl zákon 115/2000 Sb. šest let po svém schválení 
novelizován a rozšířil defi nici ryb na ryby v rybářských 
revírech (původní defi nice zahrnovala pouze ryby cho-
vané k hospodářským účelům v rybochovných zaříze-
ních), náhrady škod ve volných vodách nadále nejsou 
uplatnitelné. Schválení novely vyvolalo zpracování le-
gislativních analýz, které se v pohledu na aplikovatelnost 
zákona rozcházejí. Podle právního výkladu Ministerstva 
životního prostředí jsou ryby ve vodních tocích tzv. „res 
nullius“, neboli věcí ničí, a vlastnické právo k nim vzniká 
až jejich ulovením. 

Efektivita řešení konfl iktu
Existence legislativních nástrojů na kompenzaci škod 
neznamená automatické a efektivní řešení problému. 
V letech 2004–2006 byl proveden sociologický průzkum, 
jehož cílem bylo zjistit reálné využívání a účinnost záko-
na 115/2000 Sb. (VÁCLAVÍKOVÁ et al. 2011). Průzkum 
ukázal, že informovanost rybářů o možnostech úhra-
dy škod na rybách způsobených vydrou byla relativně 
dobrá, ale zjistil rozdíly mezi znalostmi reprezentantů 
velkých rybářství a drobných soukromých vlastníků. 
Zatímco všichni manažeři velkých společností byli se 
zněním zákona a podmínkami z něj vyplývajícími se-
známeni velmi dobře, znalost zákona či spíše vědomí 
o jeho existenci mezi soukromými hospodáři byla nižší. 
Čtvrtina z nich o zákonu nikdy neslyšela, a zbývající ry-
báři věděli o právním předpise většinou jen z doslechu, 
neznali jeho znění, či podmínky přiznání náhrady škod. 

Bez ohledu na znalost zákona považovala naprostá 
většina rybářů byrokracii spojenou s podáním žádosti 
o náhradu za velmi časově i fi nančně zatěžující, a mnoho 
z nich proto tento proces raději nepodstoupilo. O ná-
hrady škod žádalo 72 % poškozených rybářských spo-
lečností, a pouze 10 % soukromých hospodářů. Většina 
rybářů (63 %) navíc považovala kompenzaci škod pouze 
za částečné řešení, jehož adekvátním doplněním by byl 
regulovaný odstřel či odchyt vyder. V rámci průzkumu 
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bylo také zjištěno, že pracovníci státní správy v ochraně 
životního prostředí nejsou dostatečně seznámeni s typy 
preventivních zařízení a tudíž nejsou schopni poradit 
rybářům, jak efektivně ochránit jejich majetek před vy-
drou.

Přístupy v zahraničí

Přístupy k řešení problematiky vydry v rybářství se liší 
v jednotlivých evropských státech a do dnešního dne 
nebylo přijato jednotné opatření. V Sasku (Německo) 
existuje program pro podporu environmentálně ladě-
ného rybničního hospodaření v krajině, který je založen 
na dobrovolných smluvních vztazích v délce trvání pěti 
let. Rybáři se zde zavazují k poskytnutí potravních zdro-
jů pro vydru. Takzvaný „otter bonus“ ve výši 103 EUR/
ha/rok je jim tedy vyplácen za toleranci vydry na rybní-
cích. Druhým programem je kompenzace za způsobené 
újmy, která se vyplácí v případech, kdy ekonomické ztrá-
ty v rybářství způsobené chráněnými živočichy překročí 
100 EUR/ha/rok. Navíc jsou místním rybářům posky-
továny dotace na technická preventivní opatření proti 
rybožravým predátorům (SIMILÄ et al. 2006). 

V Dolním Rakousku fungoval až do roku 2003 
podobný systém jako v ČR a rybáři žádali o náhra-
du konkrétních škod způsobených vydrou (SIMILÄ 
& VARJOPURO 2004). Současný systém kompenzací 
je založen na rozdílném přístupu k rybníkům různých 
velikostí a motivaci rybářů k používání preventivních 
opatření zabraňujících vniknutí vydry do rybníka. 
Drobní soukromí vlastníci hospodařící na rybnících 
do 0.1 ha nemají nárok na žádnou kompenzaci a je jim 
doporučeno použít oplocení jako prevence proti vydřím 
škodám. Také rybáři hospodařící na rybnících o rozloze 
0.1–0.65 ha nejsou oprávněni žádat o náhrady vzniklých 
škod, ale stát jim přispívá na nákup a stavbu oploce-
ní ve výši až 750 EUR na jeden rybník. Pouze majitelé 
rybníků větších než 0.65 ha mohou žádat stát o náhradu 
skutečných škod způsobených vydrou, jelikož aplikace 
a údržba oplocení u velkých rybníků je problematická 
(BODNER personal communication 2010).

V Polsku v současné době nefunguje žádný systém 
náhrad škod způsobených vydrou. Přestože je vydra 
tamními zákony chráněna, stát se snaží vyjít rybářům 
vstříc a každoročně vydává omezený počet povolenek 
na odstřel problémových jedinců (KLOSKOWSKI 2011). 

Výhled do budoucna

Konfl iktu mezi vydrou říční a rybářstvím se v posled-
ním desetiletí dostalo velké pozornosti. Zavedení zákona 
o poskytování náhrad škod sice zmírnilo bouřlivé reakce 
některých rybářů, nicméně konfl ikt nadále přetrvává. 
Jedním z důvodů je nedostatek informací o způsobech 
zabránění vzniku škod a procesu kompenzací zapříči-

něný neefektivní komunikací mezi rybáři a pracovníky 
státní správy v ochraně životního prostředí. Šíření in-
formací o možnostech předcházení škod do řad rybářů 
i pracovníků státní správy by proto mělo být jedním 
z pilířů aktivního managementu populace vydry říční 
v České republice. Zvýšená pozornost by měla být vě-
nována především drobným soukromým hospodářům, 
kteří se z hlediska ochrany vydry zdají být nejvíce rizi-
kovou skupinou. Jako velmi důležité se jeví směřovat 
informace o vydře také široké veřejnosti – ať už formou 
veřejných přednášek, výstav nebo prostřednictvím mé-
dií, která umožňují působit na co nejširší okruh lidí. Na-
ším cílem by měla být uvědomělá veřejnost, která bude 
ilegální zabíjení vyder cítit jako netolerovatelné.

Za situace každoročního nárůstu vydřích škod je 
namístě zvážit přechod od striktní ochrany vydry k re-
gulovanému managementu populace, tj. zákonem re-
gulovanému odchytu či odstřelu s nastavenými limity. 
Tento krok vyžaduje důkladné zhodnocení současné si-
tuace a potenciálních dopadů na vydří populaci na na-
šem území. 

V neposlední řadě je nutné se zamyslet nad celým 
systémem náhrad škod a položit si následující otázky: Je 
tento systém při neustálém nárůstu počtu žadatelů udr-
žitelný? Má smysl vyplácet náhrady škod, když i přesto 
dochází k nelegálnímu zabíjení vyder? Má smysl vyplá-
cet náhrady při nepřirozeně vysoké hustotě rybí obsádky 
a absenci preventivních opatření? Je vůbec možné škody 
objektivně vyčíslit? Nepovede kompenzace škod k potla-
čení snah škodám preventivně předcházet?

Odpovědět na tyto otázky nebude jednoduché. Hle-
dání odpovědí však bude snazší, pokud bude mezi insti-
tucemi státní ochrany přírody a rybářskými zájmovými 
skupinami veden stálý a konstruktivní dialog.
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5.9.19   Invazní rostliny v České republice 
a jejich vliv na biodiverzitu

Petr Pyšek, Milan Chytrý, Jan Pergl

Klimatická a krajinně historická východiska

Rostlinné invaze se odehrávají v historickém kontextu 
klimatu, lidské činnosti a využívání krajiny a současné 
zatížení invazními druhy z tohoto kontextu přímo či 
nepřímo vyplývá. Česká republika je vůči invazím rost-
linných druhů poměrně náchylná (PYŠEK & PRACH 
2003; PYŠEK 2005), což je dáno relativně velkou hus-
totou osídlení (133 obyvatel/km2) i hustou sítí řek, sil-
nic (0,71 km/km2) a železnic (0,11 km/km2). Vodní toky 
a komunikační síť podporují šíření nepůvodních druhů, 
protože semena a další typy diaspor se krajinou často 
šíří právě podél nich. Svou polohou je země ekotonem 
mezi velkými krajinnými celky na kontinentální úrovni: 
Alpami na jihu, Karpaty na východě, Panonskou pánví 
na jihovýchodě, oblastí oceanicky ovlivněného klimatu 
na západě a nížinami severního Německa a Polska, je-
jichž druhová a biotopová diverzita byla silně omezena 
účinkem pleistocénního zalednění. V území se vytvořila 
řada přírodních i lidských migračních cest, které ote-
vírají možnosti kolonizace, a to hlavně ve směru Z-V 
a JV-SZ. Mnoho druhů má blízko našich hranic seve-

rozápadní okraj areálu, odkud mohou být přímo nebo 
nepřímo rozšiřovány člověkem. Dynamika šíření nepů-
vodních druhů u nás je podobná ostatním částem střední 
Evropy a navazuje na kontinuání tok mnoha vln invazí 
v západní Evropě. První význačnou příležitostí, kterou 
člověk poskytl nepůvodním druhům, byla neolitická 
zemědělská kolonizace, která začala v 8. tisíciletí př. n. l. 
Další výrazné krajinné změny, doprovázené invazemi 
rostlin, následovaly zejména v eneolitu (5.–3. tisíciletí 
př. n. l.), době bronzové (2. tisíciletí př. n. l.), vrcholném 
a pozdním středověku (11.–15. století) a od 19. století 
(PYŠEK 2005). Ve druhé polovině 20. století se projevilo 
zejména ekonomické napojení na východ. Prostřednic-
tvím jednoho z největších nádraží v Evropě v Čierné pri 
Čope v bývalém Československu se k nám dostalo mno-
ho druhů asijských a jihovýchodoevropských (JEHLÍK 
& HEJNÝ 1974; JEHLÍK 1998). Během tohoto období, 
přes některé odlišné rysy využívání krajiny, u nás probě-
hl stejný proces jako v ostatní Evropě. Nový typ krajiny, 
který se velkoplošně prosazuje od 90. let 20. století, je 
charakterizován ústupem fyzické přítomnosti člověka 
v otevřené krajině, poklesem frekvence přímých zá-
sahů člověka do krajiny při současném zvýšení jejich 
intenzity, ústupem tradičního zemědělství, výrazným 
narušováním v souvislosti s průmyslovými aktivitami 
a rozšiřováním zástavby v příměstských oblastech a dal-
ším zesílením migračních možností pro rostliny (PYŠEK 
& SÁDLO 2004; PYŠEK 2005).

Mezinárodní kontext
výzkumu biologických invazí 

Invazním rostlinám, potažmo biologickým invazím 
obecně, je v posledním desetiletí, a to nejen v České 
republice, věnována velká pozornost – ucelený přehled 

BOX 41:   Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru říční

Markéta Václavíková

Po vstoupení zákona 115/2000 Sb. v platnost byla ve spolupráci odborníků z vládních i nevládních organizací 
v ČR připravena metodika stanovení výše náhrad škod způsobených vydrou říční. Tato metodika zatím nebyla 
Ministerstvem životního prostředí schválena jako závazná. Metoda výpočtu výše škod závisí na množství a roz-
místění rybníků žadatele o náhradu škody. V závislosti na těchto parametrech se poté provádí výpočet výše 
škod pro skupinu rybníků, či jednotlivé rybníky. Výpočet výše škod je založen na známé hustotě vyder v oblasti 
(v případě skupiny rybníků) a konkrétní návštěvnosti (u jednotlivých rybníků). Zde je pro jednoduchost uvedena 
pouze rovnice pro výpočet škod na jednotlivém rybníku:

Z = c * p * kp * d * r,

kde Z je výše náhrad v Kč, c je průměrná cena ryb za 1 kg v Kč, p je koefi cient potravy v kg (zohledňuje příjem 
potravy a podíl komerčních druhů ryb v potravě), kp je koefi cient velikosti rybníka, d je počet dnů, a r je ná-
vštěvnost (vyjadřuje, jak často byl rybník vydrami navštěvován).
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současného výzkumu v oblasti rostlinných invazí v ČR 
poskytují Materiály Zpráv České botanické společnosti 
(PYŠEK et al. 2008a). Tento výzkum se odehrává v ce-
loevropském kontextu. V Evropě se vzrůstající pově-
domí o významu biologických invazí projevilo nejdříve 
ve vztahu ke škodlivým organismům v zemědělství, 
později ve vztahu k ochraně biodiverzity. Tato proble-
matika pak byla včleněna do řady mezinárodních smluv 
a v posledních letech se jí intenzivně zabývají i orgány 
EU (ŠÍMA 2008; KETTUNEN et al. 2009; SHINE et 
al. 2010). Podpora komplexního řešení biologických 
invazí se promítla mimo jiné ve vyhlášení výzkumných 
témat v 6. rámcovém programu (RP) Evropské unie 
 (2002–2006), kdy se biologické invaze staly jednou 
z priorit. V tomto programu byly fi nancovány projek-
ty DAISIE (www.europe-aliens.org), zaměřený výlučně 
na invaze, a ALARM, komplexní projekt, v němž invaze 
hrály významnou roli jako jeden z faktorů ohrožujících 
biodiverzitu (www.alarmproject.net). Oba projekty byly 
založeny na shromáždění stávajících dat a jejich analýze 
a Česká republika do nich byla v letech 2004–2009 úzce 
zapojena prostřednictvím Botanického ústavu Akade-
mie věd (PYŠEK et al. 2008d). 

Hlavním cílem DAISIE bylo vytvoření Evropské da-
tabáze nepůvodních druhů (European Database of Ali-
en Species), která by soustředila a verifi kovala dostupná 
data z celé Evropy a veřejně je zpřístupnila. Projekt byl 
zaměřen na všechny skupiny organismů, pro které exis-
tují data: cévnaté rostliny, mechorosty, lišejníky, houby, 
obratlovce i bezobratlé živočichy, a to jak v terestrickém, 
tak sladkovodním a mořském prostředí. Vzniklá data-
báze obsahuje údaje o téměř 11 000 taxonech, jejich ta-
xonomickém zařazení, rozšíření a statutu v jednotlivých 
regionech (tedy zda jde o druh naturalizovaný či pře-
chodně zavlečený), výskytu v biotopech klasifi kovaných 
podle systému EUNIS (DAVIES & MOSS 2003), způso-
bu zavlečení (HULME et al. 2008) a ekologických a eko-
nomických důsledcích jejich invaze. Uceleným výstupem 
projektu DAISIE je také monografi e Th e Handbook of 
Alien Species in Europe (DAISIE 2009), která shrnuje 
výsledky pro jednotlivé taxonomicko-ekologické sku-
piny. Kniha obsahuje i úplný přehled všech taxonů ob-
sažených v databázi k únoru 2008 a souborné informace 
o 100 vybraných nejvýznamnějších invazních druzích. 

V  rámci modulu biologických invazí projektu 
ALARM (SETTELE et al. 2005) byla mimo jiné studová-
na invadovanost biotopů (tj. počet nebo podíl nepůvod-
ních rostlinných druhů) v České republice (CHYTRÝ et 
al. 2005; CHYTRÝ & PYŠEK 2008) i v různých regio-
nech Evropy (CHYTRÝ et al. 2008b) a analyzovány fak-
tory, které podmiňují jejich invazibilitu (tj. náchylnost 
biotopu k invazím) (CHYTRÝ et al. 2008a). Vznikly také 
mapy rostlinných invazí v Evropě a v ČR, které vyme-
zují regiony podle rizika invaze (CHYTRÝ et al. 2009a; 
2009b), a při kombinaci se scénáři budoucího vývoje 

klimatu a využívání krajiny jsou potenciálně využitelné 
i k modelování budoucích trendů v rostlinných invazích 
(CHYTRÝ et al. 2012). Další témata výzkumu tvořily 
například faktory ovlivňující invaze a možnosti předpo-
vídání invazního úspěchu (PYŠEK et al. 2009a; 2009b; 
2010; ESSL et al. 2011), vývoj obecného schématu způ-
sobů zavlékání invazních druhů (HULME et al. 2008), 
studium vlastností úspěšných invazních druhů (PYŠEK 
& RICHARDSON 2007; PYŠEK et al. 2009a) a zhodno-
cení jejich impaktu, tj. vlivu na biodiverzitu, ekonomiku 
a lidské zdraví (VILÀ et al. 2010; PYŠEK et al. 2012). 
Přínos projektu ALARM pro teorii biologických invazí 
shrnuli PYŠEK & HULME (2011). 

Nepůvodní fl óra České republiky

Počty nepůvodních druhů rostlin
Pokud jde o rostlinné invaze, patří Česká republika 
mezi nejlépe prozkoumané evropské země (PYŠEK et 
al. 2008c). To se odvíjí od intenzivního fl oristického vý-
zkumu, jehož počátky se datují již do konce 18. století 
(přehled viz PYŠEK et al. 2002b). Základy moderního 
výzkumu rostlinných invazí byly položeny v 70. letech 
20. století (HEJNÝ et al. 1973; JEHLÍK & HEJNÝ 1974; 
JEHLÍK 1998). Dostupné informace z území ČR shrnuje 
Katalog nepůvodních rostlin ČR (PYŠEK et al. 2002b), 
který obsahuje úplný přehled do té doby známých nepů-
vodních taxonů s údaji o jejich základních biologických 
a ekologických vlastnostech, době zavlečení a původu, 
jakož i podrobnou analýzu složení nepůvodní fl óry. Tato 
publikace se stala základem databáze CzechFlor spra-
vované Oddělením ekologie invazí Botanického ústavu 
AV ČR, jež obsahuje informace o biologických a eko-
logických vlastnostech a rozšíření nejen nepůvodních, 
ale i původních druhů (PYŠEK et al. 2002b). Obdobné 
seznamy existují a jsou průběžně aktualizovány i pro 
další skupiny organismů (ŠEFROVÁ & LAŠTŮVKA 
2005; MUSIL et al. 2010). Pro širší odbornou veřejnost 
je k dispozici též přehled nepůvodních druhů rostlin 
a živočichů s popisy vybraných druhů, historie jejich 
invaze a impaktu (MLÍKOVSKÝ & STÝBLO 2006). 

Nepůvodní fl óra České republiky čítá podle Katalogu 
1378 taxonů, z nichž většina se na našem území stále 
vyskytuje, ale některé jsou zde dnes vyhynulé. Vzhledem 
k tomu, že fl óra ČR zahrnuje v závislosti na taxonomic-
kém pojetí a stupni poznání kritických skupin zhruba 
2500–3000 původních druhů (KUBÁT et al. 2002 jich 
v Klíči ke květeně ČR uvádějí zhruba 2750), činí podíl 
nepůvodních taxonů na fl óře České republiky přibližně 
33 %. Nepůvodní fl óra obsahuje 333 archeofytů, tj. druhů 
zavlečených od neolitu do středověku, a 1045 neofytů, 
tj. druhů zavlečených v novověku. Většina nepůvod-
ních taxonů, celkem 892, je považována za přechodně 
zavlečené, 397 za naturalizované a 90 za invazní (Tab. 88, 
defi nice termínů viz BOX 42, Obr. 321). Z celkového 
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počtu neofytů došlo k úspěšné naturalizaci u 228 druhů 
(21,8 %) a z nich je 68 (6,5 % z celkového počtu intro-
dukcí) invazních. Naopak 231 přechodně zavlečených 
neofytů z české flóry vymizelo (PYŠEK et al. 2002b; 
2003b; PYŠEK 2005; KŘIVÁNEK et al. 2006).

Kříženců a hybridogenních taxonů je registrováno 
184, což odpovídá 13,3 % celkového počtu nepůvodních 
taxonů; z toho je 66 kříženců nepůvodních druhů se 
zástupci domácí fl óry (PYŠEK et al. 2002b). Hybridizace 
může mít nejen pozitivní vliv na konkurenční schop-
nost a rychlost šíření invazních populací (ELLSTRAND 
& SCHIERENBECK 2000; PYŠEK et al. 2003a), ale také 
ohrožovat původní vzácné druhy, které křížením ztrácejí 
svoji genetickou identitu (DAEHLER & CARINO 2001).

Ve srovnání se situací v ostatních evropských zemích, 
pro které jsou dispozici spolehlivá data o počtech nepů-
vodních druhů (LAMBDON et al. 2008; PYŠEK et al. 
2009c), Česká republika nikterak nevybočuje ze sché-
matu obecně platného v Evropě (Tab. 85). Použijeme-li 
jako měřítko počet naturalizovaných neofytů, odpovídá 
zasažení ČR počtům registrovaným ve srovnatelně vel-
kých zemích s obdobnou historií a charakterem lidské 
činnosti. Největší počty jsou udávány z velkých průmys-
lových zemí, pro řadu států však chybějí podrobnější 

informace, takže jsou známy jen celkové počty nepů-
vodních druhů nerozlišených na archeofyty a neofyty 
(LAMBDON et al. 2008). 

Časové trendy zavlékání
Invaze neofytů do České republiky v posledních 200 le-
tech probíhaly poměrně rovnoměrně, nicméně prav-
děpodobnost, že k nám bude druh zavlečen, závisela 
na řadě faktorů. Druhy z ostatních částí eurasijského 
kontinentu se k nám dostávaly v průměru dříve a prav-
děpodobnost zavlečení byla dále ovlivněna dobou kve-
tení (PYŠEK et al. 2003c). Časněji kvetoucí druhy k nám 
zpravidla byly zavlečeny dříve; v našich zeměpisných šíř-
kách jsou totiž mnohé nepůvodní druhy omezovány pří-
liš krátkým vegetačním obdobím, které nestačí k dozrání 
semen. Doba imigrace byla také ovlivněna způsobem 
zavlečení. Druhy introdukované úmyslně z užitkových 
důvodů (plodiny) se objevovaly v průměru dříve než 
okrasné rostliny a neúmyslně zavlečené taxony přichá-
zely v průměru nejpozději (PYŠEK et al. 2003c).

Propojení časové dynamiky zavlékání archeofytů 
a neofytů do společného schématu poskytuje ucelenou 
představu o vlivu rostlinných invazí na druhovou diver-
zitu české fl óry. Celkový počet taxonů (včetně  poddruhů 

Tab. 85:
Počty neofytů (rostlinných druhů zavlečených po roce 1500) v evropských zemích, pro které jsou k dispozici data. 
Počet a procentuální zastoupení přechodně zavlečených druhů poskytuje v některých případech pouze orientační 
údaje, protože závisí na intenzitě výzkumu, a tedy na tom, kolik přechodně zavlečených druhů bylo podchyceno. 
Počet naturalizovaných druhů odráží mnohem lépe zasažení zemí rostlinnými invazemi; země jsou řazeny podle toho 
kritéria. Data převzata z LAMBDON et al. (2008). Pokud pro danou zemi nejsou informace o přechodně zavlečených 
druzích, uvádíme pouze počty naturalizovaných druhů.

Země Celkem Naturalizovaných Přechodně 
zavlečených % naturalizovaných

Velká Británie 1085 857 216 79.0
Německo 630 450 180 71.4
Belgie 1969 447 1486 22.7
Itálie 557 440 117 79.0
Polsko 300 300 – –
Ukrajina 666 297 179 44.6
Rakousko 1086 276 810 25.4
Litva 509 256 253 50.3
Portugalsko 537 250 173 46.6
Česká republika 1045 229 817 21.9
Slovensko 545 182 363 33.4
Švýcarsko 287 170 117 59.2
Nizozemsko 154 154 – –
Maďarsko 709 145 564 20.5
Kypr 199 133 50 66.8
Estonsko 412 125 287 30.3
Rumunsko 384 113 271 29.4
Řecko 112 112 – –
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a kříženců) evidovaných na našem území přesahuje 
4000, třebaže ne všechny registrované nepůvodní taxony 
se v současnosti na našem území vyskytují, neboť řada 
z nich byla zavlečena pouze přechodně a uvedený počet 
nebere v úvahu ani vyhynulé rostliny původní (celkem 
4,5 % taxonů; HOLUB & PROCHÁZKA 2000). Přesto 
je zřejmé, že invaze vedou k velmi výraznému zvýšení 
celkového počtu druhů. Tuto skutečnost však nelze in-
terpretovat jako pozitivní vliv invazí na biodiverzitu; při 
hodnocení biodiverzity nejde jen o prostý počet druhů, 
ale zejména o jejich identitu, velikost populací a stu-
peň ohrožení (HOLUB & PROCHÁZKA 2000). Jed-
ním z důležitých důsledků invazí může být tzv. biotická 
homogenizace, tj. proces, při němž sice celkový počet 
druhů v regionu v důsledku invazí roste, ale regiony se 
stále více podobají složením svých fl ór, takže ztrácejí 
svoji jedinečnost (WINTER et al. 2009).

Šíření invazních druhů v posledních dvou stoletích 
vykazuje značnou časoprostorovou dynamiku. Příklady 
konkrétních invazních druhů z území ČR, pro něž exis-
tují data umožňující rekonstruovat průběh invaze, uka-
zují, že počet obsazených polí velikosti 11 × 12 km (síť 
středoevropského mapování fl óry a fauny), se v průběhu 
invaze zdvojnásobil v průměru za 11 let (WILLIAM-
SON et al. 2005). To vede k neustálému zvyšování počtu 
invazních druhů rostlin v ČR (Obr. 344, PYŠEK 2005; 
PERGL & PYŠEK 2010), čemuž odpovídá stejný trend 
i jinde v Evropě, a to nejen pro rostliny, ale i živočichy 
(HULME et al. 2009).

Struktura nepůvodní fl óry
Taxonomické složení a růstové formy
Nepůvodní druhy zaznamenané v ČR patří do 542 rodů 
a 99 čeledí (Tab. 86). Z čeledí jsou nejvíce zastoupeny 
hvězdnicovité (Asteraceae), lipnicovité  (Poaceae) a bruk-

vovité (Brassicaceae) (Tab. 86), existují však rozdíly mezi 
archeofyty a neofyty: merlíkovité  (Chenopodiaceae), 
miříkovité (Apiaceae), krtičníkovité (Scrophulariaceae) 
a hvozdíkovité (Caryophyllaceae) mají více archeofytů, 
zatímco bobovité (Fabaceae), lilkovité (Solanaceae), 
rdesnovité (Polygonaceae), pupalkovité (Onagraceae) 
a  laskavcovité (Amaranthaceae) představují typické 
„neofytní čeledi“. Mezi rody s největším počtem nepů-
vodních taxonů patří merlík (Chenopodium; 27), laska-
vec (Amaranthus; 24), pupalka (Oenothera; 23), sveřep 
(Bromus; 21) a vikev (Vicia; 18). 

Česká nepůvodní fl óra sestává ze 44,0 % jednoletých, 
9,3 % dvouletých, 34,4 % vytrvalých bylin, 7,7 % keřů 
a 4,5 % stromů. Jednoleté druhy však tvoří 57,8 % všech 
archeofytů, zatímco vytrvalé byliny (38,2 %) a dřeviny 
(14,1 %) jsou častěji zastoupeny mezi neofyty (PYŠEK 
et al. 2002b).

Původ
Většina archeofytů pochází ze Středomoří, zatímco neo-
fyty mají svůj původ převážně v ostatních částech Evro-
py (39,8 %), Asie (27,6 %) a v Severní Americe (15,1 %). 
Téměř 18 % z celkového počtu nepůvodních druhů bylo 
zavlečeno z Nového světa. Tyto druhy se do ČR dostá-
valy většinou přes přestupní stanice v západní Evropě 
(PYŠEK et al. 2002b; KŘIVÁNEK et al. 2006; Obr. 317).

Způsoby zavlékání
Zhruba polovina (49,9 %) všech nepůvodních taxonů 
se na území ČR dostala bez úmyslného přispění člově-
ka, 42,7 % bylo introdukováno úmyslně a na zavlečení 
zbývajících 7,4 % se podílely oba způsoby současně. 
U neofytů hodnocených samostatně je tento poměr po-
sunut ve prospěch záměrných introdukcí (54,5 %). Při-
tom rostliny introdukované záměrně představují větší 

Obr. 316:  Počty druhů neofytů nově zaznamenaných na území ČR v jednotlivých desetiletích (sloupce) a kumulativní počet druhů 
neofytů registrovaných do příslušného roku (křivka). Založeno na 688 druzích, pro které je k dispozici údaj o roku prvního nálezu 
(z celkového počtu 1045 neofytů). Počty druhů v desetiletích odrážejí intenzitu výzkumu v jednotlivých obdobích (např. vlnu zvýšeného 
zájmu o synantropní rostliny v 60. letech 20. století, která souvisí se založením specializovaného oddělení Botanického ústavu AV ČR 
v Průhonicích), celkový počet registrovaných neofytů však v posledních dvou stoletích stabilně stoupá. Data z práce PYŠEK et al. (2002b).
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Tab. 86:
Taxonomické složení nepůvodní fl óry České republiky. Zahrnuty jsou pouze čeledi, kde nepůvodní druhy tvoří více 
než 1 % celkového počtu druhů. Podle PYŠEK et al. (2002b), převzato z časopisu Preslia se svolením České botanické 
společnosti.

Čeleď Archeofyty Neofyty Celkem nepůvodních
druhů % nepůvodních

Asteraceae 52 135 187 13,6
Poaceae 39 112 151 11,0
Brassicaceae 29 72 101 7,3
Fabaceae 13 76 89 6,5
Rosaceae 16 62 78 5,7
Lamiaceae 18 46 64 4,6
Chenopodiaceae 22 33 55 4,0
Apiaceae 17 24 41 3,0
Scrophulariaceae 15 24 39 2,8
Onagraceae 0 38 38 2,8
Caryophyllaceae 17 20 37 2,7
Solanaceae 3 33 36 2,6
Polygonaceae 2 27 29 2,1
Boraginaceae 11 14 25 1,8
Amaranthaceae 2 23 25 1,8
Ranunculaceae 5 18 23 1,7
Malvaceae 6 14 20 1,5
Violaceae 7 10 17 1,2
Geraniaceae 5 11 16 1,2
Liliaceae 1 14 15 1,1

Obr. 317:  Oblasti původu zavlečených druhů fl óry ČR (údaje 
jsou % z celkového počtu 1378 zavlečených druhů). Data z práce 
PYŠEK et al. (2002b).

nebezpečí, neboť se objevují častěji v přirozené vegetaci 
než druhy zavlečené neúmyslně (PYŠEK et al. 2002b).

Nejvíce úmyslně introdukovaných druhů bylo za-
vlečeno v souvislosti s okrasným zahradnictvím. Často 
jsou nepůvodní druhy dováženy také jako potraviny 

a pro technické účely, jako je produkce dřeva, textilních 
vláken, píce, oleje či barviv. Významné zastoupení mají 
i druhy dovážené pro krajinářské a medonosné účely 
(Tab. 87). Hlavními vektory introdukce jsou tak za-
hradnictví, krajinná architektura, zemědělství, lesnictví 
a v poslední době stoupá i význam dovozu rostlin pěs-
tovaných jako obnovitelný zdroj energie. Počet těchto 
druhů sice není vysoký, ale v řadě případů mohou před-
stavovat značné riziko pro původní vegetaci: experimen-
tovalo se a mnohdy stále ještě experimentuje i se silně 
invazními druhy, jako je akát (Robinia pseudacacia), 
křídlatky (Fallopia spp.) či pajasan žláznatý (Ailanthus 
altissima) (KŘIVÁNEK et al. 2006).

O invazním potenciálu úmyslně introdukovaných 
druhů poskytují představu údaje, které uvádějí KŘIVÁ-
NEK et al. (2006). Na počátku 21. století byly zahradnic-
kými fi rmami v ČR nabízeny k prodeji druhy z 623 rodů 
okrasných semenných rostlin. Počet introdukovaných 
druhů dřevin přesahuje 4000. Podle údajů Českého sta-
tistického úřadu byly jen v roce 2003 do ČR dovezeny 
životaschopné části rostlin a hub (semena, cibule, koře-
ny, hlízy, oddenky, rouby a podhoubí) určené k výsevu 
a pěstování nebo přímo sazenice a živé rostliny v celkové 

J. Amerika
4 %

Stř. Amerika
3 %

Austrálie
1 %

Sev. Amerika
11 %

Asie
30 %

Afrika
8 %

Evropa
43 %
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zpožděním (ESSL et al. 2011). Lze tudíž očekávat, že 
současné dovozy nepůvodních rostlin se projeví oboha-
cením invazní fl óry až za několik desetiletí.

Hlavními cestami neúmyslných introdukcí je do-
voz druhů jako příměsi rostlinných produktů (zejména 
s osivem, ovocem, bavlnou nebo dřevem), živočišných 
produktů (např. s vlnou), ale i s nerostnými surovinami 
(rudou, v minulosti hojně z Ukrajiny) a převáženými 
živými zvířaty (např. semena v krmivu, srsti či zažívacím 
traktu). Nejběžnějším zdrojem šíření takto dovezených 
druhů jsou železniční nádraží, překladiště, říční přísta-
vy a následně i vlastní železniční a silniční síť a dvory 
zpracovatelských závodů (PYŠEK et al. 2002b; KŘIVÁ-
NEK et al. 2006). Obecně platí, že velká většina druhů 
je zavlékána v podobě surovin a zemědělských produktů 
nebo jejich příměsí (HULME et al. 2008).

Problémové invazní druhy
Z celkového počtu 68 invazních neofytů registrova-
ných na území ČR (Tab. 88) jich bylo 29 klasifi kováno 
jako problémových, významně ovlivňujících bioto-
py, do nichž pronikají (KŘIVÁNEK et al. 2004; 2006; 
Tab. 89). Většina z nich je na území ČR široce rozšířena 
a invaduje v širokém spektru stanovišť, najdeme však 
mezi nimi i druhy, které působí problémy pouze lokál-
ně (např. Aster lanceolatus, Mahonia aquifolium, Padus 
serotina a Rumex alpinus) nebo jsou schopny invadovat 
pouze v omezeném okruhu biotopů (např. Ambrosia 
artemisiifolia, Conyza canadensis, Elodea canadensis, 
Rudbeckia laciniata, Telekia speciosa). Mezi těmito druhy 
je 19 bylin a 10 stromů; nejčastější jsou vytrvalé byliny 
(51,7 %), následují stromy (24,1 %), jednoletky (13,8 %) 
a keře (10,3 %). Pokud jde o způsoby rozšiřování, 15 dru-
hů (51,7 %) se rozšiřuje semeny, 8 (27,6 %) využívá jak 
generativní, tak vegetativní způsob a 6 (20,7 %) se roz-
šiřuje na území ČR pouze vegetativně. 

Tab. 87:
Důvody introdukce nepůvodních druhů úmyslně zavle-
čených do České republiky. Podle PYŠEK et al. (2002b), 
převzato z časopisu Preslia se svolením České botanické 
společnosti.

Účel introdukce Počet 
druhů % druhů

okrasné pěstování 511 53,3
potrava 149 15,5
léčivky 99 10,3
krmivo, píce 74 7,7
krajinářství 44 4,6
včelařství
(medonosné rostliny) 37 3,9

produkce oleje 13 1,4
produkce dřeva 13 1,4
barvivo 8 0,8
textilní vlákna 6 0,6
zemědělství kromě potravin 5 0,5
celkem úmyslně 
introdukovaných druhů 959 100

Tab. 88:
Složení zavlečené fl óry České republiky. Založeno na datech z PYŠEK et al. (2002b), počty problémových druhů podle 
KŘIVÁNEK et al. (2004; 2006). Protože invazní druhy jsou podskupinou naturalizovaných (BOX 42, obr. 321), je 
uveden celkový počet naturalizovaných druhů včetně invazních. Obdobně jsou problémové invazní druhy podsku-
pinou invazních, je tedy uveden celkový počet invazních včetně problémových. Počty v jednotlivých kategoriích se 
liší od uvedených zdrojů, neboť Arrhenatherum elatius subsp. elatius je dnes považován za archeofyt, nikoli neofyt 
(CHYTRÝ et al. 2005).
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Archeofyty 333 74 259 22 0 22,2 77,8 8,5  0
Neofyty 1045 817 228 68 29 78,2 21,8 29,8 42,6
Celkem 1378 891 457 90 29 64,7 35,3 18,5 32,2

hodnotě 4,12 miliardy Kč, převážná většina z jiných částí 
Evropy. Na základě studií z jiných částí světa lze před-
pokládat, že pouze zhruba 10 % introdukovaných druhů 
zplaní a jen 0,1 % z celkového počtu introdukovaných 
druhů se stane nebezpečnými invazními druhy. Přesto 
však představuje objem importovaných rostlin z hledis-
ka invazí nesmírný potenciál (KŘIVÁNEK et al. 2006). 
Nejnovější výzkumy ukazují, že míra invazí je úzce spjata 
s ekonomickou prosperitou regionu (PYŠEK et al. 2010), 
ale realizace invazního potenciálu probíhá se značným 
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Některé z těchto druhů jsou v posledním desetiletí 
v ČR intenzivně studovány. Nejvýznamnějším příkladem 
je bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), 
který byl v letech 2002–2005 předmětem evropského 
projektu GIANT ALIEN (www.giant-alien.dk). Výsled-
kem prací na projektu je mimo jiné monografi e shrnující 
současné znalosti o tomto druhu (PYŠEK et al. 2007), 
praktická příručka k jeho potlačování (NIELSEN et al. 
2005) a řada vědeckých prací zabývajících se různými as-
pekty jeho invaze (shrnutí viz MÜLLEROVÁ et al. 2008; 
PERGL et al. 2008; viz též případová studie Bolševník 
velkolepý). Dalšími problémovými invazními taxony, 
kterým byla a je v ČR věnována značná pozornost, jsou 
křídlatky (rod Fallopia, syn. Reynoutria; např. BRA-
BEC & PYŠEK 2000; BÍMOVÁ et al. 2003; PYŠEK et al. 
2003a; MANDÁK et al. 2004) a borovice vejmutovka 
(Pinus strobus; HADINCOVÁ et al. 1997; MÜNZBER-
GOVÁ et al. 2010). 

Invadovanost stanovišť

Výskyt nepůvodních druhů v českých biotopech
Při studiu invazí nepůvodních druhů v biotopech nebo 
rostlinných společenstvech je důležité rozlišovat in-
vadovanost (tj. počet nebo podíl nepůvodních druhů 
zastoupených v biotopu) od invazibility (tj. náchylnosti 
biotopu k šíření nepůvodních druhů). Zatímco invazibi-
lita je způsobena vlastnostmi biotopu, na invadovanosti 
se navíc podílí také intenzita přísunu semen a jiných dia-
spor nepůvodních druhů (LONSDALE 1999; CHYTRÝ 
et al. 2008a). Rozdíly v invadovanosti široce vymezených 
biotopů jsou však na úrovni krajiny jen v omezené míře 
způsobeny dostupností diaspor nepůvodních druhů; 
hlavním faktorem určujícím invadovanost je typ bioto-
pu, a proto je invazibilita biotopů do značné míry kore-
lována s invadovaností. Přesto se zdá, že některé biotopy 
České republiky, zejména různé typy travinné vegetace 
a listnaté lesy, jsou rezistentnější vůči invazím než typy 
jiné (CHYTRÝ et al. 2008a; CHYTRÝ & PYŠEK 2008). 
Obecně platí, že nejvíce invadovány jsou biotopy často 
nebo silně narušované, případně biotopy, do nichž se 
občas dostávají živiny nebo jiné zdroje z okolí rychle-
ji, než je stačí původní vegetace spotřebovávat. Volné 
zdroje dodané na stanoviště z okolí, anebo zbývající 
po odstranění dominantních druhů při narušení ve-
getace, umožňují šíření druhů z okolí. Některé z nově 
příchozích druhů patří k původní fl óře, jiné jsou však 
nepůvodní a zvyšují invadovanost lokality. Tyto obecné 
principy invazibility formulovali DAVIS et al. (2000) 
v podobě teorie fl uktuace dostupnosti zdrojů.

Kvantitativní zastoupení invazních druhů rost-
lin v různých biotopech České republiky vyhodnotili 
CHYTRÝ et al. (2005) na základě propojení dat z Čes-
ké národní fytocenologické databáze (CHYTRÝ & RA-
FAJOVÁ 2003), Katalogu nepůvodních druhů České 

republiky (PYŠEK et al. 2002b) a evropské klasifi kace 
biotopů EUNIS (DAVIES & MOSS 2003). Studie vy-
cházela z datového souboru 20 468 fytocenologických 
snímků, klasifikovaných do 32 biotopů (Obr. 318). 
Fytocenologické snímky obsahovaly v průměru 9,0 % 
archeofytů a 2,3 % neofytů. Zatímco podíl archeofytů 
ve snímcích byl podobný jejich podílu na celkovém 
počtu druhů květeny ČR, podíl neofytů ve snímcích 
byl výrazně menší kvůli vzácnosti většiny druhů této 
skupiny. Na rozdíl od původních druhů a archeofytů 
převažují mezi neofyty druhy s výskytem v několika 
málo biotopech a jen 5,6 % z nich bylo zaznamenáno 
ve více než 10 biotopech. Nejvíce nepůvodních druhů 
bylo zaznamenáno na orné půdě a v jednoleté i vytrva-
lé ruderální vegetaci, kde průměrný podíl archeofytů 
dosahuje 18–56 % a neofytů 4,2–9,5 %. Mnoho neofy-
tů se také vyskytuje v lesních kulturách s nepůvodními 
listnatými stromy, jako jsou akátiny, ale také výsadby 
severoamerických topolů a dalších dřevin v nivách řek. 
V těchto biotopech jsou nepůvodní rostliny zastoupeny 
nejen největšími počty druhů, ale dosahují také největší 
pokryvnosti. Velká pokryvnost neofytů je charakteristic-
ká také pro vysokobylinnou vegetaci vlhkých půd, kde 
však jsou zastoupeny poměrně malým počtem druhů. 
Ve vegetaci vrchovišť, alpínských trávníků, keříčkové 
a keřové vegetaci nad horní hranicí lesa a v přirozených 
jehličnatých lesích nepůvodní druhy zcela nebo téměř 
chybějí (CHYTRÝ et al. 2005). 

Rozdíly v invadovanosti biotopů archeofyty a neofyty
Biotopy s velkým podílem archeofytů mají zpravidla 
také velký podíl neofytů a naopak. Tato závislost se po-
tvrdila jak ve studiích založených na fytocenologických 
snímcích (CHYTRÝ et al. 2005, 2008b), tak na datech 
z větších území, např. z českých přírodních rezervací 
(PYŠEK et al. 2002a) nebo čtverců síťového mapování 
fl óry ve středním Německu (DEUTSCHEWITZ et al. 
2003). Skutečnost, že tyto dvě odlišné skupiny druhů 
mají tendenci invadovat podobné biotopy, poukazuje 
na velký význam vlastností biotopu pro úspěšnost rost-
linných invazí. Tento poznatek lze využít i v praxi při 
sledování a prevenci šíření invazních neofytů, které bude 
s větší pravděpodobností probíhat na těch místech, kde 
už roste více archeofytů (CHYTRÝ & PYŠEK 2008).

Přesto však existují určité odchylky v invadovanosti 
biotopů těmito dvěma skupinami nepůvodních druhů 
(Obr. 318). Archeofyty se častěji vyskytují v nelesní ve-
getaci na suchých až mezických půdách, zatímco neofyty 
se častěji nacházejí v lesích, disturbované dřevinné ve-
getaci, na vlhkých místech i přímo ve vodním prostředí 
(CHYTRÝ et al. 2005, 2008b). I samostatné srovnání 
těchto dvou skupin druhů pouze na orné půdě v České 
republice (PYŠEK et al. 2005) ukázalo, že archeofyty jsou 
relativně více zastoupeny v klimaticky sušších oblastech 
nebo na sušších půdách, jako jsou černozemě a rendziny, 
přestože i neofyty jsou zde hojné. 
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Rozdíly ve vazbě archeofytů a neofytů na biotopy 
v jejich druhotném areálu lze jednoduše vysvětlit od-
lišnostmi podnebí a biotopů v jejich původním areálu. 
Většina archeofytů se do střední a západní Evropy dosta-
la ze Středomoří (DI CASTRI 1989; PYŠEK & JAROŠÍK 
2005), tedy z oblastí se suchým létem a velkým podílem 
nelesní vegetace. Proto i v nově osídleném území upřed-
nostňují sušší stanoviště a nelesní vegetaci. Naproti tomu 
velká část našich neofytů pochází z oblastí s přirozeným 
rozšířením opadavých listnatých lesů v Severní Americe 
a Asii, a proto jsou mnohé z nich dobře přizpůsobeny 
lesnímu prostředí nebo vlhkým, mokřadním i vodním 
biotopům.

Obr. 318:  Průměrné počty původních druhů, archeofytů a neo-
fytů ve fytocenologických snímcích různých biotopů České re-
publiky. Klasifi kace biotopů a jejich kódy vycházejí z evropského 
systému klasifi kace biotopů EUNIS. Data z práce CHYTRÝ et al. 
(2005).

Invadovanost biotopů v evropském kontextu
V rámci projektu ALARM bylo provedeno srovnání 
invadovanosti biotopů v evropských regionech na zá-
kladě rozsáhlých souborů fytocenologických snímků 
(CHYTRÝ et al. 2008b; CHYTRÝ & PYŠEK 2008), které 
umožňuje nahlédnout situaci v ČR v širším evropském 
kontextu. Tři srovnávané evropské regiony, Česká re-
publika, Velká Británie a španělská Katalánie, se výrazně 

liší klimatickými podmínkami, biogeografi ckou historií, 
současným i minulým vlivem člověka na přírodu i his-
torií politických a obchodních styků s oblastmi, odkud 
byly zavlékány nepůvodní druhy. Zmíněná srovnávací 
studie však ukázala, že až na několik málo výjimek jsou 
ve všech těchto oblastech stejné biotopy invadovány 
s přibližně stejnou intenzitou (CHYTRÝ et al. 2008b). 
Toto zjištění je o to zajímavější, že soubory nepůvod-
ních druhů těchto tří regionů se velmi liší. Z celkového 
počtu 317 druhů neofytů zaznamenaných ve fytoceno-
logických snímcích se ve všech regionech vyskytovalo 
pouhých 7, společných pro Británii a Českou republiku 
bylo 28, pro Británii a Katalánii 5 a pro Českou repub-
liku a Katalánii 23 druhů; ostatní druhy se vyskytovaly 
ve snímcích jen z jednoho regionu. Z toho lze usuzo-
vat, že různé biotopy a rostlinná společenstva skutečně 
mohou mít vlastnosti, které buď usnadňují, nebo ome-
zují invaze nepůvodních druhů, a tyto vlastnosti jsou 
do značné míry nezávislé na geografi cké oblasti a sklad-
bě nepůvodní fl óry. 

Ve všech třech regionech byly nejvíce invadovány 
(1) biotopy ovlivňované disturbancemi (narušováním) 
způsobenými člověkem nebo mechanickými vlivy vod-
ního proudu a vlnobití, (2) biotopy s dobrou dostupností 
živin a (3) biotopy vyskytující se v oblastech s větším 
přísunem diaspor nepůvodních druhů. Nejmenší podíly 
nepůvodních druhů, archeofytů i neofytů, byly ve všech 
třech srovnávaných evropských regionech zaznamenány 
v biotopech s omezenou dostupností zdrojů (např. živin 
nebo vody) a biotopech chladnějších oblastí. Stejně jako 
v České republice jsou i v Británii a Katalánii velmi málo 
invadovány alpínské a subalpínské trávníky a křoviny, 
živinami chudá vřesoviště a rašeliniště. V Katalánii jsou 
málo invadovány různé typy středomořské vegetace 
adaptované na sucho, jako jsou lesy se vždyzelenými 
duby a porosty vždyzelených středomořských křovin, 
macchie a garigue. V ČR a Katalánii jsou málo invadová-
ny i jehličnaté lesy, avšak v Británii, kde převážná většina 
jehličnatých lesů jsou výsadby nepůvodních jehličnatých 
dřevin na stanovištích odpovídajících potenciálně při-
rozeným listnatým lesům, patří tyto lesy k nejinvado-
vanějším biotopům (CHYTRÝ et al. 2008b; CHYTRÝ 
& PYŠEK 2008).

Obecně platí, že lokality v nižších nadmořských výš-
kách obsahují v průměru větší podíly invazních druhů 
než lokality v podhorských a horských oblastech, a to 
i v rámci stejných biotopů (CHYTRÝ et al. 2009b). Tato 
závislost platí nejen u nás a jinde v Evropě, ale i v hor-
ských oblastech dalších kontinentů (BECKER et al. 2005; 
McDOUGALL et al. 2011). Jednou příčinou může být 
řidší osídlení a méně rozvinutá síť komunikací ve vyš-
ších nadmořských výškách, díky čemu se do hor ne-
zavléká tolik nepůvodních druhů. Jinou příčinou může 
být skutečnost, že i ve zdrojových oblastech, odkud ne-
původní druhy pocházejí, je hustší osídlení v nížinách, 

C2 Vegetace tekoucích vod

D1 Vrchoviště

D4 Bazická slatiniště

E1 Suché trávníky

E3 Vlhké louky

E5.2 Lesní lemy

E5.5 Subalpínská vegetace

E6 Slaniska

F3 Křoviny nižších poloh

F9.1 Vrbiny podél řek

G1 Listnaté lesy

G3 Jehličnaté lesy

G4 Smíšené lesy

H2 Sutě

H5.6 Sešlapávané plochy

J6 Jednoletá ruderální vegetace
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a proto právě nížinné druhy mají větší pravděpodobnost 
zavlečení na jiné kontinenty. V sekundárním areálu pak 
tyto druhy invadují hlavně v nížinách, protože horské 
klimatické podmínky jim nevyhovují. Naopak původní 
horské druhy jsou přenášeny do hor v jiných částech svě-
ta poměrně vzácně. V typickém případě by totiž musely 
být přeneseny přes nížiny, kde jsou hlavní transportní 
cesty, ale klimatické a další ekologické faktory v níži-
nách jim nevyhovují (BECKER et al. 2005). Skutečně se 
ukazuje, že nepůvodní fl óry různých horských oblastí 
světa jsou spíše podmnožinou nepůvodních fl ór okol-
ních nížin než souborem specifi ckých horských druhů, 
které v okolních nížinách chybějí (ALEXANDER et al. 
2010; McDOUGALL et al. 2011).

Mapování rostlinných invazí
pomocí invadovanosti stanovišť
Skutečnost, že biotop je nejdůležitějším faktorem urču-
jícím invadovanost různých lokalit a že invadovanost 
biotopů se v odlišných regionech řídí stejnými zákoni-
tostmi (CHYTRÝ et al. 2008b), byla využita pro tvorbu 
evropské mapy zatížení rostlinnými invazemi (CHYTRÝ 
et al. 2009a). Znalost invadovanosti jednotlivých biotopů 
ve střední Evropě, Velké Británii a Katalánii byla pro-
mítnuta do map krajinného pokryvu a extrapolována 
do evropských biogeografi ckých regionů. Vznikla tak 
první mapa rostlinných invazí v Evropě, která předpo-
vídá vysokou invadovanost v nížinách temperátní ob-
lasti západní a střední Evropy a nízkou v boreální zóně, 
horských oblastech a ve Středomoří, zde však s výjim-
kou pobřežních oblastí a zavlažované zemědělské půdy 
(CHYTRÝ et al. 2009a).

Obdobným způsobem byly využity informace o in-
vadovanosti 35 suchozemských biotopů k vytvoření série 
map invadovanosti území České republiky nepůvodní-
mi druhy rostlin (Obr. 319). Při tvorbě těchto map byly 
zohledněny nejen kvantitativní rozdíly v invadovanosti 
mezi biotopy, ale také údaje o invadovanosti jednotli-
vých biotopů v různých nadmořských výškách, protože 
obecně s rostoucí nadmořskou výškou klesá invadova-
nost biotopů. Byly vytvořeny čtyři mapy invadovanosti 
vyjadřující jednak podíl, a jednak pokryvnost nepůvod-
ních druhů, vždy zvlášť pro archeofyty a neofyty. Mapy 
ukazují, že obě tyto skupiny nepůvodních druhů jsou 
nejhojnější v nížinných zemědělských oblastech a měs-
tech, zatímco v horách nebo lesnatých oblastech střed-
ních poloh jsou vzácnější. Mimo zemědělskou krajinu 
a lidská sídla jsou hodně invadovány zejména nížinné 
oblasti s písčinami a nivy řek (CHYTRÝ et al. 2009b).

Predikce budoucího vývoje rostlinných invazí
Pro management rostlinných invazí je důležité mít 
odborně podloženou představu, jak se může jejich dy-
namika vyvíjet v budoucnu. V projektu ALARM byly vy-
vinuty scénáře možného vývoje klimatu a využití krajiny 

v Evropě během 21. století, které uvažují tři alternativní 
směry ekonomického rozvoje: (1) posílení ekonomické 
deregulace a globalizace, (2) pokračování současných 
trendů (střední cesta) a (3) orientaci na ochranu život-
ního prostředí a posilování rozvoje ekonomicky slabších 
regionů pomocí politických regulačních nástrojů a dota-
cí (SPANGENBERG 2007). Do těchto modelů byla pro-
mítnuta kvantitativní data o závislosti rostlinných invazí 
na typech krajinného pokryvu (CHYTRÝ et al. 2012). 
Ukázalo se, že při deregulačně-globalizačním vývoji se 
bude šíření nepůvodních druhů zrychlovat zejména v se-
verozápadní Evropě, zatímco ve východní části střední 
Evropy, např. v Polsku a Maďarsku, kde by docházelo 
k opouštění zemědělské půdy a jejímu postupnému 
zarůstání původními druhy, by se invazní druhy šířily 
pomaleji a místy by jich snad mohlo v omezené míře 
i ubývat. Naopak při uplatnění regulačního (třetího) 
scénáře by sice nedošlo k takové polarizaci mezi seve-
rozápadní a východní Evropou, současně by však nikde 
nedošlo k výraznému omezení nárůstu invadovanosti 
krajiny nepůvodními druhy. Nelze tedy předpokládat, 
že by bylo možné šíření invazních druhů výrazně omezit 
pouhým přijetím obecné politické strategie, a to ani stra-
tegie zaměřené na trvale udržitelný rozvoj (CHYTRÝ 
et al. 2012). Management invazí vyžaduje zvláštní pro-
gramy cíleně zaměřené na prevenci invazí a omezování 
nepůvodních druhů (SHINE et al. 2010).

Důsledky rostlinných invazí 

Vliv na biodiverzitu
Srovnávací terénní studie invazních neofytů v ČR uká-
zala, že jednotlivé druhy se významně liší co do vlivu 
na druhovou bohatost a druhové složení invadovaných 
rostlinných společenstev (HEJDA et al. 2009; Obr. 320). 
Nejsilnější vliv na invadovaná společenstva byl pozoro-
ván u křídlatek (Fallopia spp.) a u bolševníku velkolepé-
ho (Heracleum mantegazzianum). Naproti tomu některé 
jiné druhy, například netýkavka žláznatá (Impatiens 
glandulifera), většinu invadovaných společenstev příliš 
neovlivňují, a to navzdory často mohutnému vzrůstu. 
Vliv invazních druhů rostlin na diverzitu společenstva 
souvisí s mírou jejich relativní dominance vzhledem 
k původním dominantním druhům přítomným před in-
vazí. Při hodnocení environmentálních rizik spojených 
s invazí určitého druhu je však také třeba brát v úvahu 
charakter invadovaných společenstev (HEJDA & PYŠEK 
2006; HEJDA et al. 2009). 

S ohledem na celkový kontext vlivu nepůvodních 
druhů je třeba si uvědomit, že změny v druhovém slo-
žení společenstev jsou důsledkem mezidruhové kom-
petice o zdroje (světlo, živiny, voda) a opylovače, nebo 
změn toků látek v ekosystému (změny režimu sedimen-
tací, požárů, dostupnosti vody či živin) (PERGL 2008; 
VILÀ et al. 2010; PYŠEK et al. 2012). Vliv nepůvodních 
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druhů na diverzitu původních rostlinných společenstev 
je však dosud znám velmi nedostatečně ze dvou důvodů: 
(i) většina dostupných prací je zaměřena na význačné 
invazní druhy a jejich výsledky je obtížné zobecňovat 
pro nepůvodní druhy jako celek (PYŠEK et al. 2008d) 
a (ii) v současné době máme málo informací o stavu 
invadovaných společenstev před invazí (HEJDA et al. 
2009).

Ekonomické důsledky
Důsledky biologických invazí jsou velmi různorodé 
a fi nančně obtížně vyjádřitelné. Do hodnocení je tře-
ba zahrnout veškeré aspekty důsledků invazí včetně 
skutečnosti, že nepůvodní druhy mohou mít z ekono-
mického hlediska i pozitivní vliv (PYŠEK & RICHARD-

SON 2010; VILÀ et al. 2010). Musí se zohlednit přímé 
náklady na likvidaci a omezování výskytu, jakož i ná-
klady spojené s tržními a netržními ekosystémovými 
službami typu poskytování statků (produktů), regulač-
ní funkce (např. regulace klimatu či vodního režimu), 
kulturní služby (estetická hodnota, rekreace a turistika) 
a podpůrné služby (zajišťující např. oběh živin a primár-
ní produkci). Jedna z mála studií, které provedly takto 
komplexní zhodnocení, se zaměřila na invazní tama-
ryšky (Tamarix spp.) z jihozápadu USA (ZAVALETA 
2000). Celkové ztráty spojené s touto invazí lze v příštích 
55 letech odhadnout na 7–16 mld. USD, přičemž nut-
né náklady na likvidaci a revegetaci činí 3–5 mld. USD, 
což by znamenalo dlouhodobý čistý zisk z likvidace ta-
maryšků 4–11 mld. USD. Z území ČR jsou k dispozici 

Obr. 319:  Mapa invadovanosti území České republiky neofyty, vytvořená na základě kvantitativního vyhodnocení invadovanosti pro 
35 terestrických biotopů v různých nadmořských výškách. Levý obrázek zachycuje invadovanost všech biotopů, v pravém obrázku jsou 
vypuštěny plochy s ornou půdou a sídla, která jsou nejvíce invadována, a stupnice je přeškálována. Procenta vyjadřují podíl neofytů 
na celkovém počtu druhů na plochách o velikosti desítek až stovek m2. Podle práce CHYTRÝ et al. (2009b), přetištěno z časopisu Preslia 
se svolením České botanické společnosti.

Obr. 320:  Vliv invaze neofytů na druhovou bohatost invadovaných společenstev. Výška sloupce ukazuje, o kolik % je invazí redukován 
počet druhů přítomných v analogických neinvadovaných společenstvech. Zatímco křídlatky (rod Fallopia) a bolševník velkolepý (Hera-
cleum mantegazzianum) snižují druhovou diverzitu o 50 až téměř 90 %, ve vegetaci invadované kejklířkou skvrnitou (Mimulus guttatus) 
roste dokonce více druhů než v neinvadované. Data z práce HEJDA et al. (2009).
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spíše útržkovité údaje o nákladech na likvidaci vybra-
ných druhů, zejména v chráněných územích. Například 
v letech 1997–2002 činily náklady na likvidaci invazních 
a nepůvodních dřevin mimo chráněná území z fondů 
programu péče o krajinu 6,6 mil. korun, z čehož největší 
podíl (2,5 mil Kč) připadl na likvidaci porostů křídlatek 
(Fallopia spp.) (KŘIVÁNEK 2006). NP České Švýcarsko 
investoval v letech 2000–2003 do omezování borovice 
vejmutovky (Pinus strobus) a modřínu (Larix decidua) 
4,5 mil. korun. Přestože spíše malé množství invazních 
druhů má opravdu výrazný negativní impakt a data např. 
z ČR potvrzují tento trend. Z globální perspektivy činí 
odhady nákladů spojených s biologickými invazemi 
(rostlin, živočichů, patogenů atd.) zhruba 1,4 bilionu 
USD, tedy asi 5 % světového HDP ročně (PIMENTEL 
et al. 2002).

Management
Uvedené odhady nákladů spojených s biologickými in-
vazemi poskytují důležitý podklad k úvaze o přístupu 
k managementu nepůvodních a invazních druhů. Pouze 
důkladné zhodnocení vlivu jednotlivých nepůvodních 
druhů na biodiverzitu a na lidské zájmy v socioekono-
mické oblasti umožňuje nastavit priority v plánování 
zásahů proti jednotlivým druhům, a to i na regionální 
úrovni či úrovni biotopů. Stejně jako v jiných oblastech 
lidské činnosti i v managementu invazních druhů pla-
tí, že prevence či rychlá likvidace v časné fázi invaze je 
výrazně levnější, než boj s již probíhající invazí. Problé-
mem však je, že většina invazí je rozpoznána, až když 
probíhá. Každá invaze je totiž svým způsobem specifi c-
ká: zatímco v určitých podmínkách nepropukne, v ne-
patrně odlišných často ano (PYŠEK & SÁDLO 2004). 
Se spolehlivostí predikce, zda určitý druh bude v no-
vém území invazní, se ostatně potýká invazní biologie 
s větší či menší úspěšností již dlouhou dobu. Přestože 
existují rozhodovací schémata pro testování potenciálně 
invazních druhů (PHELOUNG et al. 1999; KŘIVÁNEK 
& PYŠEK 2006; GORDON et al. 2008; 2010), nejspoleh-
livější odhad lze učinit podle toho, zda je již daný druh 
invazní v jiných oblastech. Tato schémata se uplatňují 
zejména u záměrných introdukcí druhů. Při stávající 
úrovni mezinárodního obchodu se však i přes současné 
nastavení přísnějších karanténních opatření současný 
trend v počtu zavlékání nových nepůvodních druhů 
udrží i v blízké budoucnosti (HULME et al. 2009). Na-
víc i v případě zavedení striktních karanténních opatření 
by ještě po několik následujících desetiletí zdomácnělé 
druhy přibývaly kvůli postupnému zdomácňování již za-
vlečených druhů a invaznímu šíření naturalizovaných 
druhů (ESSL et al. 2011). Klimatické změny pak mohou 
podporovat zdomácňování dalších druhů (WALTHER 
et al. 2009), což lze očekávat v souvislosti s introdukcemi 
nových odolných plodin a odrůd do krajiny, vzrůstají-
cím důrazem kladeným na využití obnovitelných zdrojů 

energie a rostoucím tlakem na využití geneticky modifi -
kovaných organismů (rizika křížení s původními druhy 
spojená s přenosem odolnosti vůči herbicidům do pů-
vodních druhů a plevelů či genetická eroze původních 
druhů; KRAHULEC 2008). 

Cílem je tedy vybrat druhy a oblasti, kde je účelné 
provádět cílený management na vybraných druzích, a to 
s ohledem na rozšíření jednotlivých druhů v krajině, 
technické možnosti a jejich dopad na přírodu a lidské 
aktivity. Je též třeba vymezit druhy, jejichž další pěsto-
vání a rozšiřování je nežádoucí. Při introdukcích nových 
druhů a odrůd je třeba postupovat s ohledem na princip 
předběžné opatrnosti a v případě pochyb raději druh 
neintrodukovat. 
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Tab. 89:
Přehled problémových invazních druhů v ČR. Podle KŘIVÁNEK et al. (2004, 2006). Rozšíření je vyjádřeno jako 
počet ochranářsky cenných biotopů (Natura 2000) a mapovacích čtverců 11 × 12 km, ve kterých byl druh zaznamenán 
(zdroj: databáze CzechFlor, Botanický ústav AV ČR Průhonice).
 

Druh Růstová forma Způsob šíření Počet biotopů Rozšíření
(počet čtverců)

Epilobium ciliatum vytrvalá semeny/vegetativně 14 567
Solidago canadensis vytrvalá semeny/vegetativně 14 483
Aster lanceolatus et spp. vytrvalá semeny/vegetativně 12 17
Robinia pseudacacia strom semeny/vegetativně 11 528
Solidago gigantea vytrvalá semeny/vegetativně 11 413
Impatiens glandulifera jednoletá semeny 10 428
Fallopia japonica vytrvalá vegetativně 9 366
Fallopia sachalinensis vytrvalá vegetativně 9 135
Fallopia ×bohemica vytrvalá vegetativně 9 145
Rumex alpinus vytrvalá semeny/vegetativně 9 37
Helianthus tuberosu vytrvalá semeny/vegetativně 8 86
Lupinus polyphyllus vytrvalá semeny 8 486
Sarothamnus scoparius keř semeny 7 524
Lycium barbarum keř vegetativně 5 98
Quercus rubra strom semeny 5 146
Heracleum mantegazzianum dvouletá až vytrvalá semeny 4 232
Impatiens parvifl ora jednoleté semeny 4 588
Ailanthus altissima strom semeny/vegetativně 3 53
Padus serotina strom semeny 3 12
Pinus strobus strom semeny 3 103
Veronica fi liformis vytrvalá vegetativně 3 167
Acer negundo strom semeny 2 85
Elodea canadensis vytrvalá vegetativně 2 276
Populus × canadensis strom semeny 2 ?
Telekia speciosa vytrvalá semeny 2 82
Ambrosia artemisiifolia jednoletá semeny 1 64
Conyza canadensis jednoletá semeny 1 354
Mahonia aquifolium keř semeny 1 25
Rudbeckia laciniata vytrvalá semeny 1 150

BOX 42:   Invazní proces a defi nice

Podstatná část teorie biologických invazí je založena na poznatcích získaných analýzou sekundárních dat, jež 
umožňují rekonstruovat historii invazí a popsat charakter invazního procesu. Protože jsou invaze jevem glo-
bálním, opírá se značná část současného teoretického rámce o srovnávací analýzy dat z různých částí světa. 
Terminologie je proto při studiu rostlinných invazí klíčová, neboť základním předpokladem takových srovnání 
je alespoň rámcová shoda v klasifi kaci druhů příslušných fl ór; uvádíme zde defi nice nejdůležitějších pojmů po-
užívaných v současné literatuře (podrobné informace v angličtině najde čtenář v pracech RICHARDSON et al. 
2000, PYŠEK et al. 2004, BLACKBURN et al. 2011, přehled terminologie češtině v práci PYŠEK et al. 2008b). 
Prvním krokem při zpracovávání fl óry určitého území je určit, zda jde o druh původní nebo nepůvodní.
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Původní druh (v angličtině native) v daném území vznikl v průběhu evoluce bez přispění člověka, nebo se 
do něj dostal přirozenou cestou (tedy nezávisle na člověku) z území, ve kterém je původní. Druhy, které byly 
z oblastí na hranici svého přirozeného výskytu rozšířeny do sousedních oblastí větrem, vodou či živočichy, je 
tedy nutno i v novém území považovat za původní. 

Nepůvodní (zavlečený) druh (alien, non-native, exotic) se v území vyskytuje v důsledku záměrné či nezáměrné 
lidské činnosti, nebo se do něj dostal přirozenou cestou z území, do kterého byl již dříve zavlečen a je v něm tedy 
nepůvodní. Nepůvodní druhy by v dotyčném území nerostly, kdyby nebylo činnosti člověka. Mezi nepůvodní 
druhy je tudíž třeba zahrnovat i křížence, na jejichž vzniku se podílely zavlečené druhy. 

Zavlečené druhy klasifi kujeme podle několika kritérií: (i) jaké je postavení druhu v invazním procesu, tj. 
zda dosáhl stupně naturalizace, příp. invaze, (ii) kdy byl do území zavlečen a (iii) jakým způsobem k tomu do-
šlo (úmyslně či neúmyslně). Pro pochopení prvního kritéria je účelné vymezit invazní proces jako postupné 
překonávání bariér, se kterými je druh během invaze konfrontován; podle toho, které se mu podaří překonat, 
vyskytuje se v novém území jako přechodně zavlečený, naturalizovaný nebo invazní. Invazní proces se tedy skládá 
z jednotlivých fází (Obr. 321) a třídění odráží, do které z nich se druh po zavlečení dostane.

Introdukce (zavlečení) znamená překonání geografi ckých bariér (oceány, vodní toky, rozsáhlá území s eko-
logicky nepříznivými podmínkami jako pohoří, pouště apod.); tyto bariéry překonává druh pomocí člověka, 
který jej přenáší úmyslně nebo neúmyslně. Pokud druh překoná environmentální bariéry v místě introdukce 
(tvořené klimatickými podmínkami, působením škůdců, herbivorů semen apod.), označujeme jej jako přechod-
ně zavlečený (casual). Výskyt těchto druhů v území je podmíněn opakovaným přísunem semen nebo jiných 
diaspor prostřednictvím lidské činnosti, neboť přechodně zavlečené druhy nejsou schopny se v přírodě trvale 
rozmnožovat bez přispění člověka.

Dalším stadiem je naturalizace (zdomácnění), jež je podmíněna překonáním bariér reprodukčních (např. 
absence jedince druhého pohlaví u dvoudomých nebo striktně cizosprašných generativně se rozmnožujících 
rostlin, absence vhodných opylovačů, krátké vegetační období, jež neumožní dozrání semen, či predace vytvo-
řených semen původními druhy živočichů). Nepůvodní druh vytvářející v přírodě životaschopné, rozmnožující 
se populace nezávisle na člověku, označujeme jako naturalizovaný (naturalized, established). Druh lze pova-
žovat za naturalizovaný, pokud se v území vyskytuje dostatečně dlouho a je zřejmé, že je schopen se vyrovnat 
s extrémními výkyvy klimatu. 
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Obr. 321:  Schématické znázornění hlavních bariér omezujících šíření invazních rostlin. (A) Geografi cké bariéry, (B) environmen-
tální bariéry (abiotické a biotické) v místě introdukce, (C) reprodukční bariéry (bránící dlouhodobému generativnímu, příp. vege-
tativnímu rozmnožování), (D) lokální/regionální bariéry bránící rozšiřování, (E) environmentální bariéry ve vegetaci na člověkem 
vytvořených stanovištích), (F) environmentální bariéry v přirozené a polopřirozené vegetaci. Šipky a–f označují překonání bariér 
nutné k tomu, aby se druh dostal do určitého stadia invazního procesu (upraveno podle RICHARDSON et al. 2000).
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Velkolepá invaze 
velkolepého bolševníku

Jan Pergl, Irena Perglová,
Petr Pyšek

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.9.20  Nepůvodní druhy živočichů

Zdeněk Laštůvka, Hana Šefrová

Úvod

Nepůvodní živočichové se obvykle neprojevují tak ná-
padně jako rostliny, jejich zavlečení a následné invaze 
mohou unikat obecné pozornosti, přesto jsou jejich vli-
vy v novém prostředí analogické. Mnohé z nich působí 
značné ekonomické ztráty, estetická poškození, změny 
prostředí nebo narušují a ovlivňují místní biodiverzi-
tu. Proto je jim věnována stále větší pozornost a jsou 
předmětem mnoha různě zaměřených výzkumů. Většina 
živočichů, kromě obratlovců a měkkýšů, po sobě zpra-
vidla nezanechává dlouhodobé stopy své přítomnosti 
(nerozložené zbytky, kostry, schránky), a proto při hod-
nocení jejich historického výskytu jsme až na výjimky 
limitováni velmi krátkou dobou jejich studia, zhruba 
od poloviny 19. století. A proto také, pokud neexistu-

je doklad nebo indicie svědčící o opaku, považujeme 
druhy, známé v oblasti od počátku studia dané syste-
matické skupiny, za autochtonní. Z těchto důvodů není 
pro nepůvodní druhy živočichů zažito členění, které by 
odpovídalo rostlinným kategoriím archeofyt a neofyt, 
a příležitostně se setkáváme jen s termínem neozoa. Jen 
v omezeném počtu případů máme k dispozici konkrétní 
údaje o výskytu nepůvodních druhů před rokem 1500 
(např. LAUTERER 2004; ANDĚRA 2006, BOX 43). 

Podle svých ekologických nároků a schopností ší-
ření mohou být nepůvodní druhy živočichů omezeny 
výskytem jen na uzavřené vytápěné prostory (kategorie, 
která u nepůvodních rostlin prakticky chybí), nebo jejich 
populace mohou existovat ve vnějším prostředí. První 
z nich představují přinejmenším nechtěné spolubydlící 
člověka, častěji však druhy obtěžující, hygienicky závad-
né, škůdce materiálů, pokojových a skleníkových rostlin. 
Druzí, kteří pocházejí z klimaticky podobných oblastí, 
se vyskytují v antropogenně narušených a umělých pro-
středích nebo pronikají do přirozených až přírodních 
společenstev a projevují se rozmanitým způsobem.

Zavlečené a invazní druhy živočichů byly studovány 
již ve druhé polovině 19. století (např. KRÜGER 1899), 
ale se vzrůstající intenzitou teprve od 50. let 20. století 
(ELTON 1958). Příčiny, formy i následky biologických 
invazí, se zřetelem na území střední Evropy, hodnotí ak-
tuálně KOWARIK (2003), ekonomické náklady spojené 
s nepůvodními druhy shrnuje pro různé oblasti světa 
a různé organismy PIMENTEL (2002). Problematiku 
nepůvodních druhů na území Evropy uceleně a přehled-
ně shrnuje DAISIE (2009), speciálně suchozemským 
bezobratlým se věnují ROQUES et al. (2010). Pokud 
jde o sousední země, např. z Rakouska je uváděno asi 

Naturalizované druhy, které produkují velké množství potomstva a překonají bariéry bránící rozšiřování (předsta-
vované absencí vhodného vektoru), takže jsou schopny se rychle šířit na velké vzdálenosti od zdrojových populací, 
označujeme jako invazní (invasive). Invazní druhy jsou tedy podskupinou druhů naturalizovaných. Pro invazní 
druhy, jež svým působením výrazně mění vlastnosti ekosystémů, byl navržen anglický termín transformers.

Ekologická defi nice invazního druhu se nevztahuje k typu biotopu, ve kterém invaze probíhá. Podle defi nice 
IUCN, používané v ochraně přírody, je však za invazní druh považován pouze takový, který invaduje přiro-
zenou a polopřirozenou vegetací (IUCN 2000; 2002). Problémem takové defi nice ale je, že naprostá většina 
druhů invadujících v současnosti přirozená stanoviště prošla v minulosti, bezprostředně po svém zavlečení, fází 
naturalizace na člověkem vytvořených či narušovaných stanovištích. Vyloučíme-li z defi nice invazního druhu 
ty, které se na takových místech v rámci probíhající naturalizace vyskytují dnes, vystavujeme se nebezpečí, že 
na jejich invazi nebudeme z hlediska managementu připravení, až zdomácní v přirozené nebo polopřirozené 
vegetaci (PYŠEK 2005).

Dalších kritériem, podle kterého dělíme nepůvodní druhy, je tzv. doba od zavlečení (residence time; REJ-
MÁNEK 2000). V Evropě rozlišujeme archeofyty (zavlečené v období od počátku neolitického zemědělství 
do konce středověku) a neofyty (zavlečené po objevení Ameriky, jež mělo zásadní vliv na globalizaci obchodu 
a znamenalo kvalitativní předěl v zavlékání organismů mezi světadíly). Právě z neofytů se rekrutují současné 
problémové invazní druhy (tedy ty, které mají velký vliv na invadované biotopy a jejich invaze má ekonomické 
důsledky; weeds).
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500 živočišných druhů cizího původu, z toho 300 na-
turalizovaných (ESSL & RABITSCH 2002), z Německa 
1100 druhů, z toho asi 280 naturalizovaných (GEITER 
et al. 2002). Poměrně velké rozdíly v uváděných počtech 
jsou dány různým vymezením nepůvodních druhů i je-
jich jednotlivých kategorií. Pro území České republiky 
byl sestaven první soupis nepůvodních druhů živoči-
chů v uplynulém desetiletí (ŠEFROVÁ & LAŠTŮVKA 
2005), následně byly vybrané nepůvodní druhy naší 
flóry a fauny reprezentativním způsobem zpracová-
ny v obsáhlé monografii (MLÍKOVSKÝ & STÝBLO 
2006). Již proběhlé invaze jsou podrobně analyzovány 
se snahou odhalit společné vlastnosti invazních druhů 
i možnost předpovídat a předcházet novým invazím. 
Z nepůvodních druhů živočichů mají pro ochranu pří-
rody a krajiny význam především druhy invazní, proto 
jim v této kapitole věnujeme rozhodující pozornost. 

Vymezení pojmů a příklady

Kategorie nepůvodní a zejména invazní druh nejsou 
zcela jednotně chápány, určité disproporce existují např. 
mezi literaturou zaměřenou na škodlivé druhy a na 
ochranu biodiverzity. Za nepůvodní jsou považovány 
všechny druhy, které se v příslušné oblasti přirozeně 
nevyskytují, dostaly se tam přímým nebo nepřímým 
zásahem člověka a vytvářejí alespoň krátkodobě po-
pulace neřízené člověkem. Nepůvodními druhy v tom-
to smyslu nejsou například druhy chované teraristy 
a v zoologických zahradách, stejně jako laboratorní 
druhy. Tyto druhy nevytvářejí populace neřízené člo-
věkem a nepřicházejí do styku s autochtonní faunou. 
Mezi nepůvodními druhy není evidováno ani množství 
případů zavlečených jedinců cizích druhů, kteří se dále 
nerozmnožovali, stejně jako neúspěšné pokusy záměr-
ných introdukcí, zvláště některých druhů ryb a ptáků 
(viz např. HUDEC 2004; LUSK et al. 2010). Domesti-
kované druhy živočichů, které ve střední Evropě nejsou 
autochtonní a nevyskytují se ve zdivočelé formě, rovněž 
nejsou započítány, ale jsou akceptováni jejich parazité, 
kteří vytvářejí dlouhodobé, člověkem neřízené populace 
a mohou přecházet na autochtonní druhy. Za nepůvodní 
nejsou dále považovány druhy, které se samovolně roz-
šířily z oblasti svého přirozeného areálu (BOX 44, viz 
BERÁNKOVÁ & NOVÁK 1986; STIOVA 1991; STA-
RÝ 1996; ŠUMPICH 2006 aj.), druhy transportované 
přírodními mechanismy, zejména větrem nebo ptáky, 
ani druhy, které pronikají do střední Evropy z různých 
důvodů krátkodobě, periodicky nebo neperiodicky (ví-
celeté a sezónní irupce některých druhů, zvláště hmyzu 
a ptáků, migranti apod.). V některých případech je velmi 
obtížné zjistit, zda je druh v určité oblasti původní. To 
se týká zvláště druhů s rozsáhlými transpalearktickými, 
holarktickými nebo ještě většími areály. Pokud neexis-
tuje důkaz o zavlečení, druh se může rozsáhle šířit i pří-

rodními způsoby a názory specialistů v dané skupině se 
neshodují, považujeme druh za původní (např. někteří 
roztoči, pavouci, křísci nebo mšice). Nepůvodní druhy 
živočichů můžeme rozdělit do následujících kategorií.
1. Za eusynantropní nepůvodní druhy považujeme 

takové druhy, které krátce nebo dlouhodobě přeží-
vají a rozmnožují se pouze uvnitř budov, skleníků 
a jiných vytápěných objektů. Tyto druhy obvykle po-
cházejí z tropických a subtropických oblastí, nejsou 
schopny přečkat ve vnějším prostředí zimu a mimo 
uzavřené objekty mohou pronikat jen sezónně. Patří 
k nim zejména množství druhů s potravní vazbou 
na potraviny, další suroviny a materiály organické-
ho původu (skladištní škůdci) a škůdci pokojových 
a skleníkových rostlin.

2.  Nepůvodní druhy s krátkodobým výskytem vytvá-
řejí ve vnějším prostředí po zavlečení nebo úniku 
jedinou nebo omezený počet generací a opět mizí. 
Počet druhů této kategorie je v případě živočichů 
na rozdíl od rostlin výrazně podhodnocen, protože 
většina takových výskytů vůbec není zaregistrována, 
zvláště u hmyzu a dalších bezobratlých.

3.  Naturalizované (etablované) neinvazní druhy se 
ve vnějším prostředí rozmnožují dlouhodobě, ale ob-
vykle se nápadně nešíří, zůstávají omezeny na místa 
introdukce, nebo jde o druhy, které k nám byly in-
trodukovány v dávné minulosti, dnes jsou obecně 
rozšířeny, jsou plně zapojeny do místních ekosysté-
mů, aniž bychom mohli zpětně hodnotit jejich ně-
kdejší šíření a vlivy na biodiverzitu (viz též BOX 43). 
Pro naturalizované druhy je příležitostně používáno 
označení aklimatizované. Častější a z ekologického 
hlediska správnější je použití tohoto pojmu pro dru-
hy, které sice mohou dlouhodobě přežívat ve vnějším 
prostředí, ale bez pomocí člověka se nemohou roz-
množovat, např. některé druhy ryb.

4.  Invazní druhy nezůstávají na místě introdukce, ale 
dále se šíří a vytvářejí různě rozsáhlý sekundární 
areál. Rychlost živočišných invazí je velmi rozma-
nitá, obvykle se pohybuje v kilometrech až stovkách 
kilometrů za rok. Invazní druhy jsou svým výskytem 
omezeny na urbánní biotopy, ke kterým jsou vázány 
mikroklimaticky, stanovištně nebo potravně (vazba 
na okrasné rostliny, domácí zvířata, stavby a jiné sy-
nantropní druhy živočichů), nebo se šíří v kulturní 
krajině v člověkem vytvářených nebo antropogenně 
podmíněných prostředích (kultury zemědělských 
plodin, účelová zeleň a vodní plochy, ruderál), nebo 
pronikají i do polopřirozených až přirozených spo-
lečenstev. Z parazitů živočichů, kteří byli zavlečeni se 
svými hostiteli, považujeme za invazní ty, které pře-
cházejí na další druhy hostitelů a s nimi se šíří. Spe-
cializované parazity, kteří zůstávají pouze na svých 
původních hostitelích, jejichž výskytem je jejich dal-
ší šíření limitováno, tj. nepřecházejí na autochtonní 
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druhy a nemohou je ovlivnit, řadíme do kategorie 
naturalizovaných druhů. Např. motolice obrovská 
(Fascioloides magna), zavlečená s jelencem bělooca-
sým (Odocoileus virginianus) ze Severní Ameriky 
(ERHARDOVÁ-KOTRLÁ 1971) přechází u nás 
i na další druhy jelenovitých (Cervidae) a do různé 
míry je ovlivňuje, je považována za invazní druh. 
Naproti tomu nepůvodní tasemnice Quinqueserialis 
quinqueserialis zůstává pouze na svém původním 
hostiteli ondatře (Ondatra zibethicus) (TENORA 
1956), autochtonní druhy nenapadá, ani nemůže 
ovlivnit místní biodiversitu a je proto s řadou dalších 
řazena do kategorie naturalizovaných druhů. Amur 
bílý (Ctenopharyngodon idella) je jen aklimatizova-
ným druhem (sám se volně nerozmnožuje). Společně 
s ním byla do Evropy zavlečena tasemnice Bothrioce-
phalus acheilognathi, která napadá i autochtonní kap-
rovité ryby (LUSK et al. 2010) a je invazním druhem. 

Rozhodujícím kritériem pro zařazení určitého druhu 
do kategorie „invazní“ je skutečnost, že se šíří v novém 
území, obsazuje nové biotopy a přichází tak do kontaktu 
s autochtonními druhy. Přitom lze předpokládat větší 
nebo menší vliv na místní biodiverzitu, ale jednoznač-
ný doklad o tomto vlivu není striktní podmínkou (srv. 
PYŠEK et al. 2002). Přes uvedenou charakteristiku je 
v řadě případů velmi těžké rozhodnout, zda příslušný 

druh hodnotit jen jako naturalizovaný neinvazní nebo 
invazní. V česky psané literatuře je kromě pojmu „invaz-
ní“ příležitostně používáno slovo „invazivní“. V prvním 
případě jde o gramaticky správně odvozené přídavné 
jméno od slova invaze, druhý výraz, tradičně používaný 
v lékařství, je gramaticky nesprávný, resp. jde o přídavné 
jméno vytvořené z anglického slova „invasive“.

Biologická a ekologická specifi ka živočichů mohou 
při řazení druhů do jednotlivých kategorií vyvolávat 
větší těžkosti než u rostlin. Navíc jednotlivé invazní 
druhy se nacházejí časově v různé fázi procesu invaze 
(PYŠEK et al. 2002). V každé době registrujeme právě 
zavlečené druhy, přičemž je často těžké odhadnout jejich 
budoucí rozvoj, invaze dalších druhů právě probíhá, jiné 
druhy již dosáhly při své invazi geografi ckých limitů. 
Konečně existuje řada druhů, jejichž invaze se odehrála 
v minulosti a o jejím průběhu můžeme často jen speku-
lovat. Pravděpodobně počínající invaze na našem úze-
mí se týká křísků Kyboasca maligna a Orientus ishidae 
nebo hlaváče černoústého (Neogobius  melanostomus). 
Ve stadiu invazního šíření a rozvoje populací se nachá-
zí např. blešivec velkohrbý (Dikerogammarus villosus), 
vroubenka americká (Leptoglossus occidentalis, obr. 328), 
slunéčko východní (Harmonia axyridis, obr. 330a, b) 
nebo norek americký (Mustela vison). Invaze mande-
linky bramborové (Leptinotarsa decemlineata), přástev-
níčka amerického (Hyphantria cunea, obr. 329), štítenky 
zhoubné (Diaspidiotus perniciosus), mšičky révokaza 
(Viteus vitifoliae) a ondatry pižmové (Ondatra zibethi-
cus) proběhly před desítkami let a jejich souvislé nebo 
ostrůvkovité sekundární areály jsou dnes více méně 
stabilní. Předtím, než jsme je mohli sledovat, proběhly 
invaze např. mery zimostrázové (Psylla buxi), korovni-
ce kavkazské (Dreyfussia nordmannianae) a potkana 
(Rattus norvegicus) (BAUDYŠ 1935; SLABÝ et al. 1950; 
PAŠEK 1954; ZAHRADNÍK 1959; ANDĚRA & BENEŠ 
2001; ČERVENÝ et al. 2002; ANDĚRA 2006; HEŘMAN 
& VRABEC 2006; PETRUSEK 2006; KMENT et al. 
2008; NEDVĚD 2008; LUSK et al. 2010; MALENOV-
SKÝ & LAUTERER 2010). Proces zavlečení a kategorie 
nepůvodních druhů znázorňuje obr. 322.

Obr. 322:  Schematické znázornění procesu introdukce a natura-
lizace nepůvodních živočichů. Obr. 323:  Zastoupení kategorií nepůvodních druhů živočichů.
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Celková bilance nepůvodních druhů živočichů 
na území ČR

Z území České republiky je známo necelých 35 000 dru-
hů mnohobuněčných živočichů (Eumetazoa). Dosud 
bylo zaregistrováno 689 nepůvodních druhů, tj. 2,0 % 
z celkového počtu, z toho 265 (38 %) eusynantropních, 
asi 75 (11 %) s příležitostným, dočasným nebo dosud 
nejasným výskytem ve vnějším prostředí, 147 (21 %) na-
turalizovaných neinvazních a 202 invazních (Obr. 323). 
Z těch je 49 (24 %) omezeno svým výskytem pouze 
na urbánní biotopy, 35 (17 %) obývá kulturní krajinu 
(produkční i neřízená společenstva) a 118 (58 %) druhů 
může pronikat i do přirozených až přírodních biotopů 
(ŠEFROVÁ & LAŠTŮVKA 2005 a nepublikovaná data-
báze). Asi 60 druhů se projevuje negativně jako škůdci 
rostlin v zemědělství a lesnictví, 21 druhů jsou parazité 
obratlovců. U řady invazních druhů jsou zdokumen-
továny vlivy na místní biodiverzitu, nebo je působení 
na biodiverzitu vzhledem k jejich způsobu života velmi 
pravděpodobné, ale prozatím nebylo podrobně analy-
zováno. 

Uvedené celkové rozdělení se poněkud liší při hod-
nocení jednotlivých taxonů. Větší rozdíly jsou zvláště 
mezi bezobratlými a obratlovci způsobené objektivně 
velikostí, bionomií a ekologickým postavením druhů 
obou skupin, subjektivně větším objemem poznatků 
o obratlovcích. Z 61 druhů nepůvodních obratlovců jsou 
pouze 3 eusynantropní (5 %), z 628 druhů nepůvodních 
bezobratlých se pouze eusynantropně vyskytuje 262 dru-
hů (42 %). Z hlediska taxonomické příslušnosti připadá 
nejvíce nepůvodních druhů na brouky ( Coleoptera), 
130, tj. 19 % a mšice (Aphidinea), 56, tj. 8 %. Obě skupi-
ny jsou nejpočetnější i mezi invazními druhy, zastoupe-
ny shodně 17 % druhů. Mezi nepůvodními druhy jsou 
velmi početní také červci (Coccoidea, 49, tj. 7 %), kteří 
ale v naprosté většině trvale přežívají jen ve vytápěných 
prostorech a ve vnějším prostředí se vyskytují a jako 
invazní projevují jen čtyři druhy. Rozdíly v počtech ne-
původních a invazních druhů v jednotlivých taxonech 
a podíl na celkovém počtu druhů uvádí tab. 90.

Obr. 324:  Počty invazních druhů živočichů zaregistrované v jed-
notlivých desetiletích od roku 1900 (blíže v textu).

Rovněž způsob a motivace introdukce nepůvodních 
druhů jsou v jednotlivých taxonomických skupinách 
rozdílné. Vezmeme-li v úvahu pouze invazní druhy, na-
prosto převládající podíl (94 %) tvoří druhy náhodně za-
vlečené, záměrně bylo introdukováno jen asi 6 % druhů 
(lovné kožešinové druhy, druhy využívané v biologické 
ochraně rostlin, neuvážené snahy o obohacení fauny), 
přičemž z invazních druhů bezobratlých bylo záměr-
ně introdukováno jen 5 % druhů, zatímco z obratlovců 
30 %.

Počet invazních druhů zřetelně narůstá. Obr. 324 za-
chycuje počty invazních druhů zaregistrovaných na na-
šem území v jednotlivých desetiletích 20. století. Do této 
analýzy bylo zahrnuto 127 invazních druhů, které s vy-
sokou pravděpodobností nebo s jistotou na naše území 
pronikly právě v době zjištění a nežily zde již dříve. Málo 
přes 10 invazních druhů se k nám dostalo ještě před za-
čátkem 20. století a přibližně 60 druhů mohlo být dlouho 
přehlíženo a mohly k nám proniknout několik až desítky 
let před svým nalezením. Jejich zahrnutím do grafu by 
byly výsledky zkresleny. Obr. 325 zachycuje na časové 
ose posledních 40 let významnější nově zaregistrované 
invazní druhy na našem území.

Obr. 325:  První záznamy o výskytu významnějších invazních 
druhů po roce 1970.
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Tab. 90:
Počty nepůvodních a invazních druhů živočichů v jednotlivých taxonech; nejsou uvedeny taxony, které neobsahují 
nepůvodní druhy, proto celkové počty druhů ve vyšších taxonech nemusí vždy odpovídat součtům druhů uvedených 
nižších taxonů.
 

Taxon druhů celkem z toho   
nepůvodních % invazních

Žahavce Cnidaria 5 1 20 1
Ploštěnci Platyhelminthes 685 30 4,4 17
Z toho: Ploštěnky ,Turbellaria‘ 75 2 2,7 1
 Jednorodí Monogenea 160 17 10,6 12
  Motolice Trematoda 190 2 1,1 1
  Tasemnice Cestoda 260 9 3,5 3
Vířníci Rotifera 530 1 0,2 1
Hlístice Nematoda 950 33 3,5 7
Kroužkovci Annelida 224 4 1,8 0
Měkkýši Mollusca 251 25 10,0 10
Z toho: Plži Gastropoda 213 22 10,3 8
  Mlži Bivalvia 28 3 10,7 2
Členovci Arthropoda 31 470 533 1,7 154
Z toho: Korýši Crustacea 360 20 5,6 6
  Pavouci Araneida 857 26 3,0 1
  Krátkochvosti Schizomida 1 1 100,0 0
  Sekáči Opiliones 33 5 15,2 1
  Roztoči Acari 1500 24 1,6 5
  Stonožky Chilopoda 73 1 1,4 0
  Mnohonožky Diplopoda 73 1 1,4 0
  Chvostoskoci Collembola 540 2 0,4 1
  Hmyz Insecta 27 920 453 1,6 140
Z toho: Šupinušky Zygentoma 4 2 50,0 0
  Rovnokřídlí Orthoptera 96 4 4,2 1
  Švábi Blattodea 14 9 64,3 0
  Škvoři Dermaptera 8 1 12,5 0
  Ploštice Heteroptera 858 20 2,3 13
  Křísi a svítilky Auchenorrhyncha 562 10 1,8 7
  Mery Psyllinea 124 7 5,6 6
  Molice Aleyrodinea 20 4 20,0 1
  Mšice Aphidinea 783 56 7,2 35
  Červci Coccinea 140 49 35,0 4
  Pisivky Psocoptera 72 22 30,6 0
  Vši a všenky Phthiraptera 370 13 3,5 0
  Třásnokřídlí Th ysanoptera 260 18 6,9 4
  Brouci Coleoptera 6100 130 2,1 34
  Motýli Lepidoptera 3438 40 1,2 12
  Dvoukřídlí Diptera 7917 33 0,4 8
  Blechy Siphonaptera 80 4 5,0 0
  Blanokřídlí Hymenoptera 6400 31 0,5 15
Mechovky Bryozoa 10 1 10,0 1
Obratlovci Vertebrata 615 61 9,9 10
Z toho: Ryby Osteichthyes 70 17 24,3 3
  Plazi Reptilia 12 1 8,3 0
  Ptáci Aves 420 26 6,2 0
  Savci Mammalia 88 17 19,3 7
Mnohobuněční Eumetazoa 34 850 689 2,0 202
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Invazní druhy, jejich původ
a ekologická vazba

Nepůvodní druhy živočichů se k nám dostaly z různých 
částí světa, v některých případech jejich původ ani není 
znám. Některé, zvláště eusynantropní druhy mají dnes 
kosmopolitní rozšíření, byly rozvlékány s šířením lidské 
civilizace a zpětně lze jejich přirozený areál jen obtížně 
vymezit. Řada druhů bezobratlých (např. někteří červci, 
motýli a brouci) byla dokonce poprvé nalezena a po-
psána až v místě svého zavlečení. Druhy vyskytující se 
pouze eusynantropně pocházejí většinou z tropů a sub-
tropů, nejstarší z nich ze Středomoří. Naturalizované 
druhy byly v první fázi zavlékány z blízkých území, z celé 
oblasti Středomoří a jihozápadní Asie, většinou v ná-
vaznosti na šíření zemědělství již v neolitu a postneoli-
tickém období. Teprve po roce 1500 se k nim připojily 
druhy pocházející z Východní Asie, Severní Ameriky 
a dalších kontinentů. 

Pokud jde o invazní druhy, nejvíce jich pochází 
ze Severní Ameriky (67; 33 %), druhá v pořadí je Vý-
chodní Asie (44; 22 %) a na třetím místě je Středomoří 
(38; 19 %). Tyto tři oblasti pokrývají celkem 74 % in-
vazních druhů. Severní Amerika a Východní Asie jsou 
klimaticky podobné a druhy, které odtud pocházejí, mají 
největší šanci nalézt v Evropě optimální ekologické pod-
mínky a stát se invazními. Celé Středomoří je nám velmi 
blízko, mezi ním a střední Evropou dochází k intenziv-
nímu transportu materiálů a cestování, proto je mož-
nost zavlečení druhů živočichů obrovská. Navíc uvnitř 
Evropské unie není prováděna žádná kontrola omezující 
možná zavlečení. Větší počet invazních druhů pochází 
také z různých částí jižní Asie (24; 12 %), méně již ze 
Střední Asie (8; 4 %). Dva až čtyři druhy byly zavlečeny 
z jihovýchodní Evropy, severní Evropy nebo Alp, Afriky 
a Jižní Ameriky. Z Nového Zélandu pochází plž písečník 
novozélandský (Potamopyrus antipodarum), z Austrálie 
pestrokrovečník Tarsostenus univittatus (Obr. 326).

Obr. 326:  Původ invazních druhů živočichů.

Většina invazních druhů proniká nebo může pronikat 
do terestrických i akvatických přirozených až přírodních 

ekosystémů (118; 58 %), 49 (24 %) z nich je omezeno jen 
na urbánní prostředí a parky a 35 (17 %) se šíří a ovliv-
ňuje produkční a účelové ekosystémy kulturní krajiny. 
Zajímavé jsou rovněž potravní nároky invazních druhů. 
Více než třetina z nich (76; 38 %) jsou fytofágové mo-
nofágně vázaní k nepůvodnímu druhu rostliny. Jejich 
invaze v novém území je tak podmíněna předcházející 
introdukcí jejich hostitele, většinou okrasné rostliny. Za-
stoupení oligofágních a polyfágních fytofágů, parazitů 
a predátorů je více méně stejné, kolem 10–15 %, zbývá 
15 saprofágních druhů (7 %) a šest druhů živících se 
planktonem (3 %) (Obr. 327).
 

Obr. 327:  Potravní specializace invazních druhů živočichů.

Působení invazních druhů

Ekonomické ztráty, které zavlečené a zejména invazní 
druhy působí, jsou obrovské. Celosvětově patrně přesa-
hují 1000 miliard dolarů za rok (PIMENTEL 2002). Pro 
naše území nejsou škody způsobené invazními druhy 
živočichů přesně podchyceny, narušení biodiverzity je 
navíc obtížně vyčíslitelné. Velmi přibližně škody na bi-
odiverzitě v nejširším smyslu, resp. výdaje na nápravná 
opatření se mohou pohybovat v milionech, maximálně 
desítkách milionů korun, ekonomické ztráty způsobené 
těmito druhy jsou o jeden až dva řády vyšší.

Konkrétní poznatky o negativních vlivech na biodi-
verzitu jsou k dispozici jen pro omezený počet invazních 
druhů živočichů, většinou pro obratlovce, jen v malé 
míře pro některé bezobratlé. Negativní působení dal-
ších druhů je předpokládáno na základě znalostí jejich 
způsobu života a ekologických nároků. Obecně existují 
mnohem ucelenější poznatky o ekonomickém, případně 
hygienickém vlivu invazních druhů, než o jejich eko-
logickém působení. Jen pro srovnání, zatímco asi 45 % 
invazních druhů působí různě významné ekonomické, 
estetické nebo zdravotní problémy, počet škodlivých au-
tochtonních druhů se pohybuje kolem 1,5 %. 

Invazní druhy mohou ovlivňovat místní druhy, celá 
společenstva i jejich prostředí mnoha různými způsoby, 
přímo i nepřímo. Příklady přímého působení jsou ak-
tivní konkurenční vytěsňování autochtonních druhů, 
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hybridizace s autochtonními druhy vedoucí k poklesu 
genetické diverzity na úrovni populací i celých spole-
čenstev, fytofágie, parazitace a predace autochtonních 
druhů. Ke způsobům nepřímého působení patří přenos 
nepůvodních druhů parazitů, které mohou přechá-
zet na domácí druhy, konkurence o hostitele, prostor 
nebo různé zdroje prostředí, vstup do potravních řetěz-
ců, narušení a destabilizace potravních sítí, přetváření 
prostředí a tím znemožnění existence některých druhů 
a celková homogenizace, zvláště vodních ekosystémů 
(GHERARDI et al. 2009; ROQUES et al. 2009 aj.). 

Ze suchozemských obratlovců mají největší ekologic-
ký vliv invazní druhy savců, naopak nepůvodní druhy 
obojživelníků, plazů a ptáků většinou nepůsobí výrazně 
negativně kromě několika druhů ptáků, jako je např. 
berneška velká (Branta canadensis) a kachnice kašta-
nová (Oxyura jamaicensis), které se prozatím na našem 
území početněji a trvale nevyskytují. Invazní savci kon-
kurují potravně a prostorově místním druhům a mo-
hou nadměrně spásat vegetaci např. ondatra pižmová 
(Ondatra zibethicus) a nutrie říční (Myocastor coypus); 
norek americký (Mustela vison) je potravním konkuren-
tem vydry a hranostaje a je predátorem místních dru-
hů. Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) vykazuje 
potravní a úkrytovou konkurenci s liškou a jezevcem. 
Východoasijský jelen sika (Cervus nippon) poškozuje 
stromy okusem a loupáním, navíc dochází k jeho hyb-
ridizaci s jelenem lesním (Cervus elaphus). Králík divoký 
(Orycto lagus cuniculus) může (resp. mohl) konkurovat 
autochtonnímu zající polnímu (Lepus europaeus), lokál-
ně neúměrně spásá vegetaci a je rezervoárem původců 
řady chorob a parazitóz (ANDĚRA 2006). Na druhé 
straně byl králík velmi účinným regulátorem zarůstá-
ní a „rozvolňovačem“ porostů v nelesních chráněných 
územích a po jeho skoro úplném vymizení je nutné péči 
o tato území řešit nákladnějšími, komplikovanějšími 
a mnohem méně vhodnými způsoby. 

Vysoké počty nepůvodních druhů ryb (v tomto pří-
padě se negativně projevují i další druhy kromě invaz-
ních) vedou k celkovému zhoršení kvality vody (zákal, 
eutrofi zace apod.), provázenému výrazným snížením 
druhové rozmanitosti vodních rostlin i živočichů. Amur 
bílý (Ctenopharyngodon idella) rozsáhle likviduje vodní 
vegetaci a tím má negativní vliv na reprodukci fytofi l-
ních druhů ryb. S amurem byla kromě toho do Evropy 
zavlečena tasemnice Bothriocephalus acheilognathi, která 
napadá místní kaprovité (Cyprynidae) a způsobila znač-
né ztráty v chovech kapra zejména v letech 1970–1980. 
Karas stříbřitý (Carassius gibelio) je významným kon-
kurentem autochtonních kaprovitých ryb a projevuje se 
sexuálním parasitismem vůči jiným druhům. Negativní 
působení bylo pozorováno také u střevličky východní 
(Pseudorasbora parva), lokálně byla zaznamenána pro-
storová a potravní konkurence sumečka amerického 
(Ameiurus nebulosus) (LUSK et al. 2010).

Obr. 350:  Vroubenka americká (Leptoglossus occidentalis) byla 
na našem území zaregistrována v roce 2006; v Severní Americe se 
projevuje jako škůdce semen jehličnanů, u nás prozatím spíše jako 
obtěžující druh, pronikající do lidských příbytků (© H. Šefrová).

Zdokumentované případy působení na biodiverzitu 
lze uvést i pro invazní bezobratlé. Např. rak bahenní 
( Astacus leptodactylus, u nás již od roku 1892), para-
doxně zařazený Vyhláškou 395/1992 Sb. do seznamu 
zvláště chráněných živočichů, se kříží s rakem říčním 
(Astacus astacus), je jeho potravním i prostorovým 
konkurentem a způsobuje mu poranění. Další záměr-
ně introdukovaný rak pruhovaný (Orconectes limosus, 
u nás od roku 1988) je přenašečem račího moru, ale 
sám je téměř imunní. Blešivec velkohrbý (Dikerogam-
marus villosus) působí zásadní změny v druhovém slo-
žení různonožců a makro zoobentosu (FILIPOVÁ et al. 
2006; HORKÁ 2006; PETRUSEK 2006). Plzák španělský 
(Arion lusitanicus) je významným konkurentem domá-
cích druhů plžů a může být i jejich predátorem. Ploštice 
vroubenka americká (Leptoglossus occidentalis) se vyvíjí 
na semenech jehličnanů a vniká koncem vegetačního 
období do budov (Obr. 328). Přástevníček americký 
(Hyphantria cunea) působí defoliaci autochtonních i ne-
původních dřevin, ovlivňuje potravní řetězce parazito-
idů a kromě toho působí estetické a ekonomické škody 
(Obr. 329). Východoasijské slunéčko východní (Harmo-
nia axyridis, Obr. 330), záměrně vysazené jako účinný 
regulátor mšic, se projevuje jako konkurent a predátor 
autochtonních druhů slunéček (u nás od roku 2006, NE-
DVĚD 2008). Introdukované druhy parazitoidů mohou 
nahrazovat druhy autochtonní (ROQUES et al. 2009). 
Proto i veškeré záměrné introdukce např. za účelem bio-
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regulace musí být velmi pečlivě zváženy. Klíněnka jírov-
cová ( Cameraria ohridella) je při své obrovské početnosti 
masovým producentem oligofágních parazitoidů, které 
pak mohou nadmíru snižovat početnost autochtonních 
druhů (M. KENIS, osob. sděl.).

Obr. 329:  Housenky přástevníčka amerického (Hyphantria 
 cunea) působí lokální holožíry na domácích i introdukovaných 
dřevinách, čímž přímo ovlivňují tyto rostliny i potravní řetězce 
zejména parazitoidů (© H. Šefrová).

Počet invazních druhů živočichů bude nadále narůstat, 
proto je třeba studiu jejich biologie, možností zavlečení 
a šíření i ekonomickým a ekologickým vlivům věnovat 
patřičnou pozornost, zejména se zřetelem na maximální 
omezení rizik budoucích invazí.
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5.9.21  Ochrana biodiverzity ex-situ

Vlastimil Tlusták

5.9.21.1   Regionální semenné banky 
a jejich zřizování

Významný způsob a prostředek
aktivní ochrany chráněných
a ohrožených druhů rostlin

Území Střední Evropy je pod značným civilizačním tla-
kem již od eneolitu a je velmi obtížné nalézt člověkem 
nezměněné biotopy. Zemědělská a posléze průmyslová 
revoluce měly na krajinu a většinu živých organismů 

Obr. 330a, b:  Východoasijské slunéčko východní (Harmonia axyridis) bylo v Evropě vysazeno záměrně jako účinný regulátor mšic; 
projevuje se jako konkurent a predátor autochtonních druhů slunéček a předpokládají se i další negativní vlivy. Obrázek zachycuje dvě 
z mnoha barevných variant tohoto druhu (© Z. Laštůvka).
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BOX 43:   Archeozoa a neozoa

Zdeněk Laštůvka, Hana Šefrová

Protože většina živočichů kromě měkkýšů a obratlovců po sobě nezanechává historické stopy výskytu, nelze přes-
něji stanovit dobu introdukce starších nepůvodních druhů. Proto by bylo velmi obtížné a spekulativní odlišovat 
kategorii „archeozoa“ odpovídající rostlinným archeofytům. Takové druhy lze vymezit jen v jednotlivých přípa-
dech, buď jsou to obratlovci, kteří jsou jednoznačně dokladováni ještě před rokem 1500, z bezobratlých fytofágové 
potravně specializovaní na archeofyty nebo staré kulturní rostliny a parazité chovaných nepůvodních zvířat. Ze 
záměrně introdukovaných druhů obratlovců můžeme považovat za „archeozoa“ králíka divokého (Oryctolagus 
cuniculus, 13. století), bažanta obecného (Phasianus colchicus, 14. století) a daňka evropského (Dama dama, 
15. století). Z nechtěně introdukovaných nebo rozvlékaných druhů jsou to myš domácí (Mus musculus, 1.–2. tisí-
ciletí př. n. l.), která je patrně nejstarším nepůvodním obratlovcem na našem území, a krysa obecná (Rattus rattus, 
9.–10. století). Z parazitů bychom mohli řadit mezi „archeozoa“ např. průduchovku ovčí (Dictyocaulus fi laria), 
plicnivku ovčí (Muellerius capillaris), všenku ovčí (Bovicola ovis), kloše ovčího (Melophagus ovinus), střečka ovčího 
(Oestrus ovis), všechny parazitující na ovci, dalších několik druhů hlístic parazituje současně na ovcích a kozách, 
výlučně kozy napadá všenka kozí (Bovicola caprae) a veš kozí (Linognathus stenopsis). Specializovanými parazity 
bažantů jsou peřovky Goniodes colchici, Lagopoecus colchicus a Lipeurus maculosus, na králících cizopasí prašivka 
králičí (Psoroptes cuniculi), veš králičí (Haemodipsus ventricosus) a blecha králičí (Spilopsyllus cuniculi). Obdobně 
bychom mohli jmenovat specializované cizopasníky dalších zvířat. Z druhů vázaných na staré kulturní rostliny 
jsou patrně „archeozoa“ např. vlnovník ořešákový (Aceria erinea) a v. puchýřovitý (A. tristriata), mšice zdobnat-
ka ořechová (Callaphis juglandis) a z. ořešáková (Chromaphis juglandicola) a vzpřímenka ořešáková (Caloptilia 
roscipennella), všechny s trofi ckou vazbou na ořešák, truběnka Hoplandrothrips hungaricus žijící na meruňce 
a zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum) a plodomorka hrachová (Contarinia pisi) vázané svým vývojem na hrách. 
Do skupiny „archeozoa“ by patrně patřily i některé nepůvodní eusynantropní druhy, pocházející ze Středomoří 
a jihozápadní Asie, které se s velkou pravděpodobností do střední Evropy dostaly již v dávných dobách, např. 
sekáč domácí (Opilio parietinus), rybenka domácí (Lepisma saccharina), cvrček domácí (Acheta domestica), šváb 
obecný (Blatta orientalis), rus domácí (Blattella germanica), vrtavec plstnatý (Niptus hololeucus), pilous černý 
(Sitophilus granarius, doložen 1350) a octomilka obecná (Drosophila melanogaster). Celkem bychom podle těchto 
kritérií našli asi 70 druhů. Počet nepůvodních druhů, které se na naše území dostaly před rokem 1500 je jistě 
podstatně vyšší. To platí zvláště pro množství druhů členovců bezlesé krajiny, z nichž mnohé by ve střední Ev-
ropě bez rozsáhlé zemědělské činnosti a dalšího přetváření krajiny nemohly existovat. Počet archeofytů činí asi 
10 % vzhledem k autochtonním druhům rostlin. Pokud by byl podobný poměr u živočichů, dosahoval by počet 
archeozoí asi 3500 druhů. Mnohem vyšší je ve skutečnosti pravděpodobně i počet neozoí, protože z dlouhého 
období mezi roky 1500 a 1850 je údajů o výskytu bezobratlých naprostý nedostatek.

značně negativní vliv. Zejména poválečný komunistic-
ký režim se choval velmi nešetrně k životnímu prostře-
dí a značná část území byla přeměněna v průmyslovou 
poušť bez snahy o rekultivaci a revitalizaci. Trvale dochá-
zelo, a dodnes dochází, k erozi genofondu jak planých 
rostlin a společenstev, tak kulturních rostlin, tradičních 
krajových odrůd. Obecně se zmenšuje rozsah většiny ka-
tegorií genetických zdrojů v krajině, ať již se jedná o plané 
druhy, či o zdroje pro výživu a zemědělství. Již tak nepříz-
nivý stav zhoršily i změny v půdní držbě a zásadní úprava 
priorit v zemědělství v souvislosti s vývojem po roce 1990. 

Na druhé straně dochází také ke změnám přístu-
pu k řešení druhové ochrany, od pasivní, spočívající 
ve striktní ochraně druhů a společenstev chráněných 
území, po tzv. aktivní ochranu genofondu (AOG). Ohro-
žení, narušování a následná redukce druhové diverzity 
organismů je globálním procesem a navíc je postižena 

podstatná část genofondu bez ohledu na to, zda druhy 
rostou v chráněném území, či nikoliv. V následující stati 
se budeme zabývat pouze vyššími cévnatými rostlinami, 
tedy jen částí fytogenofondu.

Stručná defi nice: Aktivní ochranou fytogenofondu 
rozumíme promyšlený, propracovaný a do důsledků re-
alizovaný, mnohovrstevnatý komplex opatření směřující 
všemi dostupnými prostředky k záchraně taxonu či po-
pulace včetně záchranných kultivací „in situ“ a „ex situ“. 

Aktivní ochrana se snaží o  rekonstrukci všech 
známých faktorů a jejich záměrné nastavení do fáze 
umožňující progresivní vývoj populací. Filozofi e ak-
tivní ochrany sice očekává pozitivní změny globálního 
i místního vývoje, ale nemůže s nimi počítat. 

Základní principy aktivní ochrany (AO) se podstatně 
liší, pokud je prováděna na původních přírodních sta-
novištích (in situ) anebo mimo ně (ex situ).
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BOX 44:   Invaze a expanze

Zdeněk Laštůvka, Hana Šefrová

Ve střední Evropě dochází trvale k různě rychlým a různě rozsáhlým posunům hranic areálů mnoha druhů 
živočichů a často nelze rozpoznat změny přirozené od antropogenně podmíněných. K přirozeným posunům 
hranic areálů docházelo jak v předneolitickém období, tak později. Proto je nutné rozlišovat druhy invazní, tj. 
ty, které se šíří v novém území po zavlečení člověkem, a druhy expanzivní, které zvětšují svůj původní areál. 
I v současné době je možné jmenovat celou řadu druhů, které se na naše území šíří z různých světových stran, 
stejně jako druhy, které od nás právě ustupují. Expanzivní druhy nejsou považovány podle obecně akceptované 
defi nice za nepůvodní. Uveďme si alespoň několik příkladů. V průběhu 19. století proběhla v Evropě rozsáhlá 
expanze zvonohlíka zahradního (Serinus serinus). Po roce 1800 se začal šířit ze Středomoří, v prvních desetiletích 
20. století již obýval celou střední Evropu. Právě probíhá expanze kudlanky nábožné (Mantis religiosa) v celém 
jejím rozsáhlém areálu zaujímajícím několik kontinentů. Na našem území byla ještě před 20–30 lety lokálním 
druhem na stepních biotopech nejteplejších částí Moravy, dnes je poměrně běžná skoro na celé Moravě, pronikla 
i do Čech, přičemž se s ní setkáme i na ruderálních stanovištích, okrajích komunikací a v intravilánech měst 
a obcí. Na přelomu 80. a 90. let 20. století došlo k rychlé expanzi žluťáska tolicového (Colias erate). Do té doby 
se nejblíže trvale vyskytoval v rumunské Dobrudži a při černomořském pobřeží Bulharska. Nejdříve pronikl 
podle Dunaje do Maďarska, následně na jižní a východní Slovensko a v roce 1991 i na jih Moravy. Dnes obývá 
teplejší oblasti Moravy i Čech. Mšice zhoubná (Diuraphis noxia), původem z východní a jihovýchodní Evropy, 
rychle osídlila naše území rovněž v 90. letech 20. století. Naopak expanze klíněnky vojtěškové (Phyllonorycter 
 medicaginella) byla poměrně pomalá. Byla popsána od severního pobřeží Černého moře a přibližně do poloviny 
20. století žila nejzápadněji v Maďarsku. V 60. letech osídlila jižní části Slovenska, v 70. letech Českou republiku 
a později i Polsko, v 80. letech Německo, v roce 1992 byla zjištěna v Dánsku, kolem roku 2000 v Belgii a Holandsku 
a 2002 ve Francii. Její expanze pozvolna pokračuje. V posledních desetiletích probíhá expanze západoevropské 
osenice západní (Noctua interjecta). Poprvé byla na našem území zaznamenána v Chebu v roce 1984 a po většině 
území Čech se rozšířila v následujících 15–20 letech. Na Moravě byla zaregistrována současně na několika místech 
v roce 2008, dnes obývá celé území republiky a její expanze pokračuje. Expanze určitého druhu může být velmi 
rychle vystřídána jeho ústupem nebo se areál opakovaně zvětšuje a zmenšuje. V posledních zhruba 130 letech se 
na naše území vícekrát rozšířil perleťovec červený (Argynnis pandora), vždy po krátké době opět ustoupil k jihu. 
Ještě rychlejší příchody a ústupy jsou známy u běláska ovocného (Aporia craetaegi). V tomto případě jde již spíše 
o krátkodobé irupce z původního areálu, nikoli o expanze. Z jihoruských stepí k nám těsně po válce expandovala 
můra východní (Hyssia cavernosa) a do konce 70. let byla v moravském termofytiku poměrně běžným druhem. 
Vymizela počátkem 80. let. V průběhu 20. století osídlil střední Evropu od severu a severovýchodu lýkožrout 
severský (Ips duplicatus), původem druh severské tajgy od Skandinávie po Dálný Východ, ale také vyšších poloh 
v Alpách. Dnes obývá celé naše území. Expanzivní druhy živočichů se obvykle neprojevují negativně tak jako 
druhy invazní. Mnohé z nich se mohly ve střední Evropě vyskytovat již někdy dříve v postglaciálu, často zde mají 
přirozené antagonisty a rychle se stávají přirozenou součástí místních společenstev. 

Metody a hlavní rysy „in situ“ konzervace 

Převažuje zde konzervace na úrovni ekosystémů a spole-
čenstev. Izolovaná ochrana jednotlivých druhů je v sou-
časnosti již převážně opuštěna. Ovšem některé současné 
evropské normy jsou i nadále založeny na zásadách 
ochrany omezeného počtu druhů, ačkoliv se „de  facto“ 
týkají spíše územní ochrany. Klasickým příkladem mo-
hou být tzv. „ptačí území“ nebo „evropsky významné 
lokality“ EVL. 

Opatření by měla navazovat na shromáždění a syn-
tézu taxonomických, geografi ckých a genetických in-
formací. Primární je zjištění stavu cílového druhu 
(populace) a stanovení limitujících faktorů v oblasti 

konzervace. Ochrana biodiverzity „in situ“ navíc může 
být úspěšná jen tehdy, jsme-li schopni zajistit vhodné 
podmínky pro celý životní cyklus.

Hlavními výhodami ochrany „in situ“ jsou:
– ochrana variability, jak mezi populacemi, tak uvnitř 

populací a to za stálých evolučních tlaků
– zajištění ochrany většiny dalších organismů, které 

jsou na druh vázány.

Největší nevýhodou je především to, že:
– nevíme, co vlastně chráníme 
– v podstatě neznáme lokality, kde bychom znali celý 

komplex organismů, natožpak vztahy mezi nimi.



7155.9  Biologická diverzita na úrovni populací a druhů

Žádoucí je také posouzení úspěšnosti ochrany „in situ“ 
v daném území. Pro naše řešení lze použít některé teze 
a faktory vztahující se dlouhodobě k zásadám ochrany 
na území České republiky (např. KRAHULEC & HO-
LUBEC in FÁBEROVÁ & HOLUBEC 1998). 
1. Poměrně příznivá situace je u planých druhů dřevin 

s lesnickým významem. Podchyceny jsou ekotypy, 
pěstební oblasti, výškové stupně, důležité porosty. 
Je také známo, ve kterých chráněných území se jed-
notlivé druhy vyskytují. U lesnicky nevýznamných 
druhů dřevin je však situace méně příznivá.

2. U chráněných a vzácných druhů máme poměrně 
přesnou představu o jejich rozšíření v posledních 
50 letech. Údaje o výskytu druhů a početnosti po-
pulací byly buď publikovány, nebo byly začleněny 
do databází různé úrovně i rozsahu. Méně již víme 
o jejich dynamice a stavu populací. Účinná ochrana 
druhů není často zajištěna, zejména pokud rostou 
v neklimaxových společenstvech. Teprve v posled-
ních letech vzniká propracovaný systém manage-
mentu v některých typech vegetace. Stále chybí výběr 
stanovišť použitelný pro realizaci a hodnocení úspěš-
nosti prováděného managementu. Organizace státní 
ochrany přírody soustředěná na krajské úřady není 
doposud schopna tento proces zajistit.

3. Stále není vytvořena reprezentativní síť chráněných 
území zahrnující všechny významné typy biotopů. 
Situace se poněkud zlepšila po realizaci mapování 
a vybudování systému v rámci Natura 2000. Zejmé-
na se podařilo většinu vegetačních typů pojmenovat 
a zařadit. K dispozici jsou propracované katalogy bi-
otopů ČR (CHYTRÝ et al. 2010). Tím se podstatně 
rozšířila možnost sběru poměrně relevantních dat 
zajišťovaných odbornými pracovníky řady oborů.

4. Velmi špatná je situace u druhů vázaných na raná 
popř. krátká sukcesní stádia. Změnil se management 
krajiny a tím i sukcese vegetace. Některá přirozená 
sukcesní stádia chybí, jiná jsou značně pozměněna. 
Příkladem mohou být archeofytní plevele, efemery 
a efemeroidy, jednoleté i dvouleté druhy.

5. Řada druhů v přírodě je již geneticky narušena pěs-
továním příbuzných, vesměs vyšlechtěných taxonů. 
Typickým příkladem je višeň křovitá (Cerasus fru-
ticosa), která se ve Střední Evropě v původní čisté 
formě již téměř nevyskytuje. Ještě horší je situace 
u druhů, kdy jsou importovány příbuzné a často 
opakovaně šlechtěné taxony z celého světa. Příkla-
dem mohou být původní trávy a kultivary těchto 
druhů pocházející z různých částí areálu což je např. 
celá severní polokoule (cf. ŠEVČÍKOVÁ 2003). Pro-
blémem je i genetická eroze způsobená příbuznými 
zavlečenými druhy, eventuelně i druhy invazivními.

6. Problémem i nadále zůstává ochrana reliktních po-
pulací a ochrana lokalit na okraji areálu. Tyto typy 
vegetace jsou většinou zahrnuty do ochranného 

systému, ale málokdy můžeme řešit projekt ochra-
ny druhu v kontextu celého areálu. U regionálních 
semenných bank je tato problematika obzvlášť ak-
centována. Uplatňují se zde lokální hlediska, neboť 
existuje velká skupina druhů v regionu silně ohro-
žených, které v kontextu celkového výskytu ve státě, 
nebo i v Evropě ohroženy příliš nejsou. 

Na základě současných poznatků a zkušeností mohou 
mít projekty aktivní ochrany zhruba následující, poně-
kud zjednodušené, schéma:
A. Aktivní ochrana na původních stanovištích (in situ)
I. Průzkumné práce
 1. Získávání a rozšiřování znalostí o reprodukční 

biologii, stanovištích, biocenózách atd. včetně je-
jich vývoje; vytvoření databáze projektu, historie 
druhů a populací

 2. Určení priorit
 3. Stanovení postupu resp. realizace
II. Realizační práce
 1. Ekonomické zajištění (zdroje a nositelé)
 2. Technická a managementová opatření na lokalitě
 3. Vlastní biologická realizace (odlišná druh od dru-

hu, případ od případu)

Je nezbytné, aby řešitelé projektů aktivní ochrany měli 
dostatečné kompetence týkající se realizace projektů. 
Ideální by bylo uplatnění konkursního způsobu hledá-
ní řešitelů, to však v současné praxi není příliš reálné. 

B. Aktivní ochrana mimo stanoviště (ex situ)
1. Genové banky, či spíše banky semen.
 Mohou být budovány na celostátní i mezinárodní 

úrovni. Příkladem první skupiny může být geno-
vá banka v Ruzyni jako součást VÚRV, příkladem 
druhým genobanka v Královské botanické zahradě 
v Kew (Velká Británie), a její celosvětová dlouhodobá 
akce „Millenium Seed Bank Project“. 

 Další, neméně významnou skupinou mohou být 
regionální semenné banky. Příkladem může být 
Banka semen při Vlastivědném muzeu v Olomouci 
(cf. TLUSTÁK & HAVRÁNEK 1996), nebo banka 
semen a genofondová zahrada ve Vrchlabí zřizova-
ná Správou Krkonošského národního parku (ZA-
HRADNÍKOVÁ & HARČARIKOVÁ 2010).

2. Botanické zahrady a arboreta, jejich sbírky semen.
 Tento typ semenných bank je budován na poně-

kud odlišných principech s akcentem na pěstování 
a prezentaci zástupců rostlinného systému popř. 
fytogeografi ckých celků a biotopů, často spojených 
s mezinárodní výměnou semen, edukační činností, 
výstavami a někdy i s obchodními aktivitami.
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Problematika semenných bank u nás 
a ve světě

Otázka zřizování semenných bank a aktivní ochrany 
fytogenofondu, či spíše druhové ochrany v nich (dále 
jen AOG) je předmětem četných prací a studií v řadě 
států. Prvotní snahy byly orientovány spíše na kulturní 
rostliny, podíl plané fl óry však od 90. let minulého století 
výrazným způsobem narůstá (např. ALLEN 1994; BE-
GEMAN 1993; ELLSTRAN & ELAM 1993; NORMAN 
& ELAM 1993). Dnes je značné množství informací 
a studií zveřejňováno na internetu (viz např. www3)

Snad největším záměrem je obrovský projekt Krá-
lovské botanické zahrady v Kew – Millenium Seed Bank 
Projekct (viz www 1), jehož cílem je shromáždit a kon-
zervovat významnou část divoce rostoucích druhů se-
menných rostlin celého světa. V první etapě se jedná 
o cca 25 tisíc druhů vyšších rostlin, cílový stav se pohy-
buje kolem půl milionu vzorků (druhů). 

Tato zahrada koordinuje také program Europaean 
Natiove Seed Conservation Network (ENSCONET) 
(viz.www2), do kterého je zapojena podstatná část ev-
ropských zemí včetně České republiky. O problematice 
vychází řada odborných prací, často rozsáhlé přehledy 
a sborníky (např. MAXTED 2007). Např. ve Španělsku 
je rozvíjen projekt se střednědobou konzervací semen 
při běžných laboratorních podmínkách spojených s vy-
sušováním (viz GOMÉZ-CAMPO 2007). Tedy v souladu 
s fi lozofi í metody střednědobého ukládání semen (fyto-
genofondu) při běžně dosažitelných nízkých teplotách 
–20 až –30 °C oproti dlouhodobé kryoprezervaci při vel-
mi nízkých teplotách ve velkých genetických bankách. 
Velké genobanky mohou uplatňovat několik různých 
druhů konzervace i ukládání a tak podchytit větší část 
druhového spektra. Kromě ortodoxních druhů dobře 
snášejících skladování při nízkých teplotách se mohou 
zabývat i druhy rekalcitrantními, které nesnáší mráz a lze 
je skladovat jen týdny až měsíce. Samozřejmě existuje 
i tzv. střední kategorie. V úvahu připadá i kryoprezervace, 
která je sice časově téměř neomezená, ale značně složitá 
a drahá (ZÁMEČNÍK 1998). V úvahu připadá i ucho-
vávání pylu a nově i konzervace DNA a jejich sekvencí. 
Posledně jmenované metody však mají zatím řadu pro-
vozních nevýhod a někdy nejsou považovány za zcela 
spolehlivé. 

U nás je Národní genová banka součástí Výzkum-
ného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) v Praze-Ruzyni. 
Ofi ciálně byla zřízena v roce 1988, ale ve skutečnosti 
vykonává činnost již více než 50 let. V poslední době 
na bázi tzv. „Národního programu konzervace a využití 
genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity“ (STEH-
NO, BAREŠ & FABEROVÁ 1998). Budovaná kapacita 
banky je asi 100 tis. vzorků, naplněna je zatím méně než 
z poloviny. Data o kolekcích jsou vedena od roku 1985 
v mezinárodním systému EVIGEZ (evidence genetic-

kých zdrojů). Na Slovensku existuje obdobná genobanka 
v Piešťanech. Situace se v posledních letech poněkud 
mění v kontextu s možnostmi budování oborových a re-
gionálních semenných bank. Zde je třeba podotknout, 
že řada evropských zemí má paralelní samostatné pro-
gramy pro zemědělství, lesnictví a planou fl óru. 

Pro praktickou ochranu genofondu však mají při-
nejmenším stejný význam i regionální projekty, umož-
ňující více upřednostnit a přizpůsobit řešení projektů 
zaměřených na ochranu specifi ckých druhů místní fl óry. 
Regionem ovšem můžeme chápat malé území o rozloze 
několika desítek kilometrů čtverečních, ale také území 
několika států či geografi ckého celku v rozsahu např. 
Západních Karpat. Jedním z prvních realizovaných pro-
jektů v této oblasti v České republice bylo zřízení regio-
nální Banky semen ohrožených druhů rostlin (BSOD) 
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci realizované postup-
ně od počátku 90. let minulého století (viz. Případová 
studie: Banka semen ohrožených druhů rostlin ve vlasti-
vědném muzeu v Olomouci). 

V souvislosti s vývojem situace a koncepcí ochrany 
dochází ke změnám také v oblasti publikační a infor-
mační. Zatímco doposud dominovaly práce a studie 
z angloamerické oblasti, objevuje se v posledních letech 
v odborné literatuře řada studií z řady dalších evrop-
ských zemí a také z České republiky, což mj. znamená, 
že této oblasti je věnována mnohem větší pozornost, 
než doposud. Dosavadní české projekty při aktivní 
ochraně fytogenofondu počítaly většinou s využitím již 
dříve zřízené genové banky zaměřené na dlouhodobé 
ukládání v rámci specializovaného pracoviště v Praze-
Ruzyni (Národní genová banka Výzkumného ústavu 
rostlinné a zemědělské výroby VÚRZV), který byl zří-
zen v 50. letech minulého století především pro potřeby 
zemědělského výzkumu a produkce. Kulturních rostlin 
je zde uloženo téměř 50 tisíc vzorků, z toho asi ⅓ jsou 
obiloviny. Planě rostoucích druhů je zde deponováno 
méně než 2 tisíce vzorků (včetně cizokrajných). Ústav 
již dlouhá léta vydává řadu sborníků „Genetické zdroje“ 
zaměřenou na uvedenou tématiku (dosud vyšlo téměř 
100 svazků).

Situace se však již podstatně mění a postupně při-
bývají regionální zařízení. Většinou jde o pobočky a de-
tašovaná pracoviště VÚRV, ale vznikají také instituce 
samostatné. Kromě již zmíněného olomouckého muzea 
jsou semenné banky budovány na několika univerzitách, 
ale také v rámci chráněných území (např. KRNAP). 

Zřízení semenné banky představuje jeden z alter-
nativních způsobů konzervace genetické diverzity rost-
linného genofondu a umožňuje při projektech aktivní 
ochrany AOG znovu rekonstruovat populace původních 
druhů na dané lokalitě zejména v případech, že:
• Dojde k totální destrukci lokality nebo populace. 

V případě zániku původní populace představuje 
namnožení z materiálu zachovaného v semenných 
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bankách, kulturách botanických zahrad nebo v ex-
sikátových sbírkách jedinou možnost jejich skutečné 
obnovy.

• Nebude-li v rámci řešení projektu ochrany dosaženo 
uspokojivého stupně autoreprodukce některého dru-
hu, zejména s ohledem na odvrácení genetické eroze.

• Pokud by projekt ochrany či záchrany in situ nemohl 
být z vážných důvodů realizován, včetně nedostatku 
ekonomických prostředků. 

• Pokud projekt aktivní ochrany z vážných důvodů 
nemůže být prozatím zpracován například pro ne-
dostatečné znalosti o biologii druhu, nebo obstarání 
potřebných dat podstatně přesahuje časové i ekono-
mické možnosti zadání a řešení úkolu. 

• Semenné banky jsou vhodným a nutným řešením při 
jakékoliv práci s ekosystémy včetně razantních ma-
nagementových opatření. Semenné banky, zejména 
regionální, navíc nejsou ve většině případů fi nančně 
příliš náročné.

• Ačkoliv aktivní metody ochrany přirozeného a pů-
vodního fytogenofondu využívají poznatky ze ze-
mědělského a šlechtitelského výzkumu, vyznačují 
se řadou odlišností ve fi lozofi i řešení i v přístupech 
k realizaci.

Základní odlišnosti regionálních semenných bank:
– převažuje střednědobé uložení vzorků semen (před-

poklad 30–40 popř. až 70 let) s možnostmi opakova-
ných přesevů a prodloužení doby skladování

– fl exibilní přizpůsobování postupů reálnému stavu 
zbytků přirozených populací v terénu, případnému 
objevení dalších lokalit, změny ve vitalitě přiroze-
ných populací

– odlišnosti v přípravě a technologiích vzorků semen
– schopnost respektovat regionální podmínky a speci-

fi ka
– další využití získaného rostlinného materiálu v bota-

nických zahradách včetně, prezentace a popularizace
– podstatné snížení ekonomických nákladů a personál-

ních kapacit např. ve srovnání s velkými výzkumný-
mi projekty, zejména zemědělskými

– prostorová nenáročnost (malé nároky na prostor) 
– časté využívání meziresortních zdrojů, zejména eko-

nomických
– využití stávajících zařízení a kapacit různých institu-

cí, možnost spolupráce s neprofesionálními lidskými 
zdroji, zapojení občanské veřejnosti

– problémem je zpracování a uložení je ochrana podle 
specifi ckých předpisů (řada odlišností v resortech, 
právní ochrana, odlišná pravidla pro výzkumné labo-
ratoře různého zaměření, specifi ka v případě uložení 
jako muzejní sbírky atd.)

Možnosti a potenciál semenných bank
při ochraně plané fl óry:
Základní technologie a činnosti semenných bank již 
byly vyvinuty a je možné je snadno modifikovat pro 
účely ochrany planě rostoucích druhů. Jako příklad 
mohou být použity modifi kované standardní postupy 
(např.  ELLIS, HONG & ROBERTS 1985; ČURIOVÁ 
1989; STEHNO & ŠKALOUD 1998).

Zánik populací řady druhů rostlin je proces, který 
v celé šíři s jistotou nelze zastavit a banka semen je jed-
ním z dostupných a levných řešení, které tento proces 
přinejmenším zpomalují.

Ochrana planých druhů rostlin má řadu specifi k, které 
u kulturních rostlin neexistují, nebo jsou méně význam-
né. Můžeme uvést například: 
Dormanci semen, která bývá založena na mnoha odliš-
ných mechanismech, které nejsou u řady druhů dosta-
tečně známé. Dormanční jevy u planě rostoucích druhů 
navíc bývají intenzivní a komplikované.
Obtížnou dostupnost semen způsobenou nestejnoměr-
ným vyzráváním, přirozeným výdrolem, rozptýleným 
výskytem použitelných semenných rostlin, častým 
a vysokým stupněm napadení generativních orgánů 
i semen škodlivými organismy. U ohrožených druhů se 
navíc většinou setkáváme s nízkou početností plodných 
jedinců.
Praktické i vědecké využívání uložených kolekcí semen 
planě rostoucích rostlin uložených v bance je poněkud 
odlišné od šlechtěného materiálu. 

Legislativní a praktická ochrana 
Sběr semen a diaspor chráněných druhů je komplikován 
řadou legislativních, mnohdy byrokratických, omezení 
různého stupně od lokální až po celosvětovou ochranu 
druhu, společenstva či celého ekosystému.

Základním cílem dlouhodobého uskladnění semen 
planých druhů v semenných bankách je odvrácení zá-
niku ohrožených druhů. Velikost uskladněného vzorku 
je (pokud možno) volena tak, aby populace bylo možné 
obnovit či podpořit kdykoliv v intervalu 20 až 50 let.

Předností semenné banky je realizace vhodného 
řešení záchrany i ve většině případů, kdy okamžitá ak-
tivní ochrana druhu není z kapacitních, ekonomických 
i organizačních důvodů možná. 

Zlepšená dostupnost semen planých druhů uložená 
v aktivních kolekcích může podnítit intenzivní výzkum 
zejména reprodukční biologie a genetiky těchto dru-
hů a jejich populací, což je potřebné pro jejich aktivní 
ochranu a reálnou záchranu. 

Kolekce semen v bance představuje poměrně přesný 
otisk genofondu populace v určité fázi existence, což je 
významné pro stanovení dalšího postupu při záchraně 
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přírodního výskytu. Ten je postupně doplňován další-
mi získanými znalostmi o biologii a genetické struktuře 
a umožní správně určit trendy vývoje a záchrany.

Vhodně zvolené postupy umožňují dosahovat maxi-
mální genetickou diverzity a to i v případech postupné-
ho získávání menšího počtu diaspor.

Využívání semenných bank je velmi široké. Mohou je 
využívat stávající pracoviště základního i aplikovaného 
výzkumu, zemědělství a lesnictví, školství, kultury (např. 
muzea), další pracoviště v ranku ministerstva životního 
prostředí (agentura ochrany přírody a krajiny národní 
parky, atd.).

Pokud jsou budovány regionální semenné banky 
jako nová pracoviště, jsou relativně velmi levná. Technic-
ké vybavení není rovněž ekonomicky náročné, lze využít 
i části stávajícího vybavení běžné laboratoře. Předpo-
kládá se sdružování prostředků na zřízení i fi nancování 
provozu z různých zdrojů.

Mezi další možnosti a vesměs také výhody patří např.: 
• Shromažďování mizejících skupin druhů např. růžo-

vitých, bobovitých a dalších hospodářsky význam-
ných skupin fl óry daného území.

• Shromažďování genofondu krajových forem a pla-
ných příbuzných druhů ovocných dřevin, ale také 
zeleniny či okrasných rostlin. Obojí zatím z větší 
části realizují jen instituce rezortu zemědělství, ale 
regionální semenné banky zde mají bohaté možnos-
ti uplatnění. Sady tradičních ovocných dřevin jsou 
velmi často zakládány či obnovovány, zejména díky 
místním iniciativám. Někdy se místní aktivity zamě-
řují jen na jednu či několik málo dřevin (např. jeřáb 
oskeruše – Sorbus domestica). Největším, problémem 
zde bývá nedostatečné zachycování relevantních dat 
o získání vzorků diaspor, průběhu kultivace, popř. 
i o produkci a použití (šíření) výpěstků.

• Pozitivním faktorem je možnost převést některé 
zpracované vzorky (zejména kulturních rostlin) 
i do centrální genobanky.

Organizace a uspořádání semenné banky

Hlavní náplní semenné banky je pořizovat přiměřené 
zásoby diaspor, zejména semen vybraných druhů plané 
fl óry, upravovat je a dlouhodobě je uskladňovat při níz-
kých teplotách a nízké vzdušné vlhkosti.

Prioritou jsou semena ohrožených a vzácných druhů, 
pro jejichž sběr a uchovávání by semenné banky měly 
získat oprávnění v rámci platné legislativy. To je ovšem 
poměrně složité, neboť v praxi je téměř nemožné získat 
univerzální povolení na „všechny ohrožené druhy“. Na-
opak v případě přírodních havárií, zničení či akutního 
ohrožení lokalit nelze otálet a je nutno neprodleně ko-
nat, bez ohledu na úřední byrokratické překážky. 

V semenných bankách by měla být uchovávána i se-
mena kosterních druhů významných společenstev na cí-
lových územích. To sebou nese řadu problémů, neboť 
plošný průzkum společenstev na území České republi-
ky doposud nebyl proveden, natož aby byly stanoveny 
klíčové druhy a skupiny. Zlepšení situace může nastat 
po vydání nové Vegetace České republiky. Doposud vy-
šly tři svazky: I. Travinná a keříčková vegetace, II. Ru-
derální, plevelová, skalní a suťová vegetace, III. Vodní 
a mokřadní vegetace (CHYTRÝ 2007, 2009, 2011). 

Z menší části lze použít informací získaných při ma-
pování NATURA 2000 ev. SMARAGD, zčásti by bylo 
možné využít evropské systémy hodnocení vegetace 
(CORINE, EUNIS). Velkým přínosem je nově vydaný 
přepracovaný Katalog biotopů České republiky (CHYT-
RÝ et al. 2010). Bylo by možné využít i národních da-
tabází, které jsou v ČR postupně budovány. Příkladem 
může být Registr fytocenologických snímků na Příro-
dovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Česká 
národní fytocenologická databáze). 

Existují ovšem území, kde je stupeň zpracování ve-
getace na vyšší úrovni (KRNAP, CHKO Bílé Karpaty, 
CHKO Pálava, řada maloplošných CHÚ). Právě zde je 
široký prostor pro regionální průzkumy a další činnosti 
spojené s aktivní ochranou druhů spojené s využitím 
BSOD. 

Kromě základního minimálního množství semen 
určeného pro dlouhodobé uskladnění, mohou semen-
né banky pořizovat cíleně i další zásoby semen určené 
pro vědecké výzkumy a distribuovat je v zájmu ožive-
ní výzkumu (příkladem mohou být populace hadince 
červeného Echium maculatum na jihovýchodní Moravě 
a v Bílých Karpatech). Pro dílčí výzkum (např. klíční 
biologie) jsou použitelná i další semena získávána při 
přesevech, generativních testech a dopěstování vyklíče-
ných jedinců. Zde je prostor i pro témata vhodná jako 
závěrečné práce obou stupňů vysokoškolského studia.

Cílovým územím regionálních semenných bank by 
měla být přednostně chráněná území v ČR. Pro organi-
zaci sběru diaspor se jeví jako mimořádně výhodné vyu-
žít stávajících odborných kapacit a organizační struktury 
chráněných krajinných oblastí a národních parků. Roz-
šíření na další území je možné, ale prozatím poměrně 
komplikované i ekonomicky nákladné.

Nejvhodnějším výchozím materiálem pro stanovení 
kolekcí semen jsou prozatím „červené seznamy“ ohro-
žených druhů rostlin zpracované již pro řadu regionů, 
zejména pro chráněné krajinné oblasti a národní parky 
(Bílé Karpaty, Pálava, Moravský Kras, Jeseníky, Podyjí).

Pořizování jednotlivých kolekcí by mělo být zajištěno 
dílčími projekty, které zohlední zejména současný stav 
a ohrožení populací i další odborné aspekty.

Semenná banka musí nutně být vedena profesionál-
ním kurátorem a podporována specialisty a konzultanty 
z různých institucí. Nelze tedy připouštět „sbírky semen“ 
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shromažďované např. v rámci činností zájmových orga-
nizací ochrany přírody atp.

Z těchto hledisek se jako výhodným místem pro 
organizaci regionálních semenných bank jeví někte-
rá muzea. Mají mj. zkušenosti s uchováváním jiných 
biologických materiálů i s primární a sekundární do-
kumentací přírody. Kromě Olomouce a Vrchlabí jsou 
takové zkušenosti dostupné také ze zahraničí (Polsko, 
Rakousko). Z českých zemí je možno uvést sbírku vod-
ních a mokřadních rostlin na pobočce Botanického ústa-
vu AV v Třeboni. Další vhodnou oblastí pro organizace 
uvedeného typu semenných bank jsou některé botanic-
ké zahrady a arboreta (ROCEK 1998; LUKASIEWICZ 
& PUCHALSKI 2009). 

Parametry a podmínky provozu
semenné banky

Základní strukturu a provoz semenné banky zachycuje 
následující schéma (Obr. 353).

Akvizice a terénní sběry

Vstupní projekty
Každá akvizice semenné banky musí být podložena 
vstupním oponovaným projektem na zřízení příslušné 
kolekce. Zde je možné posoudit plnění požadovaných 
parametrů včetně ekonomických nákladů. Projekt by 
měl obsahovat:
– posouzení priorit zranitelnosti taxonu
– zdůvodnění navrženého režimu sběru semen (in situ 

i ex situ) při respektování priority zranitelnosti ma-
tečné populace

– návrhy na kurátora kolekce a složení pracovní sku-
piny konzultantů

– vyjádření příslušných (státních) orgánů ke sběru se-
men a manipulaci s chráněnými druhy

– přehled o reprodukční biologii taxonů v kolekci a ná-
vrh na technologické postupy

– ekonomický rozbor očekávaných nákladů 

Odhad nezbytné velikosti vzorků 
U podstatné části planě rostoucích druhů se předpo-
kládá velikost vzorku cca 1000–1500 semen, z čehož 
asi 20 % může být spotřebováno pro vstupní diagnózy 
a s dalšími 10 % je uvažováno na testování. Kromě toho 
je doporučeno pořídit ještě tzv. „aktivní kolekci“ urče-
nou pro výzkum včetně případné mezinárodní spolu-
práce. V případě nejvýznamnějších druhů je žádoucí 
i tzv. bezpečnostní duplikace pořizovaná v rámci řešení 
projektu a samozřejmě jen v případě dostatku osiva. 

Uvedené údaje neplatí v případech málo početných 
populací s nízkou tvorbou semen, kdy je naopak žádou-
cí používat např. biotechnologických postupů (tkáňové 
kultury) a dalších metod středně a dlouhodobé konzer-
vace. Naopak u druhů s bohatou produkcí drobných 
semen mohou být vzorky násobně početnější. 

Terénní sběry
Rozhodujícím kritériem pro sběr semen je zranitelnost 
původní populace. Početnost vzorků ovlivňuje mj. veli-
kost dochovaných populací, počet a zdravotní stav seme-
nic atd. Často jsou navrhovány podpůrné postupy (např. 
doplňkové opylování), vždy se zohledněním možností 
genetické eroze. Terénní sběry mají pochopitelně před-
nost, je však možné použít např. dělené sklizně s dozrá-
váním ex situ a dalších metod.

Mnohem dražší postupy spočívají v kultivaci seme-
nic v botanických zahradách a speciálních kulturách. 
Největším problémem nejsou ani tak vyšší ekonomické 
náklady, ale spíše genetická, fytopatologická a další ri-
zika.

I u cizosprašných druhů mohou nastat situace, kdy 
je část matečních jedinců přenesena ve sterilním stavu 
a je nutné dodatečné opylení. Celý proces se liší také 
u apomiktických a samosprašných druhů. 

Za nevhodné je nutné považovat postupy, kdy se-
mena pochází z botanických zahrad, a to i případech 
kultur pocházejících z přírodních zdrojů. V zásadě ne-
lze doporučit ani sběr a kultivaci rostlin z jiných oblastí 
za účelem jejich šíření na lokality, kde již druh vyhynul, 

Obr. 331:  Schéma organizace a provozu semenné banky.
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popř. na stanoviště vzdálenější od výskytu původních 
populací (biotopů). Botanikové tato pravidla dodržují, 
zoologové často ignorují. Příkladem mohou být nepů-
vodní populace bobra evropského na Moravě, který již 
sekundárně expandoval na většinu vodních toků.

Dlužno ovšem říci, že i mnozí „ochránci přírody“ 
(organizace i jednotlivci) hojně vysazují a přenášejí 
chráněné či ohrožené druhy a „obohacují“ tak květenu 
chráněných území. 

Vstupní procedury
Praxe ukázala, že klíčovým faktorem ovlivňujícím kvali-
tu vzorků je již rychlá doprava semen z terénu do labo-
ratoře. Jedná se o kritickou fázi, která značně ovlivňuje 
další kvalitu a budoucí vitalitu skladovaných semen. 
Často zde dochází k prodlení, zaplísnění a k dalším, 
často nevratným změnám. V laboratoři je nutno provést 
vyřazení částí napadených chorobami a škůdci a vzorky 
se dosuší (cca 1 týden při 15 °C a 15% vzdušné vlhkosti). 
Vlhkost můžeme snižovat např. v exsikátorech pomocí 
silikagelu. V dehydrovaných semenech jsou minimali-
zovány fyziologické procesy, které semena vyčerpávají 
a způsobují jejich stárnutí. V některých případech jsou 
ovlivňovány (většinou tlumeny) i dormanční jevy. Seme-
na podstatně lépe snášejí pozdější zmrazení (standardně 
na –20 °C). 

Vyčištění osiva a citlivé vysušení
Předsušené vzorky se vyluští a vytřídí pomocí aspirátorů 
a sít. Z vyčištěných vzorků se oddělí hlavní vzorek a dílčí 
vzorky pro testy. V případě většího počtu poškozených 
semen je nutná jejich separace (např. na triérech, nebo 
i ručně).

Poté následuje gravimetrická analýza, tzn., že vzorky 
jsou spočítány a zváženy, nebo jen zváženy a počet se-
men je poté odhadnut. Průběžné vážení vzorků je nutné 
i pro stanovení úbytku vlhkosti.

Poté již můžeme přikročit k hlavnímu sušení. Se-
mena se ve vhodných obalech (nejlépe se osvědčily se 
plátěné sáčky a hermeticky uzavíratelné obaly) suší opět 
při 15 °C, znovu nejlépe s použitím silikagelu. Pokud 
je dostatek osiva, tak je vlhkost průběžně kontrolována 
na malých vzorcích, pokud je osiva málo, lze převažovat 
celý vzorek. Proces trvá cca 4 týdny. Konečné hodnoty 
vlhkosti se zpravidla pohybují v rozmezí 5–15 % podle 
projektu kolekce.

Zmrazení a trvalé uskladnění
Po dosušení se vzorky rozdělí do skleněných nádob 
s hermetickým šroubovým uzávěrem (vhodné jsou skle-
nice od dětské výživy), na týden se do nich vloží patrona 
se silikagelem a po defi nitivním uzavření a označení vně 
i uvnitř se vzorky uloží do prostředí s teplotou nižší než 
–20 °C (mraznička, mrazící skříň, popř. mrazírna). 

Zmrazení a trvalému uskladnění musí předcházet 
testy klíčivosti, které jsou zároveň spojeny se stanove-
ním a ověřením germinačního postupu (např. přerušení 
dormance semen, mechanická popř. chemická úprava 
semen (mechanické narušení oplodí či osemení tzv. ska-
rifi kace, desinfekce, vhodné germinační médium atp.)

Evidence, databáze dat
Samozřejmé je neustálé zaznamenávání všech získaných 
poznatků do protokolu – databáze (nejlépe písemně 
i elektronicky). Většina základních pasportních údajů 
vychází z mezinárodního systému EVIGEZ (evidence 
genetických zdrojů v České republice), který obsahuje 
tyto hlavní části:
1. údaje o sběru v přírodě
2. všeobecné údaje o vzorku
3. skladovací podmínky včetně termínů kontrol.

Databáze by kromě údajů o sběru a laboratorním postu-
pu měla obsahovat biologické a ekologické charakteris-
tiky jednotlivých druhů, přehled jejich lokalit v regionu 
včetně charakteristiky populací a stanovištních podmí-
nek, podrobné informace o jednotlivých vzorcích i všech 
s nimi prováděných experimentů, prováděných testech 
klíčivosti. Velmi vhodný je i výčet literárních popř. i ru-
kopisných pramenů o daném druhu.

Příslušné databáze jsou pochopitelně budovány jako 
otevřené systémy s možností doplňování a rozšiřování.

Kontrolní procedury

Vstupní zkoušky klíčivosti
Semena planě rostoucích druhů disponují většinou 
některým z mechanismů dormance, který v přírodě 
umožňuje, aby semena vyklíčila teprve po zachycení 
specifi ckého signálu z vnějšího prostředí, který signa-
lizuje nástup podmínek příznivých pro vývoj daného 
rostlinného druhu.

Proto je úspěšný výsledek testů klíčivosti závislý 
na znalosti procedur, kterými lze dormanci přerušit. 
Řada standardních postupů založených např. na střídání 
teplot, působení chemikálií, regulátorů růstu či mecha-
nickým narušením je známa z literatury. Týká se však 
většinou pěstovaných druhů. U planě rostoucích rostlin 
jsou tyto údaje spíše sporadické.

Pokud nejsou podmínky přerušení dormance zná-
mé, je třeba nejdříve optimální proceduru navrhnout. To 
může být poměrně dlouhý i ekonomicky náročný proces. 
Jsou dokonce i druhy, jejichž naklíčení v laboratorních 
podmínkách je velmi obtížné, či bylo dosud neúspěšné. 
Jsou to např. některé terestrické orchideje, kde je před-
pokládanou podmínkou přítomnost specifi cké houby.

Pro úspěšné řešení těchto procedur musí mít BS od-
povídající vybavení umožňující nastavení cílených stří-
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davých teplotních a světelných režimů, nejlépe klíčidla 
s temperovanými stoly nebo termostatické skříně. 

Bez provedených zkoušek klíčivosti by vzorek semen 
neměl být zařazen do semenné banky. 

V praxi tomu tak často nebývá, neboť se spoléhá 
na pozdější vyřešení dílčích problémů.

U chráněných a ohrožených druhů je někdy obtížné 
uvedenou zásadu dodržet. 

Dokladový herbář
Všechny položky semenné banky by měly být, pokud to 
situace na původní lokalitě dovolí, doloženy odpovída-
jícím herbářovým materiálem. Doklad by měl být revi-
dován taxonomem-specialistou. Žádoucí jsou jakékoliv 
další údaje o původní populaci (morfologie, variabilita, 
údaje o společenstvech, stanovištích atd.). 

Kontrola životnosti vzorků
Životnost uložených vzorků by měla být kontrolována 
alespoň jednou za 10 let, což při rutinním provozu zna-
mená povinné retesty cca 10 % celkového počtu položek 
ročně.

Pokud klíčivost klesne pod 75 % vstupních hodnot 
klíčivosti, je nutné realizovat nový projekt obnovy pří-
slušné kolekce. Vzhledem k ortodoxnímu charakteru se-
men většiny druhů mírného pásma lze očekávat takový 
pokles nejdříve po 50 letech skladování.

Existují ovšem skupiny druhů, které jsou pro uložení 
v semenných bankách méně či více nevhodné, popř. je 
jejich uložení velmi komplikované. Zejména u para-
zitických a poloparazitických druhů není problémem 
uchovat osivo a dovést semena ke klíčení, ale vypěsto-
vání jedinců pro případné retrodukce a repatriace bývá 
značným problémem. S obdobnými problémy se setká-
váme u dalších taxonů s úzkou ekologickou amplitudou 
(tzv. stenotopních druhů). Mohou to být i některé vodní 
a bažinné rostliny, jejichž semena hůře snášejí vysuše-
ní na požadovanou úroveň vlhkosti. Obtížnější je také 
konzervace některých druhů s převažujícím vegetativ-
ním rozmnožováním např. některé česneky (č. hranatý – 
 Allium angulosum) i další skupiny. Zde je nutno ukládat 
vegetativní části, nebo dokonce tkáňové kultury. To je 
však v případě menších semenných bank obtížně reali-
zovatelné. Přitom se odhaduje, že podíl druhů, kde bude 
nutné použít jiné metody, než klasické uložení semen 
v chladu, může činit asi 15 %. Hlavními příčinami jsou 
absence dormance a netolerance nízkotepelných skla-
dovacích podmínek ( PRIMACK, KINDLMAN & JER-
SÁKOVÁ 2001). Posouzení vhodnosti druhů k uložení 
musí být součástí vstupního projektu.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Banka semen ohrožených druhů 
rostlin ve Vlastivědném muzeu 
v Olomouci

Vlastimil Tlusták

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.

5.9.21.2   Záchranné stanice pro volně 
žijící živočichy – součást 
druhové ochrany přírody

Petr Orel

Prvopočátky snah o systematický přístup k záchraně zra-
něných, či jinak handicapovaných volně žijících živoči-
chů se datují od poloviny 70. let minulého století. V té 
době se jednalo o více, či méně amatérský přístup, který 
byl jednak dán značným nedostatkem zkušeností a chy-
bějící praxí a jednak skutečností, že neexistovalo žádné 
odpovídající zařízení. První stanice tohoto charakteru 
byla uvedena do provozu v říjnu 1983 v Bartošovicích 
na Moravě a to díky neobvyklému pochopení tehdejších 
státních orgánů na okresní úrovni, ale také díky přízni 
vedení této obce, která vybudování záchranné stanice 
zařadila do „Akce Z“ (šlo stavební projekty, které byly 
realizovány i s pomocí dobrovolníků). Největší záslu-
hu na tom však má bezesporu tehdejší provozovatel, tj. 
Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně, oddělení 
státní ochrany přírody a památkové péče. Již u budování 
této první záchranné stanice hrály významnou roli ne-
vládní organizace, především pak Český svaz ochránců 
přírody (ČSOP). 

Vznik tohoto zařízení, následná osvěta mezi ochra-
nářskou, ale i ornitologickou a sokolnickou veřejností 
byla impulzem ke vzniku dalších zařízení. Ne všechna 
měla dlouhé trvání, byla to, resp. jsou např. zařízení při 
ZOO v Praze – Tróji, Lesoparku v Chomutově, při Stani-
ci mladých přírodovědců v Horažďovidících, specializo-
vaná stanice pro ježky při ZO ČSOP v Praze vedená paní 
Zdenou Dvorskou, stanice ČSOP v Dolních Břežanech, 
či stanice v Novém Boru na Českolipsku.

Program záchranné stanice, tj. záchrana, léčení a re-
habilitace poškozených živočichů byl pojat v 80. letech 
minulého století jako dílčí úkol rezortního a následně 
státního výzkumného úkolu „Teoretické a praktické 
principy druhové ochrany“ tehdejší ČSSR. Tato teore-
tická práce však byla, jak již mnohokrát praxe prokáza-
la, pouze záležitostí na papíře a nenašla větší podporu 
u příslušných státních orgánů. Tak jako v mnoha jiných 
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oblastech lidské činnosti a v praktické ochraně přírody 
to platí zvláště, vše především leží na zapálení a entuzi-
asmu jednotlivců a menších kolektivů. Díky těmto lidem 
vznikla již dříve jmenovaná zařízení.

Co vůbec vedlo k zahájení
těchto ochranářských aktivit? 

Byla to skutečnost, že se každoročně do rukou lidí 
dostává velké množství poškozených, tj. zraněných, 
nemocných, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak han-
dicapovaných volně žijících živočichů. Počet těchto pří-
padů progresivně narůstá, což dnes souvisí především 
s překotnou urbanizací a exploatací krajiny, s obrovským 
rozvojem dopravy, stavebnictví a také energetiky a jejich 
průvodními negativními dopady na přírodu. S výjimkou 
nevyspělých ptáků a savců, je drtivá většina handicapů 
způsobená člověkem. Jde tedy o to alespoň částečně od-
činit negativní dopady antropogenního působení.

Snah o vytvoření smysluplné sítě obdobných zařízení 
v ČR bylo v minulosti několik, za úspěšnou lze pova-
žovat až iniciativu Ústřední výkonné rady ČSOP, která 
na podzim roku 1997 oslovila všechny známé subjek-
ty provozující záchranné stanice či obdobná zařízení. 
Bylo jich několik desítek, které v té době měly výjim-
ku vydanou ministerstvem životního prostředí (MŽP). 
Na tuto iniciativu zareagovalo 9 stanic, shodou okol-
ností všechny tyto subjekty, záchranné stanice, byly v té 
době provozované základními organizacemi ČSOP. Tak 
byl vytvořen počátek Národní sítě záchranných stanic 
(NSZS). Dnes je tento program bezesporu jedním z nos-
ných programů ČSOP a za více jak 13 let působení bylo 
dosaženo celé řady úspěchů a to nejen v odborné práci, 
tj. při vlastní záchraně živočichů, ale také v organizač-
ní a metodické činnosti, na poli výstavby a dobudování 
těchto zařízení i v oblasti ekologické výchovy a osvěty, 
kde záchranné stanice hrají dnes poměrně důležitou roli.

Prvním základním dokumentem, který rámcově 
upravoval fungování stanic, na kterém se zakládající 

subjekty shodly, byla tzv. „Strategie NSZS“. Tento do-
kument byl přijat na jednání Valné hromady na sklonku 
roku 2001. Strategie popsala základní cíle, povinnosti, 
vymezila problémy apod., hlavně však jasně vymezila 
prioritní poslání a smysl záchranných stanic začleněných 
do NSZS. Tímto je: „Zajistit pomoc dočasně handica-
povaným volně žijícím živočichům a umožnit jejich 
plnohodnotný návrat do volné přírody“, tedy nikoliv 
fungování záchranných stanic jako útulků. 

V současné době je Národní síť záchranných stanic 
(dále jen NSZ S) tvořena 26 subjekty a voleným orgánem 
NSZS je Rada NSZS. Tato je částečně volená Valnou hro-
madou NSZS, jedno místo v Radě je určeno pro zástupce 
Ústřední výkonné rady ČSOP a na další místa delegují 
své zástupce oslovené instituce. Své zastoupení v Radě 
NSZS má v současné době Státní veterinární správa ČR 
a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Na jednání 
Rady je přizývána Česká inspekce životního prostředí. 
Jednání Rady NSZS organizačně a administrativně za-
jišťuje Kancelář ÚVR ČSOP.

Tak jako dobrovolná ochrana přírody obecně, tak 
také NSZS se neustále potýká s řadou problémů, přede-
vším pak se zajištěním fi nančních prostředků na činnost. 
Problémy záchranných stanic pramení z poměrně vel-
ké složitosti provozování těchto zařízení, vlastní provoz 
a logistické zabezpečení lze srovnávat s malými zoolo-
gickými zahradami a zvláště si je potřeba uvědomit vel-
kou časovou a každodenní náročnost práce. 

Přes zmíněné problémy je možné konstatovat, že sta-
nice fungující v rámci Národní sítě záchranných stanic 
mají za sebou obrovský kus práce, tisíce zvířat navráce-
ných do volné přírody, tisíce hodin ekovýchovné práce 
směřované především k dětem a mládeži.

Celkem bylo v období 2006–2009 přijato 33 114 vol-
ně žijících živočichů. Z  toho bylo 14 589 mláďat, 
10 877 zraněných a 7 787 ostatních zvířat, přijatých 
z jiných důvodů. 

Obr. 332, 333:  Jestřáb lesní – samice, chycená do želez; kalous ušatý – mládě. © J. Kašinský.
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Ve statistice nejsou zahrnuta exotická ani domácí 
zvířata, vč. holubů věžáků.

Nejčastěji přijímaným živočichem ve výše uvedeném 
období byla poštolka obecná 4 152 ex. a na druhém 
místě ježek západní 3 789 jedinců. 

V roce 2009 prošlo stanicemi více než 160 000 ná-
vštěvníků.

Funkce a význam záchranných stanic je nezpochybni-
telný. Tato ochranářská aktivita určitě není spásou pro 
zachování biodiverzity, ale stala se nedílnou součástí 
aktivit spojených se zachováním druhové rozmanitos-
ti v ČR a je bezesporu pozitivním příkladem etické-
ho a humánního přístupu člověka k živé přírodě. Jde 
o jednu z aktivit v oblasti ochrany přírody, kdy můžeme 
konstatovat, že jsme na úrovni těch nejvyspělejších států 
Evropy.

Legislativa

Právní problematika týkající se provozování záchran-
ných stanic je velmi roztříštěná a řadě případů také ob-
tížně srozumitelná.

Záchranných stanic se dotýkají tyto právní normy:
• Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými dru-

hy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
(sdělení FMZV pod č. 572/1992 Sb.) 

• zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijí-
cích živočichů a platně rostoucích rostlin regulová-
ním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně 
těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon 
o obchodování s ohroženými druhy) 

• Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
• Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-

jiny 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
• Zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
• Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
• Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu ry-

bářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů 
(zákon o rybářství) 

• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

• Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování 
zoologických zahrad a o změně některých zákonů 
(zákon o zoologických zahradách)

Přímo záchranných stanic se pak dotýká zejména nove-
lizovaný zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se zabývá 
především problematikou povolování záchranných 
stanic a otázkami souvisejícími s vypouštěním handi-
capovaných zvířat po vyléčení zpět do volné přírody. 
Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 316/2009 Sb., 
o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných 
přežit ve volné přírodě, a o péči o tyto živočichy v zá-
chranných stanicích.

Druhým zákonem, který upravuje problematiku zá-
chranných stanic je pak zákon č. 246/1992, na ochranu 
zvířat proti týrání, v platném znění a především prová-

Obr. 334:  Ekoprogram v areálu CEV Bartošovice. © J. Kašinský.
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děcí předpis k tomuto zákonu, vyhláška č. 114/2010 Sb., 
která upravuje podrobně podmínky pro chov handica-
povaných zvířat a dále vymezuje rozsah odborných zna-
lostí potřebných k získání odborné způsobilosti.

Mimo Národní síť záchranných stanic, koordinova-
nou ČSOP, získalo akreditaci na provozování záchran-
ných stanic od ministerstva životního prostředí také 
několik dalších subjektů, specializujících se většinou 
pouze na vybrané druhy. 

Přehled členských stanic NSZS je možné najít 
na webu: www.csop.cz.

Doporučená literatura

SVOBODA P. (2009): Péče o handicapované živočichy volně žijí-
cích druhů (právní rozbor).

OREL P. (2010): Zpráva o činnosti NSZS za období od roku 1997 
do 2010 (zpráva pro jednání ÚVR ČSOP). 

5.10  Krajina a klimatická změna

Václav Cílek

Klima a biodiverzita

Pozorované a předpokládané klimatické změny se pod-
le řady zpráv jako je IPCC, Acacia Report či Sternova 
zpráva dají shrnout několika body:
1.  Oteplování pravděpodobně poroste tempem mezi 

0,1° a 0,4° C za desetiletí. Budoucí oteplení bude 
nejvíc citelné v jižní Evropě, hlavně ve Španělsku, 
Itálii a Řecku, ale také ve Finsku a západním Rus-
ku. Nejmenší bude podél atlantického pobřeží. Bude 

ubývat skutečně studených zim, které by kolem roku 
2080 mohly v našich šířkách téměř úplně vymizet. 
Zároveň se však mají objevovat stále častější horká 
léta nebo vlny veder.

2.  Srážky se budou na severu Evropy zvyšovat o 1–2 % 
na desetiletí, ale ve středozemní oblasti snižovat. 
Oproti dnešku bude víc pršet v zimních měsících, 
ale letní sucha budou o to horší. Situace ve střed-
ní Evropě je nejistá – dají se čekat mírně nižší, ale 
i mírně vyšší srážky, což na našem území může zna-
menat vysoušení jižní Moravy. Teplejší léta budou 
pravděpodobně znamenat vyšší četnost přívalových 
dešťů a silnější bouřky s krupobitím. Naproti tomu 
zvlhčování během zim vytváří předpoklady pro čas-
tější zimní a jarní povodně.

3.  Klimatické rozdíly budou v Evropě spíš růst, což se 
může projevit zejména nedostatkem pitné a závla-
hové vody v jižní Evropě. Oteplování v kombinaci 
se zvýšenými množství oxidu uhličitého a dusična-
nů povede k rychlejšímu zarůstání severské tundry, 
a ve středních šířkách k obecně rychlejšímu rozvoji, 
zejména listnatého lesa. Horní hranice lesa se bude 
posouvat nahoru. Jižní Evropa a kontinentální část 
Ruska bude zemědělsky méně produktivní díky let-
ním suchům a zvýšenému nebezpečí požárů. Po-
kud se týče zemědělství, tak celkové dopady budou 
v severní Evropě příznivé. To bude však vyvažováno 
nedostatkem vody v jižní a východní Evropě a zkrá-
cením vegetačního období následkem suchých lét. 
Některé oblasti se mohou stát neúrodnými. Očeká-
vá se větší rozšíření klíšťat a celkové vyšší zatížení 
organismu následkem veder a lokálního znečištění 
atmosféry. Pobřežní oblasti celé Evropy mohou být 
postihovány častějšími záplavami. 

Obr. 335:  Národní síť záchranných stanic.
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V celé Evropě se tak dojde a již dochází k poměrně zá-
važným dopadům na biodiverzitu. V jižní Evropě do-
chází k jevu, který můžeme popsat jako posun afrického 
klimatu dál na sever. Projevuje se vysoušením krajiny 
a pokračujícím odlesněním, při kterém hrají velkou roli 
požáry. Střední Evropa má spíš nevyjasněné klimatické 
trendy, ale za kolísavějšího klimatu s častějšími suššími 
obdobími se dá očekávat oslabení lesa a kalamity zejmé-
na nepůvodních smrkových porostů. Kolem roku 2012 
by mohl z větší míry roztát ledový pokryv arktické oblas-
ti. Tím bude bílá plocha ledu zaměněna za tmavou vodní 
hladinu a to urychlí další oteplování, jež změní směry 
větrů a tím i hydrologický cyklus nejméně severní polo-
viny Evropy. Očekáváme zarůstání tundry, destabilizaci 
permafrostu a větší množství odpařené vody, která musí 
pochopitelně někde vypršet. Tímto způsobem vypadá 
„klasický“ scénář současné klimatické změny, který je 
podle mého názoru nutný doplnit alespoň dočasným 
ochlazujícím scénářem.

Teplý a studený svět

Historie globální teploty a oxidu uhličitého jsou v geolo-
gickém čase pevně spjaty, ale občas se rozcházejí v mě-
řítku desetiletí či staletí. Ze vzdáleného pohledu byla 
dlouhá období vyšších teplot vždy doprovázena větší 
koncentrací skleníkových plynů, ale v detailním stale-
tém pohledu se oba příběhy tu rozcházejí a jindy šťastně 
sejdou. Ve 20. století platí mnohem vyšší korelace (0,8) 
mezi teplotou a povrchovými teplotami oceánu než mezi 
teplotou a skleníkovými plyny (0,5).

Vrstva vody o tlouštce 2,6 m je schopná pojmout či 
vyzářit tolik tepla jako celá atmosféra. Voda na dně oceá-
nů je stará v průměru několik tisíc let a celý okruh oce-
ánské cirkulace zabere pravděpodobně 200–300 let. Mezi 
stavem atmosféry (většinou redukovaným na globální 
oteplování) a teplotou oceánu leží málo známá reakční 
doba, která je obvykle odhadována v rozmezí 30–70 let, 
ale může být i delší. Asi jako když je vám zima a vezmete 
si svetr, tak to chvíli trvá, než se zahřejete. Díky oceánské 
prodlevě svět nefunguje tak, že víc oxidu uhličitého v at-
mosféře nutně musí znamenat oteplení, protože globální 
teplota je v měřítku 20–30 let nejméně stejně tak závislá 
na pomalém proudění obrovského oceánu.

V anglickém originále AMO znamená Atlantic 
Multidecadal Oscillation a PDO Pacifi c Decadal Oscil-
lation. V obou případech jsou slova dekadální a multi-
dekadální použita jako synonyma pro změny trvající dvě 
až čtyři desetiletí a proto navrhuji obě oscilace překládat 
jako dlouhodobé. Dostáváme se jimi ke skutečně velkým 
klimatickým objevům posledních let, protože AMO byla 
rozeznána teprve v roce 2000. Její příčinou je zrychle-
ní termohalinní cirkulace, takže víc vody z teplého jihu 
dosahuje na sever

AMO je definována jako dlouhodobá, přirozená 
změna teploty mořské hladiny v Atlantiku. Podle ana-
lýz sedimentů – například podle počítání rybích šupin 
v různých vrstvách – je zřejmé, že AMO funguje nej-
méně tisíc let, ale pravděpodobně téměř celý holocén. 
Pravděpodobně od roku 2003 se povrchová teplota At-
lantského oceánu snižuje, i když různí autoři uvádějí 
data 2002–2007. Tato měření jsou používána jako argu-
ment pro nastupující globální ochlazování, ale je nutné 
říct, že pro Zemi je velký rozdíl, když ochlazení začíná 
na vysokých teplotách roku 2000 nebo nízkých teplotách 
roku 1890. Chladnější AMO snižuje hurikánové nebez-
pečí, působí proti růstu mořské hladiny a z evropského 
hlediska je velice významné tím, že přináší vláhu do stře-
domořské oblasti. Na jednu stranu tak omezuje sucha, 
na druhou způsobuje přívalové deště. Pravděpodobnost 
současného příchodu dlouhodobé chladné fáze AMO 
poměrně vysoká. 

Myslím, že klimatická předpověď je nemožná, pro-
tože stojíme v klimaticky nevyzkoušené oblasti dvou 
silných hráčů. Na jedné straně se ocitáme v jednom 
z nejteplejších období posledního tisíciletí, na druhé 
straně běží naplno i solární a oceánská klimatizace. 
Podle mého odhadu se podobně jako v minulých letech 
budeme dostávat do oscilací neobvykle teplých a neče-
kaně studených období asi jako když se silák Teplo a obr 
Zima přetahují o planetu. Během příštích několika let 
asi budeme vědět, zda směřujeme ke globálnímu ochla-
zování. Pokud by to byla pravda, tak by se kolem roku 
2035 potkal skleníkový jev s teplou fází AMO a došlo 
k nečekanému růstu teplot.

Chladná fáze AMO-PDO je spíš dobrou zprávou, 
protože odsouvá globální oteplování do budoucnosti. 
Tento „odsun“ však probíhá na úrovni obvyklé klima-
tické statistiky, která jasně ukazuje, že každé studené 
období je občas prostřídáno anomálně teplým rokem. 
V trochu chladnějším světě, který nás možná čeká, bu-
deme víc zápolit se srážkami z Atlantiku. Studenější roky 
posledních tří století měly několik nepravidelných rysů, 
mezi které patřily deště ohrožující úrodu obilí, horké 
a suché konce léta a velice chladné zimy způsobující za-
mrzání řek. 

Globální cyklus dusíku
a jeho dopady na biosféru

Až příliš dlouho jsme se soustředili na geochemické cyk-
ly uhlíku a síry, protože mají přímý dopad na globální 
oteplování způsobené vzrůstajícím obsahem oxidu uh-
ličitého v atmosféře a na lokální ochlazování způsobené 
síranovými aerosoly. Dusík není vidět a téměř nereagu-
je s dalšími látkami. Vypadal tedy mezi ambivalentním 
uhlíkem, jehož atmosférický cyklus život udržuje i ničí, 
a čertovskou sírou jako velice nudný prvek. Ve skuteč-
nosti je třetím z pětice hlavních globálních hráčů, kteří 
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spolu hrají o bohatství biodiverzity. Ti další dva jsou 
fosfor a železo. 

Dusík je obsažen v aminokyselinách, DNA, protei-
nech a mnoha dalších nezbytných organických látkách. 
Zjednodušeně řečeno můžeme rozeznávat dva druhy 
dusíku:
1. „Inertní dusík“. Atmosféra je tvořena převážně du-

síkem (78 obj. % či 75 hm. %), který s dalšími látka-
mi, zejména kyslíkem reaguje jen v malém množství. 
Ultrafi alové záření a elektrický výboj, tedy blesk jsou 
schopny okysličit atmosférický dusík na směs oxidů 
dusíku, které reagují se srážkovou vodou na kyseliny. 
Ty se v půdním pokryvu snadno neutralizují za vzni-
ku dusitanů a dusičnanů, které jsou v mnoha různých 
reakcích dále zpracovávány mikroorganismy na dal-
ší látky, zejména dusičnany a přijímány rostlinami, 
jež z nich vytvářejí složité organické molekuly, jako 
jsou proteiny. Některé pozemské a několik málo 
mořských mikroorganismů včetně baktérií sinic 
a řas jsou schopné oxidovat přímo vzdušný dusík 
a převádět jej na fi nální produkt, kterým jsou dusič-
nany. Přirozený pozemský cyklus dusíku je založen 
zejmína na opakované recyklaci mezi půdou, rostli-
nou, býložravcem, trusem býložravce a opět půdou. 
Zdroje i propady nejsou za běžných, tedy lidmi neo-
vlivněných podmínek velké – něco dusičnanů je sice 
vytvářeno atmosférickými reakcemi, ale dusičnany 
jsou opět v anoxickém prostředí redukovány mik-
roroganismy na kyslík, který je „dýchán“ a dusík, jež 
je uvolňován zpět do atmosféry.

2. Reaktivní dusík. Reaktivní dusík je zjednodušeně 
řečeno dusík, který není v plynné formě. Tvoří jen 
malou, ale pro život zcela nezbytnou část globálního 
dusíkového zásobníku. Univerzálnost dusíku se po-
dobá všestrannosti uhlíku, síry a železa, tedy dobře 
dostupných biogenních prvků schopných existovat 
v různých oxidačních vazbách a tím se podle potřeby 
účastnit řady oxidačních i redukčních reakcí. Tyto 
reakce mohou u dusíku podle potřeby probíhat veli-
ce pozvolna nebo jako u nitroglycerinu neobyčejně 
bouřlivě. Podobně jako u globálního cyklu uhlíku 
má dusík řadu zásobníků, ale je tu jeden velký rozdíl. 
Oběh dusíku je rychlý – např. v půdách zůstává prů-
měrná dusíkatá molekula jen 50 let, zatímco uhlík 
např. v karbonátové vazbě může existovat miliony let. 

Globální nadbytek reaktivního dusíku je způsoben 
třemi hlavními typy reakcí:
1.  pěstování luštěnin. Je dobře známo, že některé rost-

liny, zejména luštěniny, žijí v symbióze s nitrifi kač-
ními bakteriemi. Čím víc lidí, tím víc krků, tím víc 
luštěnin. Tento zdroj reaktivního dusíku nám vadí 
nejméně – na poli už stejně nerostly žádné vzácné 
rostliny (jenom to pole tam třeba nemuselo být), 
ušetřili jsme energii za syntézu dusičnanů a hlavně 

většina dusíku se váže do zemědělských plodin. Ten-
to dusík vadí nepřímo – to když velká města na po-
břeží „pumpují“ své dusíkem bohaté splašky rovnou 
do moře.

2.  při spalování kyslíku ve spalovacích motorech, 
dnes zejména v automobilech, dochází k oxidaci 
„inertního“ vzdušného dusíku na oxidy dusíku a po-
sléze směs kyselin, která přispívá k acidifi kaci pro-
středí. Přestože počet automobilů nedávno přesáhl 
600 milionů, nikdo toto číslo neoslavoval. Strojová 
populace dále roste, diverzifi kuje se a propojuje se 
do složitých hierarchických systémů, ve kterých obje-
vujeme příklady dominance (off roady), parazitismu 
(odtahové vozy) či mutualismu (cisterny). Zároveň 
se ukazuje, že automobily způsobují závislosti a po-
dobně jako některé motolice jsou dokonce schopné 
měnit mozek svých nositelů.

3.  Haber-Boschova reakce. Německý fyzikální chemik 
Fritz Haber získal v roce 1918 Nobelovu cenu za ob-
jev, který učinil před téměř dvaceti lety – syntézu 
amoniaku přímo z dusíku a vodíku. Tento proces roz-
pracoval do průmyslového měřítka jeho kolega Karl 
Bosch, který za něj a další vysokotlaké experimenty 
získal společně s Friedrichem Bergiusem Nobelovu 
cenu v roce 1931. Reakce je založena na proudu ohřá-
tého a za vysokých tlaků smíchaného proudu vodíku 
a dusíku, který se pomocí katalyzátoru, obvykle oxi-
dů železa, slučuje na amoniak, z něhož je vyráběno to 
nejjednodušší hnojivo – dusičnan amonný. 

Správně by v každém městě měl stát Haberův a Boschův 
pomník a jejich narozeniny bychom měli organizovaně 
oslavovat. Tento objev má dva úžasné rysy. Na syntetic-
kých hnojivech vyráběných převážně touto reakcí totiž 
závisejí potraviny pro zhruba 40 % světové populace (!). 
Navíc objev přišel přesně v tu chvíli, kdy se začaly vyčer-
pávat zásoby přírodních dusičnanů – tedy čilská guanová 
ložiska. Syntetická hnojiva umožnila vyšší výnosy a víc 
lidí mohlo pracovat v průmyslu. Bez Haber-Boschovy 
reakce by na zemi žilo méně lidí a možná ve větší chudo-
bě, ale také by globální změny klimatu a prostředí teprve 
stály před námi,.

Množství lidmi vyráběného reaktivního dusíku 
převyšuje přírodní toky. Obvykle se uvádí, že roční 
přirozený tok reaktivního dusíku se pohybuje kolem 
140 milionů tun a lidská produkce dosahuje 210 mi-
lionů tun. Jiné odhady uvádějí pro přirozené roční 
toky kolem 100–200 milionů tun a přibližně stejné či 
o něco větší množství pro umělé toky. Lesy Skandinávie 
dostávají 10–20× víc reaktivního dusíku než před sto 
lety. Pobřeží Floridy, Jamaiky, východu USA či Evropy 
jsou dnes zásobovány několinásobně většími zátěžemi 
dusíku. Baltické moře začíná být považované za nejroz-
sáhlejší „mrtvou zónu“ mezi mělkými moři. Tato mrtvá 
zóna však ve skutečnosti kypí životem, je to však život 
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sinic a medúz, nikoliv ryb a korýšů. Úroveň světového 
rybolovu od roku 1980 neustále klesá. Došlo k přelovení 
zejména větších ryb, které se živí řasami. Řasy tak nejsou 
spásány rybami, ale naopak hnojeny antropogenními 
dusičnany. 

Poměrně běžné situaci, kdy toxiny přemnožených 
řas a nedostatek kyslíku zabíjí ryby, které pak plavou 
na hladině v páchnoucí žlutozelené, siničné břečce, ří-
kají námořníci na Baltu „rebarborová polévka“. Celkové 
množství medúz je dnes asi 10× vyšší než v polovině 
minulého století. Snad ze všech korálových útesů světa 
přicházejí stejné zprávy – odumírání korálů a ohrožení 
celých ekosystémů. To bylo zpočátku přičítáno globál-
nímu oteplení, ale reaktivní dusík, který posunul přes-
ně nastavenou rovnováhou mezi láčkovcem a řasou 
ve prospěch řasy, je dnes považován za hlavního škůdce. 
Korálový útes pak dopadne tak, že jej rychle porostou 
nitrofi lní sinice a řasy, které posléze spotřebují kyslík 
a změní povrch útesu na šedavou břečku podobnou 
kachnímu rybníčku na české návsi. Nejedná se přitom 
o ohrožení nějakých okrajových partií, ale třeba na Flo-
ridě byly pozorovány závažné změny na 95 % plochy 
třetího největšího bariérového útesu světa. 

Polovina všech syntetických dusíkatých hnojiv byla 
vyrobena v posledních dvaceti letech! Rychlost změn 
globálního cyklu dusíku a celkové množství vyráběných 
dusíkatých látek je závratné. A slovo „závratné“ v tom-
to případě znamená obrovské, zarážející, neuvěřitelné. 
Teprve v roce 1998 byla v Holandsku svolána první velká 
dusíková konference (First Nitrogen Conference) a tři 
roky později do New Yorku druhá. Z ní vyšlo doporu-
čení k založení „Mezinárodní dusíkové iniciativy“ (INI, 
2003 – viz www.initrogen.org). Tato organizace se sou-
střeďuje na tři hlavní cíle: poznat, kde dusík schází (1), 
kde přebývá (2) a jaký vliv to má na místní společnosti 
a ekosystémy (3). 

Zkusme se všemi nejistotami plynoucího z výzku-
mu, jež se teprve rozebíhá, defi novat hlavní problémové 
okruhy spjaté se zvýšenými globálními toky reaktivního 
dusíku:
• Acidifikace: odsířením tepelných elektráren byla 

omezena síranová acidifikace, ale byla nahrazena 
dusíkovou, kde hlavním zdrojem jsou oxidy dusíku 
uvolňované automobilovou dopravou. 

• Víc troposférického ozónu: oxidy dusíky jsou pre-
kurzorem troposférického ozónu. Stačí si všímat, jak 
hnědnou a odumírají stromy na okrajích dálnic a to 
zejména v místech, kde silnice stoupá.

• Větší ozonová díra? Zatím o tom víme velice málo, 
ale existuje podezření, že část oxidů dusíku sice ozón 
vytváří, ale část jej rovněž likviduje. Oxidů dusíku je 
několik, fungují v dynamických směsích a to nejhor-
ší, co by se mohlo stát, by bylo, kdyby oxidy dusíku 
úspěšně nahradily „freony“.

• Skleníkový jev: oxidy dusíky zvětšují skleníkový jev. 

• Eutrofi zace a snížení biodiverzity: u nás vnímáme, 
jak příroda zarůstá nitrofi lními kopřivami a bezem. 
V Kalifornii pozorují zarůstání endemitní vegetace 
na hadcových stepích. V Českém krasu vidíme zarůs-
tání skalních stěn, které nikdy dřív nebyly porostlé. 
Pohnojená příroda zastoupená těmi nejběžnějšími 
rostlinami atakuje výspy blokované sukcese s těmi 
nejcennějšími „kytkami“. Mění se půdní poměry, ale 
asi vůbec nejhorší jsou dalekosáhlé změny v pobřež-
ních mořích všech osídlených kontinentů. 

• Smog: pozorujeme město a při bočním pohledu vi-
díme, jak se nad ním vznáší hnědavý opar s fi alo-
vým nádechem. To jsou hlavně oxidy dusíku vázané 
na drobné částice produkované automobily. 

Velká proměna světa a ochrana přírody

Pokusme se jasně defi novat, o jaká hlavní témata je nut-
né se za současné velké proměny světa starat:
1. Klasická ochrana přírody a krajiny je nezastupitelná, 

dobře teoreticky i prakticky propracovaná, ale nará-
ží na limity dané rostoucím využíváním krajiny. Ví, 
co by měla dělat, ale často k tomu nemá sílu nebo 
prostředky, anebo se musí přizpůsobovat politicko-
developerské realitě. 

2. Je zapotřebí minimalizovat antropogenní toky látek. 
Jedná se zejména o globální uhlíkový a dusíkový cyk-
lus. Obojí je spjato s celkovým životem společnos-
ti – v prvním případě s výrobou, úsporami a novými 
energetickými technologiemi; v druhém případě ze-
jména s produkcí potravin. 

3. Ochrana půdy. Analýza úpadků civilizací ukazuje, 
že hlavní příčinou je pokles primární produktivity, 
který se dá nějakým „trikem“ jako je třeba dálkový 
obchod zpomalit, ale ne odvrátit. Civilizace jako ce-
lek dlouhodobě stojí a padá nikoliv směnou, výrobou 
počítačových her či bankovními službami, ale schop-
ností se uživit ve svém vlastním regionu.

4. Postoj úcty k životu je záležitostí hodnot. Dokud 
nebudeme vnímat Zemi a její sféry jako biosféra či 
atmosféra jako určitou hodnotu, budeme ji využívat 
ve prospěch jiných např. krátkodobých ekonomic-
kých výhod. Postoj úcty k životu stojí na počátku 
většiny ochranářských opatření. Nedá se nařídit, ale 
rozvíjet a kultivovat. 

Materiály k této kapitole a zejména aktuální stav nalez-
neme v celé řadě klimatických studií – např. in www.
ipcc-data.org či www.sternreview.org.uk. Z hlediska 
nejnovější literatury se vyplatí sledovat ediční plány ně-
kolika renomovaných nakladatelství – např. www.cam-
bridge.org. Důležité jsou stránky o aktuálním vývoji 
klimatu např. www.nsidc.org; www.arctic.noaa.gov; 
www.atmos.washington.edu. O oceánských oscilacích 
pojednává: www.appinsys.com; www.cdc.noaa.gov; 
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www.jisao.washington.edu; vztah klimatu ke Slunci je 
rozebrán na www.solarscience.msfc.nasa.gov.
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5.11   Odhad předpokládaných 
vlivů změny klimatu v ČR 
a strategie adaptačního 
chování

Jan Pretel

Klima je dlouhodobý charakteristický režim počasí, 
podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, 
charakterem aktivního povrchu a v poslední době i člo-

věkem. Ten se svojí činností přímo či nepřímo podílí 
zejména na změnách energetické bilance celého kli-
matického systému. Nejde pouze o emise skleníkových 
plynů do atmosféry, ale i o jeho působení na další složky 
systému – oceán, kryosféru, litosféru a biosféru. 

Trendy vývoje klimatu ve světě a v Evropě 

Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probí-
hajícím změnám klimatického systému nejvíce podlé-
hají, tj. teplota a srážky, jsou běžně pojímány jako dva 
základní indikátory probíhajících změn v klimatickém 
systému, nebo oba režimy jsou se změnami energetické 
bilance systému velice úzce spjaty.

Vývoj v posledním století
Globální trendy 
Rostoucí trendy globální teploty a jejich fyzikální dů-
sledky jsou dnes zcela zřejmé a nezpochybnitelné. 
Během posledního století se teplota zvýšila o 0,74 °C, 
přičemž trend jejího nárůstu je v posledních třech dese-
tiletích téměř 0,2 °C/10 let, což je hodnota přibližně troj-
násobná v porovnání s průměrem za celé minulé století. 
Zatímco severní polokoule se v posledních třech deseti-
letích oteplovala v průměru o 0,25 °C/10 let, trend otep-
lování na jižní polokouli není ani poloviční. Ve vyšších 
zeměpisných šířkách severní polokoule se ve stejném 
období teplota zvyšuje přibližně o 0,6 °C/10 let, zatímco 
v tropických oblastech je nárůst pouze čtvrtinový (SO-
LOMON et al. 2007). 

Uvedené hodnoty ukazují, že probíhající změny 
na planetě jsou plošně výrazně nehomogenní. Existují 
i oblasti, kde v posledních desetiletích teploty i klesají 
(např. zejména některé oblasti nad oceány). Hlavním 
problémem přesnější dokumentace nerovnoměrnosti 
teplotních změn je stále nižší hustota měřících sítí v ně-
kterých oblastech (obecně jsou měření četnější na sever-
ní polokouli a nad kontinenty). 

Trendy v Evropě
Vlastní poloha evropského kontinentu je hlavní příči-
nou výrazné regionální proměnlivosti klimatu. Teplo-
ta evropského kontinentu se během posledního století 
zvýšila v průměru o 1,2 °C, z toho během posledních tří 
desetiletí o 0,45 °C, což jsou hodnoty téměř o polovinu 
vyšší než globální. Zatímco průměrný trend nárůstu byl 
v posledním století v celé Evropě přibližně 0,1 °C/ 10 let, 
v posledních třiceti letech se zvýšil na více než dvojná-
sobek (EEA 2008). 

Jelikož se teplota nad pevninou zvyšuje rychleji než 
nad přilehlým oceánem, i v Evropě jsou patrné často 
výrazné regionální rozdíly ve změnách teploty. Porovná-
me-li odchylky průměrných přízemních teplot v letech 
1991–2008 od průměru z let 1961–1990 zjišťujeme, že 
relativně pomaleji se otepluje jižní Evropa (průměr-
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ně o 0,4 °C/10 let), více střední Evropa (0,5 °C/10 let) 
a k nejrychlejším změnám dochází v severní části kon-
tinentu (téměř 0,7 °C/10 let) – s rostoucí zeměpisnou 
šířkou se v Evropě nárůst teploty zvyšuje.

Existují i sezónní odlišnosti – jako celek se Evro-
pa rychleji otepluje na jaře a zejména v létě, pomaleji 
na podzim. Na těchto odlišnostech je patrný zejména 
častější výskyt epizod s extrémně vysokými teplotami 
v teplé polovině roku a nižší četnost výrazně nízkých 
teplot v chladné polovině roku. Průměrné počty letních 
dnů se během posledního století v Evropě přibližně 
zdvojnásobily, počty tropických dnů dokonce ztrojná-
sobily. Jedenáct roků z patnáctiletého období 1996–2010 
patřilo mezi 12 nejteplejších od roku 1850 (nejteplejšími 
roky byly 1998 a 2005). 

Očekávaný vývoj 

Chceme-li odhadovat vývoj klimatu na několik desetiletí 
dopředu (obvykle se provádějí simulace pro období ko-
lem poloviny či konce 21. století), nelze zjištěné historic-
ké trendy do tak vzdálených období pouze extrapolovat, 
neboť ztratili bychom řadu reálných fyzikálních aspektů, 
způsobujících změny. Jedinou možností je v současnos-
ti poznané fyzikální zákonitosti a vztahy popsat mate-
maticky a z následných numerických simulací získat 
představu o tom, jakou odezvu lze od sil působících 
na systém očekávat. 

S výstupy současných globálních klimatických mo-
delů (GCM) je stále spojena celá řada nejistot, daná 
zabudováním zjednodušujících předpokladů zejmé-
na o prostorovém rozložení vlhkosti, vlivu oblačnosti 
a pevných aerosolů, o přenosech tepla mezi atmosférou 
a oceány v souvislosti se změnami oceánického proudě-
ní a řadě zpětných vazeb uhlíkového cyklu. Problémem 
také zůstává stanovení vzájemných podílů terestrických 
a extraterestrických vlivů a působení antropogenních 
faktorů, které celkovou energetickou bilanci klimatic-
kého systému ovlivňují. Bohužel, otázka kvantifi kace 
příspěvků přirozených a antropogenních vlivů zatím 
zůstává na úrovni kvalitativních spekulací.

Globální trendy 
Stávající GCM vycházejí z klimatických scénářů možné-
ho vývoje antropogenních změn, které v sobě zahrnují 
i odhad vývoje socio-ekonomické struktury společnos-
ti do konce 21. století. Standardně je používán soubor 
emisních scénářů IPCC SRES (NAKICENOVIĆ et al. 
2000), vycházející z variant očekávaného vývoje de-
mografi ckých faktorů, technologického rozvoje, stavů 
energetických zásob, pravděpodobností využívání no-
vých energetických zdrojů, apod. Ve výhledu do obdo-
bí kolem roku 2030 dávají všechny scénáře prakticky 
shodné výsledky a navyšují průměrnou teplotu přibližně 
o 0,2 °C/10 let (SOLOMON et al. 2007), v dalších obdo-
bích se mezi nimi projevují vyšší rozdíly (Tab. 91). 

Tab. 91:
Projekce změn teploty a zvýšení hladin oceánů v roce 
2100 v porovnání s obdobím 1980–1999.

scénář
nárůst teploty (°C) zvýšení hladiny 

oceánů (m)
nejlepší 
odhad

rozpětí dolní/
horní odhad

rozpětí dolní/
horní odhad

B1 1,8 1,1–2,9 0,18–0,38
A1T 2,4 1,4–3,8 0,20–0,45
B2 2,4 1,4–3,8 0,20–0,45
A1B 2,8 1,7–4,4 0,21–0,48
A2 3,4 2,0–5,4 0,23–0,51
A1FI 4,0 2,4–6,4 0,26–0,59

Zdroj: IPCC

Teploty porostou rychleji nad pevninami a ve vyšších 
zeměpisných šířkách, pomaleji nad oceány a v nižších 
zeměpisných šířkách. Extrémně vysoké teploty se budou 
vyskytovat častěji než teploty extrémně nízké. S vyšší-
mi nejistotami jsou spjaty odhady častějšího výskytu 
extrémních počasových jevů; zejména ve středních ze-
měpisných šířkách severní polokoule je třeba počítat se 
zvyšováním cyklonální aktivity a významnějším kolí-
sáním počasí.

Srážkové úhrny se budou zřetelněji zvyšovat ve vyš-
ších zeměpisných šířkách, zatímco v nižších budou 
naopak klesat. Je třeba počítat s výraznější časovou 
proměnlivostí srážkových režimů, což se projeví zvýše-
nými riziky výskytu povodní a záplav, ale i delších ob-
dobí sucha. Rizikovými oblastmi budou zejména střední 
zeměpisné šířky s kontinentální polohou. 

Trendy v Evropě
V Evropě se budou teploty rovněž zvyšovat a jejich ná-
růst bude pravděpodobně rychlejší než na ostatních 
kontinentech. Bez ohledu na výběr scénáře SRES po-
rostou v první třetině 21. století v průměru o více než 
0,2 °C/10 let a do konce století lze podle modelů před-
pokládat zvýšení teploty v rozpětí od 1,0 do 5,5 °C v po-
rovnání s obdobím 1961–1990. Lze očekávat výraznější 
rozdíly mezi jednotlivými částmi Evropy. V zimním ob-
dobí poroste teplota rychleji v její severovýchodní části, 
v létě pak zejména v jižní části; v jižní i střední Evropě 
se budou častěji vyskytovat vlny vysokých teplot (EEA 
2008).

Pro srážkový režim bude rozhodující přesun vlhkých 
vzduchových hmot z Atlantiku a Středomoří. Změny 
budou provázeny výraznými regionálními rozdíly i se-
zónními odlišnostmi, danými konkrétními cirkulačními 
podmínkami v té které části Evropy. Obecně se budou 
srážkové úhrny zvyšovat na severu a klesat na jihu; v se-
verní Evropě se budou srážkové úhrny více zvyšovat 
zimě, pro jižní Evropu budou naopak charakteristické 
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výraznější úbytky letních srážek. Výrazněji menší změny 
lze očekávat na jaře a zejména na podzim.

Trendy vývoje klimatu v ČR 

Vývoj v posledních desetiletích
Trend změn na území ČR probíhá v souladu se změ-
nami v Evropě. Vývoj teplotních a srážkových poměrů 
v posledních padesáti letech lze popsat časovou řadou 
územních teplot a srážek, které představují průměrné 
hodnoty teploty redukované na střední nadmořskou 
výšku a spolu s územními srážkami berou v úvahu vý-
sledky měření z celé národní staniční sítě.

Na obr. 336 jsou znázorněny průběhy průměrných 
měsíčních teplot vzduchu a srážkových úhrnů v ob-
dobí 1961–2010 a na obr. 337 změny mezi obdobím 
1961–1900 (standardní období podle WMO) a obdo-
bím 1991–2010. V posledních desetiletích se průměrná 
roční teplota na našem území zvyšuje přibližně o 0,3 °C 
za 10 let a srážkové úhrny vykazují trend mírného ná-
růstu, který však není statisticky významný a pro jeho 
vývoj je typická výrazná meziroční (i prostorová) pro-
měnlivost (PRETEL 2010).

Obr. 336:  Průměrné roční územní teploty vzduchu (°C) a roční úhrny srážek (mm) v ČR v období 1961–2010.

Pokles srážek ve druhé polovině jara (duben až čer-
ven) je vyrovnáván jejich zvýšením ve druhé polovině 
zimy, ale také v červenci, resp. na počátku srpna; změny 
se však projevují pouze v řádu jednotek procent. Hlavní 
rysy ročního chodu srážek v posledních padesáti letech 
však zůstávají zachovány – maximum srážkových úhrnů 
v létě, minimum v zimě. Jak roční, tak i sezónní srážkové 
úhrny však vykazují výraznou meziroční proměnlivost 
(např. v roce 2002 spadlo přibližně 140 % dlouhodobého 
srážkového normálu, zatímco v následném roce 2003 
pouze 70 %). Hodnoty ročních chodů teplot a srážek 
i jejich změn jsou uvedeny v tab. 92.

Postupné zvyšování teploty se projevuje i na trendu 
poklesu průměrného počtu dní se sněhovou pokrývkou 
jak v nižších, tak i ve vyšších polohách; k rychlejšímu 
posunu dochází ve vyšších polohách. V souvislosti se 
změnou teplotního režimu dochází rovněž k postup-
nému navyšování průměrného počtu dní s vysokými 
teplotami a ke snižování průměrného počtu dní s níz-
kými teplotami (PRETEL 2009). Např. průměrný počet 
letních dní během roku na celém území ČR se oproti 
standardnímu období zvýšil o 12 a tropických o 6 dní 
a v souladu s celkovým trendem naopak došlo k poklesu 
průměrného počtu mrazových a ledových dní (o 6, resp. 
o 2 dny).

Obr. 337:  Změny ročních chodů územních teplot (°C) a srážkových úhrnů (mm) mezi obdobími 1961–1990 a 1991–2010.
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Tab. 92:
Roční chody územních teplot (oC) a srážek (mm) v obdobích 1961–1990 a 1991–2010 a rozdílů mezi obdobími 
na území ČR.
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Očekávaný vývoj
Pro odhad vývoje klimatu na delší období lze využít 
výstupů regionálního klimatického modelu (RCM) 
ALADIN-CLIMATE/CZ, který je provozován v ČHMÚ 
a provádí výpočet klimatologických charakteristik 
na omezené oblasti (v tomto jde o střední Evropu). 
Jeho výhodou je především schopnost simulace klima-
tu s daleko lepším prostorovým rozlišením, než čeho 
jsou schopny GCM. RCM model je řízen GCM  ARPEGE 
a je schopen simulovat klimatické charakteristiky pro 
období 2010–2039, 2040–2069 a 2070–2099 v síti 25 × 
25 km. Vzhledem k neurčitostem výstupů GCM a meto-
dám regionálního statistického downscalingu, je výstup 
RCM zatížen vyšší mírou nejistoty než např. výstupy 
modelů pro území evropského kontinentu, resp. celou 
planetu, zejména pokud jsou simulovány charakteris-
tiky pro vzdálenější časové období. Rovněž projekce 

srážkového režimu vykazují v porovnání s obdobnou 
projekcí teplotního režimu vyšší míru nejistot. V tom-
to odstavci uvádíme pouze výsledky simulací období 
2010–2039 a scénář SRES A1B a porovnáváme je s ob-
dobím  1961–1990. 

Výsledky simulací dalšího vývoje teploty ukazují po-
kračující trend nárůstu. Změnu průměrné roční teploty 
lze pro většinu našeho území odhadovat v rozpětí při-
bližně 1,2 až 1,3 °C, přičemž zvýšení nebude na celém 
území ČR stejné; mírně vyšší navýšení lze očekávat v ob-
lasti Šumavy a Beskyd (o více než 1,3 °C), nižší v oblasti 
severozápadních Čech (o méně než 1,2 °C). 
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Tab. 93:
Změny průměrné teploty (°C) do roku 2030 v porovnání 
s obdobím 1961–1990 podle simulace RCM ALADIN-
-CLIMATE/CZ pro scénář A1B. 

jaro léto podzim zima rok
minimum 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8
10% kvantil 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9
25% kvantil 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0
medián 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1
75% kvantil 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2
90% kvantil 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3
maximum 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6

Zdroj: ČHMÚ

Sezónní rozložení možných změn teploty je patrné 
z tab. 93, ve které jsou uvedeny i statistické hodnoty, 
popisující možnou proměnlivost modelových hodnot 
změn. Porovnání hodnot jednotlivých kvantilů nazna-
čuje, že výraznější proměnlivost teplotních změn mezi 
jednotlivými sezónami nelze očekávat. Simulace rovněž 
ukazují, že změna teploty se změní i některé související 
teplotní charakteristiky. V letním období tak lze očeká-
vat mírný nárůst četnosti výskytu letních a tropických 
dní či tropických nocí, v zimě naopak pokles četnosti 
výskytu mrazových, ledových i arktických dní.

Simulace dalšího vývoje srážkového režimu ukazují 
na mírný nárůst srážkových úhrnů (o 5 až 10 %), nicmé-
ně vzhledem ke značné časové proměnlivosti srážkového 
režimu tento rozdíl není statisticky významný. Vyšší ná-
růst srážkových úhrnů je třeba očekávat na konci zimy 
a na jaře (o 10 až 15 %). 

Tab. 94:
Změny srážkových úhrnů (podíl) do roku 2030 v po-
rovnání s obdobím 1961–1990 podle simulace RCM 
ALADIN-CLIMATE/CZ pro scénář A1B.
 

jaro léto podzim zima rok
minimum 0,94 0,84 0,83 0,72 0,83
10% kvantil 1,02 0,92 0,95 0,82 0,93
25% kvantil 1,07 0,96 1,00 0,87 0,98
průměr 1,12 1,03 1,08 0,92 1,04
75% kvantil 1,17 1,10 1,13 0,97 1,09
90% kvantil 1,24 1,17 1,25 1,01 1,17
maximum 1,34 1,31 1,44 1,08 1,29

Zdroj: ČHMÚ

Sezónní rozložení možných změn srážkových úhrnů je 
patrné z tab. 94, ve které jsou rovněž uvedeny statistické 
hodnoty, popisující možnou proměnlivost změn. Vyš-
ší proměnlivost lze očekávat v létě, nižší ve zbývajících 
částech roku. Charakteristickým pro srážkový režim 

bude zvýšení podílu intenzivních (přívalových) srážek 
z konvektivní oblačnosti na úkor déletrvajících mírných 
srážek z vrstevnaté oblačnosti, což zvyšuje rizika výskytu 
povodní. Rovněž je třeba počítat s mírným nárůstem 
četnosti výskytu, délky a intenzity období sucha. Nemusí 
přitom jít vždy o tzv. meteorologické sucho (nedostatek 
srážek), častěji se i při normálních srážkách může vy-
skytovat tzv. zemědělské sucho (vysychání půdy vlivem 
zvětšeného výparu při vyšších teplotách vzduchu).

Scénáře dalšího očekávaného vývoje relativní vlh-
kosti vzduchu potvrzují klesající trend po dobu celého 
roku se zesílením poklesu v letních měsících, což úzce 
souvisí se současným zvýšením teploty a poklesem let-
ních srážkových úhrnů. Nižší pokles relativní vlhkosti 
je patrný v zimě, kdy teplota sice roste, ale zároveň se 
zvyšují i srážkové úhrny. Prováděny byly i orientační 
simulace změn rychlosti větru, které naznačují mírné 
zvýšení rychlostí větru koncem zimy a počátkem jara. 
Charakteristickým bude pro naše území další pokles 
průměrné výšky sněhové pokrývky v nadmořských 
výškách nad 500 metrů, přičemž sněhovou pokrývku 
ve výškách pod 500 metrů lze výhledově očekávat spíše 
výjimečně. Trend nárůstu průměrných zimních teplot 
o odhadovaných 2,2 °C by vedl k posunu současných 
parametrů sněhové pokrývky o zhruba 250 až 300 metrů 
směrem do vyšších poloh.

Dopady klimatické změny v podmínkách ČR

Vývojové trendy klimatologických charakteristik a čas-
tější výskyt extrémních projevů počasí se už v současnos-
ti projevují na změnách vodního režimu, v zemědělství 
a lesnictví a částečně ovlivňují i zdravotní stav obyvatel-
stva (MŽP 2009). I v krátkodobém výhledu lze očekávat 
další zvyšování zejména negativního působení na jed-
notlivé složky přírodního prostředí a relativně nově je 
třeba počítat rovněž s dopady na energetický sektor, 
rekreační možnosti a turistický ruch, i celkovou životní 
pohodu obyvatelstva, zvláště ve větších sídelních aglo-
meracích. V tomto odstavci se zaměříme zvláště na do-
pady, které přicházejí v úvahu do období kolem roku 
2030.

Vodní režim
V našich podmínkách jde o sektor, který je probíhajícími 
změnami zřetelně nejvíce ovlivněn; působí na kvanti-
tu, kvalitu i stav vodních zdrojů, stejně jako dostupnost 
a spotřebu vody. 

Zvyšování průtoků vede k nárůstu rizik povodní 
a záplav, jejich snižování naopak k výskytu suchých 
období. Přesné posouzení přímých důsledků klima-
tické změny na změny vodního režimu je zatím ještě 
zatíženo nejistotami, neboť skutečný stav je výraznou 
regionální proměnnou. Podle simulací se průměrné prů-
toky na mnoha povodích mohou snížit v rozpětí 15 až 
20 % (optimistické scénáře), v pesimistických scénářích 
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až o 25 až 40 %, což by již vedlo k zásadním změnám 
celkového hydrologického režimu. Obdobné poklesy 
můžeme předpokládat i u minimálních průtoků a mi-
nim odtoku podzemních vod. Měnit se budou i roční 
chody odtoků, kdy v důsledku vyšších zimních teplot 
bude docházet k úbytku zásob vody ze sněhu a bude se 
zvyšovat i územní výpar. Zvýšení jarních průtoků a ná-
sledná dotace zásob podzemní vody se bude postupně 
posunovat zpět do konce zimy a zásoby vody se budou 
celkově snižovat. V období od jara do podzimu, kdy se 
velká část srážek v souvislosti s nárůstem teploty spo-
třebuje na územní výpar, budou odtoky převážně klesat 
a jejich pokles se oproti současným podmínkám může 
prodloužit až o jeden či dva měsíce. 

Rizika snížení zásobní funkce nádrží se mohou pro-
jevit změněnou schopností vyrovnávat a zabezpečovat 
odběry. Míra snižování je ovlivněna scénáři dalšího vý-
voje a může se pohybovat v širokém rozpětí od několi-
ka procent až po polovinu současných hodnot. Povodí, 
která se vyznačují významnými akumulačními prosto-
ry ve formě zásob podzemní vody nebo přehradních 
nádrží, jsou vůči projevům klimatické změny obecně 
odolnější. Vlivy změn na hydrodynamiku a vybrané 
parametry kvality vody v nádržích se budou projevovat 
zvýšenými poklesy hladin v létě a na podzim, zkrácením 
zimního období stratifi kace a intervalu pokrytí nádrže 
ledem a zvyšováním letních povrchových teplot. 

Poklesy průtoků se projeví na změnách kvality po-
vrchových vod (zvýšení teploty vody a následná eu-
trofi zace). I v relativně vlhčích oblastech se prohloubí 
a prodlouží defi city vody v létě a na podzim. Při sní-
ženém vytváření zásob vody za sněhové pokrývky lze 
očekávat navýšení zimních odtoků a riziko zvýšeného 
výskytu jarních povodňových a záplavových situací. 
Intenzivní srážkové epizody v letních bouřkových si-
tuacích budou představovat vyšší riziko přívalových 
povodní i při relativně neměnných dlouhodobých sráž-
kových úhrnech. 

Zemědělství 
V souvislosti se změnami klimatu se bude snižovat pri-
mární produkce rostlinného krytu a zvyšovat rozklad 
půdní organické hmoty, což následně sníží mikrobiál-
ní půdní aktivitu a sekvestraci uhlíku rostlinami a tak 
podpoří proces desertifikace. Zvýšením koncentrace 
CO2 v atmosféře dojde naopak ke zvýšení zdrojů pro 
fotosyntézu a tím se následně zlepší efektivita spotřeby 
vody rostlinami.

Očekávané prodlužování vegetačního období bude 
mít vliv na složení rostlin, zejména těch, které se mění-
cím se podmínkám hůře přizpůsobují. Mírná vegetace 
z odhadovaného prodloužení vegetační doby (v průmě-
ru až o 15–20 dnů) může sice profi tovat, ale z důvodu 
úbytku vláhy může naopak výrazně strádat. Urychlení 
vegetace v jarním období však přináší vyšší rizika po-
škození rostlin pozdními mrazy. 

Obhospodařované umělé ekosystémy budou ohro-
ženy zejména v nižších oblastech, kde je již nyní li-
mitujícím faktorem dostupnost vody a kde je možné 
očekávat významný výskyt stávajících i nově migrují-
cích patogenů. Pravděpodobně bude docházet k redis-
tribuci živočišných a rostlinných druhů s možností jejich 
případného vyhynutí či zániku celých ekosystémů. Bez 
výraznějšího zvýšení srážek a při předpokládaném ná-
růstu výparu bude ve větší míře ohrožena suchem řada 
našich nejproduktivnějších oblastí, ve kterých budou 
klesat hodnoty vláhových indexů. Změna dosavadního 
srážkového režimu a častější výskyt intenzivních srážek 
mohou způsobit zvýšení rizik vodních erozí půd, jimiž je 
v současnosti postižena již více než polovina domácích 
zemědělských půd. 

Lesní hospodářství
Působení klimatické změny hraje zásadní úlohu při 
zhoršování zdravotního stavu a stability pasečně ob-
hospodařovaných, převážně smrkových lesů v nižších 
a středních polohách. V takových lesích se aktivizují 
řady patogenních škůdců, kteří se uplatňují jako ini-
ciační i mortalitní stresor ve všech věkových stupních. 
Přestože se dřevinná skladba našich lesů pozvolna mění 
a na úkor smrku pomalu narůstá podíl listnatých dřevin 
a jedle, je jeho současný podíl (asi 53 %) i nadále vyso-
ký. To představuje velké riziko rychlého spontánního 
rozpadu nevhodných smrkových monokultur se všemi 
souvisejícími důsledky (složitost obnovy velkých holin 
stinnými listnáči a jedlí, rychlá mineralizace humuso-
vých horizontů, ovlivnění vodního režimu a vodní bilan-
ce, nebezpečí eroze, kumulace škod zvěří okusem, atd.).

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je v takových 
porostech sucho, které je iniciačním faktorem řady typů 
chřadnutí a v nižších a středních polohách je hlavním 
výskytu václavky, která se podílí na rychlém rozpadu 
stejnověkých smrkových porostů. Jakýkoli pokles vod-
ní hladiny na vodou ovlivněných stanovištích vyvolá-
vá přísušky, které vedou k infekci červenou hnilobou 
a ke snížení statické stability smrkových porostů vůči 
působení větru. Na oslabení dřevin pak reagují další 
škůdci (zejména podkorní hmyz) a další skupiny orga-
nismů (zejména endofytické houby a vaskulární mykózy, 
přenášené podkorním hmyzem. Uvedené rizikové fak-
tory povedou ke zvyšování abiotických škod při extrém-
ních povětrnostních situacích a mohou zhoršit současný 
nepříliš uspokojivý stav lesních porostů, vyvolaný v ne-
dávné minulosti zejména zátěží vysokých koncentrací 
znečišťujících látek v ovzduší.

Urbanizovaná krajina
Celkové zvýšení teplot se projeví zejména v osídlených 
a zastavěných územích na vnitřním mikroklimatu měst. 
Tzv. „tepelný ostrov města“ se zvýší a zvýšená teplota 
pak způsobí vysychání povrchových a podpovrchových 



734 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

vod. Podpoří tak neschopnost přeschlých půd pojmout 
velké objemy jednorázových srážek a rychlejší odtok 
srážkových vod z území, příp. i poškození dopravní in-
frastruktury. 

Biodiverzita
Další vývoj klimatické změny ovlivní biologickou roz-
manitost od jednotlivých genů, až po celou krajinu. Mezi 
nejvíce zranitelné ekosystémy u nás patří horské ekosys-
témy a ekosystémy tvořené zbytky původních travin-
ných porostů. Změny se nejvíce projeví v ekosystémech 
nad posouvající se horní hranicí lesa, kde zranitelnost 
umocňuje jejich relativně malá rozloha. Nejvíce ohrože-
ny budou druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících 
živočichů, které jsou úzce vázané na specifi cká stano-
viště. Naopak typicky teplomilné druhy mohou osídlit 
většinu našeho území. 

Přirozenou reakcí rostlin a živočichů bude jejich po-
sun do oblastí, kde pro svou existenci najdou vhodnější 
prostředí (vyšší nadmořské výšky, severnější polohy) 
a dokážou se tak novým podmínkám přizpůsobit. Pokud 
vhodné podmínky nenaleznou, pak hrozí jejich vyhynutí 
(např. zhruba jedné desetině sledovaných rostlinných 
druhů). Přibližně jedna pětina rostlinných druhů se 
měnícímu klimatu může rychle a účinně přizpůsobit. 
Změny podpoří šíření nepůvodních invazních druhů 
a úspěšné druhy budou nuceny čelit novým, do té doby 
neznámým konkurentům. 

Mezi možné negativní dopady na biologickou roz-
manitost patří i nové zásahy člověka do přírody a krajiny 
(např. výstavba přehrad s cílem odvrátit možný nedo-
statek vody může v některých případech znamenat vý-
znamné ohrožení biodiverzity. Rovněž při dotovaném 
pěstování plodin v zemědělsky využívané krajině (např. 
plodiny pro biopaliva či velkoplošné zalesňování) mo-
hou být zničeny cenné zbytky původního prostředí, příp. 
může být podpořeno šíření invazních nepůvodních rost-
linných druhů včetně dřevin.

Strategie adaptačního chování

Adaptační opatření jsou souborem možných přizpů-
sobení nejvíce zranitelných složek přírodního nebo 
antropogenního systému současné či předpokládané 
změně klimatických podmínek a  jejím důsledkům. 
Ve snaze předcházet většinou negativním dopadům 
změn je nezbytné, aby adaptační opatření byla postup-
ně přesouvána z polohy reaktivní (opatření na likvidace 
bezprostředních následků přírodních či jiných mimo-
řádných situací či katastrof) do polohy proaktivní. 

Vodní režim
Základem ochrany před extrémními hydrologický-
mi jevy je zadržování vody v krajině optimalizací její 
struktury a využíváním efektivních a přírodě blízkých 

technických preventivních opatření. Pro splnění těch-
to podmínek je zejména nutné zapojit orgány kraje 
a místní samosprávy do dlouhodobých prognóz nároků 
na vodu, připravit návrhy legislativních opatření, po-
třebných k dosažení provázanosti a zpracování plánů 
oblastí povodí s řešením komplexních pozemkových 
úprav. Je žádoucí, aby zmíněné orgány uplatňovaly 
koncepce nakládání se srážkovými vodami, umožňující 
jejich zadržování, vsakování i přímé využívání (zvláště 
v urbanizovaných územích) a zajišťovaly obnovu funk-
cí stávajících vodních nádrží odstraněním sedimentů 
a prováděly ochranu lokalit vhodných pro umělou aku-
mulaci povrchových vod.

Zemědělství
Zemědělství kromě produkční funkce také plní vý-
znamnou úlohu krajinotvornou. Adaptační opatření 
proto musí vycházet ze stávajících poznatků a z analýzy 
regionálních a lokálních přírodních podmínek. V rám-
ci zemědělského sektoru je v souvislosti s ochranou 
před dopady klimatické změny potřeba posílit opatření 
na ochranu půdy před erozí a opatření, která podporují 
zadržování vody v zemědělské krajině. 

Lesnictví
V rámci sektoru lesnictví je potřeba se zaměřit zejména 
na jeho stabilizaci. S tím úzce souvisí provázanost adap-
tačních a mitigačních opatření, neboť opatření směřo-
vaná k zamezení plošného hroucení lesních ekosystémů 
v důsledku klimatické změny jsou zároveň i opatřeními, 
které stabilizují zásoby uhlíku v lesích a tím působí pro-
ti akceleraci klimatické změny. Optimálním modelem 
při respektování principu předběžné opatrnosti se jeví 
strukturálně bohatý, nepasečnými formami obhospo-
dařovaný les, preferující stanovištně vhodné dřeviny 
s vysokou a stabilní produkcí dřevní hmoty, při jehož 
obhospodařování jsou využívány především přírodní 
procesy a jsou minimalizovány energetické vnosy.

Urbanizovaná krajina
V urbanizované krajině se z hlediska krajinných opat-
ření považuje za nutné především realizovat v mnohem 
větší míře opatření, jejichž principem je zvýšení ploch 
zeleně a to různě dimenzované dle konkrétního umís-
tění a potřebné funkce. V dalším je pak cílem zapojení 
přírodních nebo přírodě blízkých prvků přímo do zá-
stavby nebo alespoň v jejím nejtěsnějším okolí – vodní 
prvky, louky apod.

Biodiverzita
Přírodní i umělé ekosystémy s vysokou druhovou roz-
manitostí a zdravé ekosystémy budou s velkou pravdě-
podobností schopny se probíhající a očekávané změně 
klimatu přizpůsobit. Od ochrany přírody a krajiny to 
však bude vyžadovat dynamičtější pojetí územní ochra-
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ny. Vzhledem k předpokládanému posunu areálu čet-
ných druhů fauny a flóry je nutné rozšířit stávající 
soustavu zvláště chráněných území o co nejvíce biokli-
maticky odlišných ploch. 

Řada opatření, která jsou zmíněna v předcházejícím 
textu, bude mít přímé dopady i na přírodu a krajinu jako 
celek. 
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5.12   Etika výzkumu 
v ochraně přírody v ČR

Zdeněk Patzelt

„Tento text je k zamyšlení i přesto, že v někom vyvolá 
odmítavé reakce“.

Za jedno z hlavních využití nejpřísněji chráněných 
území, kterými jsou národní parky a národní přírodní 
rezervace, je považováno poskytování zázemí pro vý-
zkumnou a dokumentační činnost. Zejména to platí pro 
jedinečné přírodní fenomény, které se jinde nevyskytují 
a nelze je tedy zkoumat ani dokumentovat jinak. V pra-
xi se ukazuje, že navrhovaná zaměření a formy výzku-
mů v chráněných územích, nelze předem defi novat ani 
odhadnout. Rovněž provádění dokumentace může mít 
mnoho forem, mezi které vedle protokolárních šetření 

patří jak pořizování fotografi í či kreseb, tak například 
sběr nerostů a zkamenělin, sběr rostlin do herbářů či 
sběr hmyzu do sbírek. Obecně platí, že čím je zkoumaná 
přírodnina či jev vzácnější a ohroženější, tím větší zá-
jem vyvolává na straně výzkumníků i dokumentátorů. 
V české přírodě se vyskytuje neustále rostoucí řada živo-
čišných a rostlinných druhů na hranici přežití a zejména 
v jejich případech pak hrozí, že soustředění nadměrné-
ho počtu zájemců o jejich výzkum a dokumentaci nebo 
nevhodné metody výzkumu paradoxně mohou přispět 
k dalšímu zvýšení rizika jejich zániku.

Pro výzkum a dokumentaci podléhající povolovací-
mu řízení (například nakládání s kriticky ohroženými 
druhy či vstupování do míst veřejně nepřístupných z dů-
vodu ochrany přírody) není v možnostech zákonných 
předpisů defi novat bezezbytku veškeré souvislosti a vždy 
bude záležet na schopnostech samotných výzkumníků 
i ochranářů citlivě posuzovat souvislosti a význam vý-
zkumů a dokumentace v rovině praktických i etických 
pravidel. Rovněž správy chráněných území nemohou 
disponovat potřebnými odborníky v celém spektru 
vědy, aby byly schopny posoudit vhodnost a potřebnost 
veškerých možných výzkumných záměrů. Zpravidla se 
tak správy chráněných území musí řídit zavedenými 
postupy, kdy klíčovou roli v rozhodování o povolování 
výzkumu hrají kvalifi kační předpoklady žadatele, v praxi 
se však patrně většina povolovacích procesů odehrává 
v rovině „známostí“. V cizině se osvědčil i model, kdy ža-
datel o výzkum v chráněných územích dokládá vedle od-
borné způsobilosti i vyjádření stanovených uznávaných 
institucí, zejména univerzit či výzkumných ústavů aka-
demie věd, potvrzujících vhodnost a účelnost výzkumu 
a garantujících způsob jeho provádění a vyhodnocování. 

Z výzkumné praxe realizované v posledním obdo-
bí v chráněných územích ČR je možné uvést příklady, 
které lze považovat za nevhodné, nebo přinejmenším 
za velmi sporné či neetické anebo je bylo možné předem 
označit za zbytečné. V Českém Švýcarsku byl například 
realizován genetický výzkum populace ohroženého 
 plcha velkého (Glis glis), spojený s odstřiháváním čás-
tí uší, což bylo mimo jiné zdůvodněno tím, že takto 
označený plch se dobře pozná a nestane se opakovaně 
předmětem výzkumu. Na Českolipsku probíhá řadu let 
výzkum velmi malé populace kriticky ohroženého tesa-
říka alpského (Rosalia alpina), který je založen na snaze 
opakovaného odchytávání veškerých jedinců, kteří jsou 
při prvním odchycení popsáni fi xou na krovkách a ná-
sledně je vyhodnocována úspěšnost snahy o jejich opa-
kované odchytávání. V roce 2009 bylo možné v médiích 
zaznamenat zprávu o výzkumu motýlí populace čítající 
posledních 10 ks v ČR, který byl opět založen na od-
chytu všech jedinců a jejich popsání fi xou na křídlech. 
V následujícím roce 2010 byla zveřejněna zpráva o prav-
děpodobném zániku tohoto druhu v ČR a lze jenom 
spekulovat o tom, co vše k tomu mohlo přispět. Rovněž 
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se nabízí mnoho otázek okolo kroužkování ptáků, kdy je 
například vyvíjeno úsilí k okroužkování celých populací 
těch nejvzácnějších druhů vyskytujících se v ČR třeba 
i v počtu jediného páru, jako je například konipas citro-
nový (Motacilla citreola), nebo i snaha kroužkovat celou 
populaci slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica 
svecica) (Obr. 338), který se v ČR vyskytuje na jediném 
místě v Krkonoších a má zde populaci čítající pouhých 
cca 20 hnízdních párů. I když se v tomto případě zdá, že 
je vzhledem k odbornosti a přístupu výzkumníků vliv 
na populaci slavíka minimální, nabízí se otázka, zda je 
eticky únosné provádět kroužkování zcela všech u nás 
žijících jedinců jakéhokoli druhu. Kroužkování ptáků 
je masivně prováděno v celé ČR a lze uvést i příklad, 
kdy v Národním parku České Švýcarsko je kroužkování 
sokolů prováděno i přes nesouhlasné stanovisko jeho 
správy, protože si k tomu kroužkovatel opatřil povolení 
od odvolacího orgánu MŽP. Výzkum neměl schválený 
projekt ani nebyl průběžně hodnocen a zájem výzkum-
níků o populaci sokola stěhovavého se zde omezuje 
na jediný den v roce, tj. na den kroužkování dorůstají-
cích mláďat. Obecně se vzhledem k takřka bezmezným 
možnostem kroužkování ptáků v ČR zdá být tato forma 
výzkumu spíše trvalou realizací zainteresovaných osob, 
aniž by byly naplňovány nutné atributy výzkumu. V ČR 
se totiž ptáci kroužkují již 120 let, což je paradoxně po-
važováno za doklad kvality a přitom stále nebylo dosa-
ženo hledaných výsledků.

Obr. 338:  Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica).

K provádění kontaktního výzkumu a dokumentace 
živočichů a rostlin ohrožených zánikem je třeba vždy 
přistupovat obzvláště uvážlivě a nutné je respektovat 
prvořadý zájem jejich nerušeného vývoje. Každý vý-
zkum by měl jako hlavní atributy mít předem stano-
veny, posouzeny a odsouhlaseny cíle a hypotézy, které 
budou sledovány, kdo bude výzkum provádět a jaká je 
k tomu potřebná kvalifi kace, jaké budou použity meto-

dy, maximální časový horizont, po který bude výzkum 
prováděn, systém průběžné kontroly, v jakých interva-
lech bude předkládána průběžná zpráva a jakou formu 
bude mít zpráva o výsledcích výzkumu a kdy a komu 
bude předána. Rovněž by měly být pečlivě vyhodnoce-
ny etické souvislosti a rizika, která mohou být s výzku-
mem spojena. Klíčové tedy je správně předem posoudit, 
zda lze předpokládat takový přínos výzkumu, aby byly 
způsob a místo jeho provádění adekvátní. Vždy je třeba 
preferovat bezkontaktní či neinvazní metody výzkumu 
a dokumentace, při kterých nedochází k odchytu či do-
konce zraňování živočichů nebo sběru vzácných druhů 
rostlin, ideální mohou být metody dálkového či skrytého 
sledování živočichů, při kterých nedochází ani k jejich 
rušení. Dnes takové metody stále efektivněji umožňu-
je vyspělá digitální technika. Na druhou stranu snadná 
dostupnost moderních technologií vede k tomu, že bez 
vážných důvodů, nebo jenom proto, že je to hrazeno 
z dotací, mohou být stále častěji prováděny v podsta-
tě nepotřebné výzkumy, jako nasazování obojků s vy-
sílačkami jelenům, kdy jediným výsledkem jsou mapy 
s vyznačením pohybu takto označených zvířat do doby, 
než se v přístrojích vybije baterie. Takové mapy pak jsou 
s oblibou prezentovány na internetu jako zajímavost pro 
veřejnost, těžko je však považovat za výzkum. V nedáv-
né době byla prezentována neúspěšná snaha uspávací 
puškou a s pomocí vrtulníku dohonit a uspat prakticky 
jediného losa evropského  (Alces alces alces) vyskytujícího 
se na Šumavě, ve snaze nasadit mu obojek s vysílačkou. 
Existují i desítky příkladů rysů s obojky, tetřevů, puští-
ků bělavých a čápů černých s vysílačkami a anténkami, 
užovek stromových s implantovanými sledovacími čipy 
a nejspíše mnoha dalších takto zkoumaných nejkritičtěji 
ohrožených druhů naší přírody. Přestože v nejpřísněji 
chráněných územích by rostliny a živočichové měli mít 
zajištěny ty nejvhodnější podmínky pro svůj nerušený 
vývoj, podobné výzkumy jsou cíleně soustředěny právě 
sem a paradoxně tak právě zde může docházet k nej-
častějšímu rušení, protože těchto extrémně vzácných 
objektů vědeckého zájmu je velmi málo, naopak vědců 
a výzkumných záměrů velmi mnoho. V řadě uvedených 
příkladů pak je zásadní otázkou, zda bylo možné očeká-
vat natolik přínosné výsledky výzkumu, aby to osprave-
dlnilo zvolené metody.

Pro úplnost je třeba uvést, že rovněž o možném vlivu 
vytváření vědeckých herbářů na zánik některých druhů 
rostlin se vedou dlouhodobé debaty, stejně jako o sbír-
kách hmyzu. V každém případě je zřejmé, že zakládání 
neustále nových sbírek vede k trvalé poptávce po zís-
kávání nejvzácnějších druhů, z důvodů logické snahy 
o komplexnost sbírek. Jako možnost částečné náhrady 
těchto tradičních sbírkových metod dokumentace lze 
uvažovat o bezkontaktním pořizování archivů digitál-
ních fotografi í. Opět je ale třeba uvést, že stejně jako 
sbírková činnost, může být nadměrné či nevhodným 
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způsobem prováděné pořizování fotodokumentace 
u některých citlivých druhů rizikové a rovněž při této 
činnosti je třeba dodržovat etická i praktická pravidla 
nejenom nerušení dokumentovaných druhů, ale i ne-
poškozování biotopů, ve kterých se nacházejí. Jako ilu-
strativní lze uvést příklad nadměrného fotografování 
střevičníku pantofl íčku (Cypripedium calceolus) na jeho 
známých lokalitách Bílé Stráně či Strabišov, kde dochází 
k masivnímu sešlapu a vytrhávání vegetace v okolí or-
chidejí. Naopak výhodou fotodokumentace živočichů 

může při vhodném vybavení být schopnost jejího skry-
tého pořizování na velké vzdálenosti.

Výše subjektivně nastíněné poznatky z výzkumů ne-
pochybně představují pouhý zlomek z celkového spektra 
související problematiky. Je ale dostatečně zřejmé, že vý-
zkum a dokumentace v chráněných územích by neměly 
být považovány za bezmeznou samozřejmost a že tato 
činnost se neobejde mimo jiné bez sebedisciplíny vlast-
ních výzkumníků a bez respektování etických norem 
a nepsaných pravidel.

BOX 45:   CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního 
prostředí ČR, která vznikla 1. 4. 2005 transformací Českého ekologického ústavu. Jméno je akronymem anglické 
verze názvu Czech Environmental Information Agency CENIA je začleněna do sítě evropských environmen-
tálních agentur. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním 
prostředí. CENIA systematicky vytváří jednotný informační systém, který zajišťuje plnění povinných hlášení 
z oblasti životního prostředí a současně poskytuje průřezové environmentální informace. Všechny dostupné 
informační zdroje, elektronické verze publikací, včetně odkazů a způsobů, jak využívat prostředků a služeb, které 
CENIA nabízí, jsou k dispozici na http://www.cenia.cz.

Hlavním úkolem CENIA je poskytovat informační podporu v rámci integrované prevence IPPC, registru zne-
čišťovatelů IRZ, hodnocení vlivů na životní prostředí EIA/SEA, systémů environmentálního managementu EMS, 
environmentálního značení EŠV a dalších nástrojů ochrany životního prostředí. Součástí této činnosti je tvorba 
a správa souvisejících informačních systémů http://www.cenia.cz/IS. Důležitým datovým výstupem CENIA je 
Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí České republiky – ISSaR http://issar.cenia.cz, který 
obsahuje přehledně zpracovaný soubor všech statistických údajů a indikátorů stavu životního prostředí.

Mapové služby Portálu veřejné správy představují praktickou aplikaci dat o životním prostředí http://geopor-
tal.cenia.cz. Obsahují soubor tematických mapových kompozic. Přístup k mapovým službám je prostřednictvím 
WMS a IMS služeb umožněn i GIS aplikacím.

CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí a s řadou vědeckých 
institucí i universitních pracovišť. V rámci České republiky je CENIA kontaktním místem Evropské agentury 
pro životní prostředí (EEA) – http://www.eea.europa.eu/. Dále se podílí na implementaci a rozvoji aktivit 
 INSPIRE – evropské směrnice pro budování infrastruktury prostorových dat, GMES – programu týkající se 
služeb pro oblast krizového plánování a SEIS – iniciativy zabývající se budováním systému sdílení informací 
o životním prostředí v Evropě. V rámci Hodnotícího centra vytváří indikátory stavu životního prostředí a vyvíjí 
metodiky k posuzování efektivity státní politiky v této oblasti.

Projektové týmy CENIA se podílejí na mezinárodních i národních projektech. Mezi nejvýznamnější patří 
provozování Evropského tematického střediska pro vodu (2007–2010), vedení projektu Národní inventari-
zace kontaminovaných míst NIKM (2009–2014) a projektu Celostátní informační systém sběru a hodnocení 
informací o znečištění životního prostředí CISAŽP (2009–2012). 

Hmatatelnými produkty agentury CENIA jsou publikace, které již vytvářejí několik edičních řad. Mimo-
řádné postavení mezi nimi má každoroční Zpráva o životním prostředí České republiky, Statistická ročenka 
životního prostředí ČR a publikace Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR. Významné byly dvě 
publikace z tzv. Velké řady: Životní prostředí v České republice 1989–2004 a Hospodářství a životní prostředí 
České republiky po roce 1989, ve kterých CENIA předvedla, jak si představuje průřezové hodnocení stavu a vý-
voje životního prostředí. Přehled dalších publikací a jejich elektronické verze jsou k dispozici na webu CENIA.

Služby CENIA
a) podpora výkonu státní správy
b) zpracování podkladů, prezentací a analýz ze statistických dat
c) příprava periodických publikací i hodnotících zpráv
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5.13   GIS v ochraně přírody 
a krajiny

Vilém Pechanec

Lidské aktivity v krajině lze zodpovědně plánovat a rea-
lizovat pouze na základě obecných a dostupných infor-
mací o zájmovém území. Většina objektů a jevů reálného 
světa se vyskytuje na některém místě zemského povrchu 
(např. památný strom), nebo má vztah k některému mís-
tu na zemském povrchu (občan má někde trvalé bydliš-
tě). Tyto objekty se současně vyskytují v daném prostoru 
společně s mnoha dalšími objekty a navzájem se ovliv-
ňují (např. hlukem ze silnice jsou postiženi obyvatelé 
v domech do určité vzdálenosti). Znalost umístění a vzá-
jemných prostorových souvislostí mezi objekty je pro-
to velmi významná a může sehrát důležitou roli v řadě 
oborů lidské činnosti, a zejména v řízené péči o přírodu 
a krajinu. Aby bylo možno vztahy správně analyzovat, 
je třeba, aby dostupná data obsahovala současně údaje 
o vlastnostech objektu i o jeho poloze. Zde se otvírá pro-
stor pro počítačové systémy, které umožňují zpracovávat, 
analyzovat a využívat geografi cká (prostorová) data.

Geografi cké informační systémy (GIS)

Přesné vymezení pojmu GIS je dnes téměř nemožné 
defi novat při dynamickém rozvoji, který tato technolo-
gie prožívá. Pojem GIS zahrnuje komplexní informač-
ní systémy disponující nástroji z řady vědních oborů 
a vyznačující se schopností aktivně a efektivně pracovat 
s prostorovými informacemi. Jedna z často užívaných 
defi nic říká, že: Geografi cký informační systém je sou-
borem prostředků pro sběr, ukládání, transformová-
ní a znázorňování prostorových dat z reálného světa 
s ohledem na speciální účely jeho použití (BORROUGH 
& MCDONNELL 1998). Pouze systém obsahující ná-
stroje zajišťující 4 klíčové oblasti funkcionality se smí 
označovat pojmem GIS. GIS umožňuje pořizovat, vyu-
žívat a aktualizovat rozsáhlé databáze s tematicky růz-
norodými prostorovými daty. Z pohledu databázových 

technologií je GIS databázový systém umožňující mo-
delovat realitu pomocí prostorových a neprostorových 
entitních typů a prostorových a neprostorových vztahů.

Oblast I – Sběr dat. Prostorová data je možno pořizo-
vat primárně (přímou tvorbou, GPS měřením) nebo se-
kundárně (digitalizací existujících, nejčastěji, mapových 
podkladů nebo výkresové dokumentace) anebo impor-
továním, tzn., v již digitální podobě existující data se 
upravují do jiných datových formátu a struktur. 

Digitalizace se provádí buď na digitizéru, nebo nad 
naskenovaným obrazem (postup se dá urychlit poloau-
tomatickou nebo v některých případech automatickou 
vektorizací). Pořízená data je většinou nutné kontrolovat 
a upravovat. Typické úkony představují procesy nalezení 
a zobrazení chyb jako jsou: přetahy, nedotahy hraničních 
linií, nežádoucí průsečíky, chybějící identifi kátory poly-
gonových prvků, chyby v hodnotách popisných atributů 
atd.

Oblast II – Správa dat. Plnohodnotný systém umožňuje 
manipulace s prostorovými daty jak na úrovni jednotli-
vých entit (nejjednodušších části obrazu), tak i na úrovni 
množin entit. Množinové operace zahrnují operace jako 
„vyříznutí“, „vlepení“, „vymazání“, „prostorové spojení“, 
„selekce“ aj. jsou pro GIS stejně nezbytné jako jejich 
jednodušší ekvivalenty v tradičních databázových sys-
témech. Mezi speciální manipulační prostředky patří 
prostředky pro generalizaci tvaru prvků, agregování 
prvků, geometrické zesouladění tvarů apod. 

Oblast III – Dotazy, analýzy. Základní analýzy a ad-hoc 
dotazy je možné provádět kombinacemi manipulačních 
operací nad databází. Tato skutečnost dovoluje analy-
zovat a kombinovat údaje obsažené v databázi a tím 
určovat polohu, kvalitu, stav, vývoj či možné důsledky 
nejrůznějších modelových situací. Tímto způsobem 
umožňuje řešení složitých graficko-alfanumerických 
výpočtů na základě vzájemné polohy prvků s ohledem 
na jejich vlastnosti (např. pozemkové úpravy) nebo evi-
denci a analýzu údajů sledovaných různými institucemi 
(analýza biodiversity, EIA). 

d) zpracování a hodnocení indikátorů životního prostředí a udržitelného rozvoje
e) informace z Integrovaného registru znečišťování IRZ, databází EIA/SEA, IPPC, SEKM, ISOH, MA21, IS 

Autovraky
f) odborná podpora evropských informačních systémů a sítí INSPIRE, SEIS, NESIS, GMES, EIONET a dalších
g) zajištění procesu certifi kace ekologicky šetrných výrobků (EŠV)
h) akreditace environmentálních ověřovatelů na základě usnesení o Národním programu zavedení systému 

řízení podniků a auditu (EMAS) z hlediska ochrany životního prostředí
i) příprava, organizace a realizace zkoušek k získání „Osvědčení o vykonané zkoušce odborné způsobilosti“ 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
j) soudní znalecké pracoviště v oblasti technické ochrany životního prostředí
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Některé systémy mají implementované rozšíření SQL 
(neprocedurální dotazovací jazyk relačních databází) 
o prostorové operace. Další analytické prostředky jsou 
stavěny na aparátu rastrového modelování, na aparátu 
grafů (využití při hledání nejkratší cesty, alokace zdro-
jů), na simulacích metodou Monte-Carlo, na testování 
prostorových korelací, apod. 
a) Dotazy na polohu se používají pro zjištění, kte-

ré prvky se nacházejí v daném místě, např. – které 
 MZCHU leží v daném okrese.

b) Podmínkové dotazy jsou obrácené k předchozím, 
protože se jimi hledají místa, kde je splněna stano-
vená podmínka, např. na kterých místech podél sil-
nice se vyskytuje les do vzdálenosti 200 m. Uvedený 
příklad je tzv. „průsečíkovou“ otázkou, protože vy-
žaduje splnění dvou podmínek současně (výskyt lesa 
a vzdálenost 200 m od silnice).

c) Otázky na trend sledují, jak se prvek mění v určitém 
období, např. jak se změnil počet projíždějících vo-
zidel na určitém úseku oproti minulému roku.

d) Cestovní otázky se ptají na nejlepší cestu (nejrychlej-
ší, nejkratší, nejmalebnější, apod.) mezi dvěma místy 
např., který lékař je nejblíže, jak se dostat do centra, 
apod.

e) Strukturální otázky umožňují projektantům i vý-
zkumníkům v oblasti životního prostředí popsat 
a porovnat rozložení jevu a pochopit procesy, kte-
ré takovéto rozložení určují, např. jaké je rozdělení 
výskytu onemocnění způsobeného radioaktivním 
zářením.

f) Poslední typ – scénářové dotazy – dovoluje ověřo-
vání různých modelů reálného světa, např. které ob-
lasti souše budou zaplaveny, kdyby se hladina moře 
zvedla o 15 cm. Schopnost analyzovat data předsta-
vuje takové typy informací, které vytváří data nová, 
v původní databázi se nevyskytující. Základní ope-
rací je kombinace z různých informačních vrstev. 
Výběr kombinací informací se řídí vzorci a postupy 

sestavenými pro konkrétní situaci. Možnou situací je 
to, když v daném čase neexistuje analýza a ta může 
být vytvořena z přidělených proměnných, které mají 
význam a kalibrují model. Rozložení studovaného 
jevu na základě možných hypotetických scénářů je 
pak mapováno pro ověření možného efektu.

Oblast IV – Vizualizace a prezentace. Data spravovaná 
GIS mohou být prezentována různými způsoby. Nejčas-
těji ve formě map, grafů, tabulek, animací. Pro GIS je ty-
pická koncepce, v níž mapa (nebo výkres) je virtuálním 
zobrazením části obsahu prostorové databáze. Stejnou 
databázi je možné vizualizovat různými způsoby podle 
konkrétní potřeby bez toho, že by se její obsah musel 
měnit.

Geodata a geodatabáze

Jednotlivé složky reálného světa jsou v GIS uloženy v sa-
mostatných digitálních prostorových vrstvách, které je 
možno libovolně nakládat na sebe. Obecně se rozlišují 
dva typy základních mapových informací: 
• prostorová data (geodata) – prostorově lokalizační 

informace, popisující polohu a tvar jednotlivých geo-
grafi ckých prvků a jejich prostorové vztahy k dalším 
geografi ckým prvkům. 

• tématická data – popisné informace o geografi ckých 
prvcích. Tato data existují např. ve formě textů, tabu-
lek, grafů, map, družicových snímků a jsou uložena 
v různých informačních vrstvách.

V rámci GIS se vyskytují dva základní typy dat lišící se 
způsobem uložení v databázi a charakterem přiřazení 
tematické informace. 

Vektorová data

Základní myšlenkou při použití vektorových dat je sna-
ha vyjádřit geometrické vlastnosti jevů na zemském 

Tab 95:
Přehled nejrozšířenějších GIS produktů.

program (fi rma) URL adresa licence lokalizace
ArcGIS (ESRI) http://www.esri.com/soft ware/arcgis/ komerční ano
GeoMedia (Intergraph) http://www.intergraph.com/sgi/products/default.aspx komerční ano
Autodesk Map (Autodesk) http://www.bentley.com/en-US/Products/ komerční ano

IDRISI (Clark Labs) http://www.clarklabs.org/products/idrisi-taiga.cfm komerční ne
JANITOR http://janitor.cenia.cz/ freeware ano
KRISTÝNA GIS http://www.christine-gis.com/ freeware ano
QUANTUM GIS http://qgis.org/ Open source ano
GRASS GIS http://grass.fb k.eu/intro/general.php Open source ano
SAGA GIS http://www.saga-gis.org/en/index.html Open source ne
MapWindow GIS http://www.mapwindow.org/ Open source ano



740 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

povrchu pomocí lineárních charakteristik. Základními 
objekty vektorových dat jsou:
• body – bodový prvek je vyjádřen diskrétní polohou 

určenou souřadnicemi x, y, z,
• linie – liniový prvek je sled orientovaných úseček 

defi novaných souřadnicemi počátečního a konco-
vého bodu,

• plochy – plošný prvek je uzavřený obrazec, jehož 
hranice tvoří uzavřená linie.

Každý z těchto prvků je svým identifikačním číslem 
(ID number) navázán na databázi základních mapových 
informací. Tyto databáze jsou představovány tzv. atribu-
tovými tabulkami, v nichž jsou konkrétní geografi cké 
a popisné informace prvků seřazeny do nadefi novaných 
položek. Potřebné geografi cké a tabulkové analýzy lze 
v GIS provádět prostřednictvím prostorových operací 
se základními mapovými informacemi daných prvků, 
uložených v digitálních prostorových vrstvách.

Typickým příkladem vektorových dat je výsledek 
digitalizace mapového podkladu.

Výhoda vektorových dat spočívá v jejich objektové 
orientaci, kdy je možno pracovat s jednotlivými objekty 
jako samostatnými celky. Mezi další výhody vektorových 
dat patří jejich menší náročnost na paměť.

Nevýhoda vektorových dat oproti rastrovým datům 
spočívá ve složitějším zjišťování odpovědí na polohové 
dotazy a obtížné tvorbě překryvů vektorových vrstev.

Rastrová data

Základem rastrových dat je překrytí zemského povrchu 
pravidelnou sítí bodů (zpravidla čtvercovou či obdélní-
kovou). Zkoumaný jev na zemském povrchu je popsán 

hodnotami vztaženými k bodům nebo plochám této sítě 
(záleží na způsobu měření). Polohová lokalizace jevu je 
určena souřadnicemi bodů sítě, které daný bod před-
stavují. Takto popsaný jev lze reprezentovat buňkovou 
strukturou: jev A, jev B, jev C. Pro rastrová data je cha-
rakteristická přímá vazba mezi polohovou a tematickou 
složkou daného modelu. Na základě zadaných souřad-
nic je okamžitě nalezen pixel (digitální obraz s navzá-
jem na sebe navazujícími ploškami) a k němu vyvolán 
tematický obsah.

Výhodou rastrových dat je rychlé nalezení odpově-
di na polohové dotazy, kdy je zadáním souřadnice pi-
xelu okamžitě získána informace o jeho obsahu. Další, 
neméně významnou výhodou, je snadné překrývání 
a kombinace jednotlivých obrazů s různým tematickým 
obsahem.

Nevýhodou rastrových dat je jejich značná paměťová 
náročnost, daná velikostí pixelu.

Technologie geografických informačních systémů se 
v rámci environmentálních disciplín uplatňuje jako ná-
stroj pro:
a) vedení grafi cké dokumentace vědecko-výzkumných 

projektů a studií,
b) tvorbu počítačových map a řady grafi ckých digitál-

ních výstupů,
c) modelování prostorových jevů (objektů a procesů).

Environmentální databáze jsou databáze obsahující 
informace o krajinné (geografi cké) sféře. Svým zamě-

Obr. 339:  Struktura digitálních dat v GIS (TUČEK 1998).
Obr. 340:  Struktura digitálních dat v GIS

(podle BORROUGH & MCDONNELL 1998).



7415.13  GIS v ochraně přírody a krajiny

řením poskytují výkonný prostředek k práci s velkým 
objemem dat a jejich rychlému a efektivnímu využití. 
Environmentální databáze mohou být koncipovány jako 
všeobecné (obsahující data o všech přírodních i socio-
ekonomických složkách krajinné sféry – geologie, klima, 
půdy, přírodní krajiny, zalidnění, aglomerace, nemoci, 
znečištění životního prostředí atd.) nebo jako monote-
matické (demografi cké, klimatické atd.). Databáze před-
stavují především tematické množiny časoprostorových 
dat (VOŽENÍLEK 1998). 

Široké využívání GIS ve správě environmentálních 
databází vychází ze srovnání možností GIS s jinými 
technologiemi. GIS jsou vhodné pro správu dat, protože: 
i) mohou snadno aplikovat více různých úloh, ii) jako 
prostředky využívají stejná data pro různé studie a ucho-
vávají je, iii) dovedou rychle zpracovat velké množství 
dat, iv) dovedou zpracovávat data na různých úrovních 
podrobnosti (v „různých měřítcích“), v) umožňují snad-
nou konverzi rastrových a vektorových struktur a tím 
jsou fl exibilní při využiti dat pro různé struktury dat, vi) 
napomáhají ke standardizaci dat z různých zdrojů (např. 
různá kartografi cká zobrazení, různá měřítka). 

Dostupnost dat pro základní úlohy

Land Cover – kategorie povrchu, využití půdy, vegetace
Tématické mapy Land Use a Land Cover (využití území 
a stav vegetace) jsou velmi důležitým podkladem při 
všech krajinných analýzách. Doposud nejsou většinou 
zohledňovány proměny rostlinného krytu (vegetační 
stav) v kratších než základních ročních obdobích.

Tuto tématickou vrstvu je možno získat v zásadě tro-
jím způsobem:
• Digitalizací pozemků nad vhodnou mapou nebo 

převzetím z digitální mapové databáze a přiřazením 
plodin pozemkům na základě konkrétních osevních 
postupů získaných průzkumem, nebo od hospoda-
řících subjektů.

• Ruční digitalizací pozemků nad ortofotomapou – 
rozpoznání plodin je velmi obtížné, obvykle je třeba 
rovněž zjistit přesný osevní postup.

• Automatickou klasifi kací dat DPZ ve spolupráci s te-
rénním průzkumem, případně získáním konkrétního 
osevního postupu ze snímaného období.

Pro podrobné řešení území velikosti desítek km2 lze 
předpokládat potřebu vyšší polohové přesnosti, než na-
bízí např. Landsat ETM+, Problémem zde však může být 
časová náročnost ruční digitalizace nad daty s vysokým 
rozlišením (ortofotomapou) a s ní spojeného nezbytné-
ho terénního průzkumu.

Snímky DPZ jako zdroj pro vytvoření mapy Land Cover
Výhodou je snazší odlišení různé kvality (druhové sklad-
by) i případné míry poškození vegetačního pokryvu díky 

využití doplňujících spektrálních pásem elektromagne-
tického záření mimo oblast viditelného světla, zejména 
vlnových délek v blízké a střední infračervené oblasti. 
Rozšíření snímaných pásem do této oblasti spektra na-
bízí většina komerčních družic. Dalším parametrem 
je potom šířka snímaných pásem (mnoho obdobných 
pásem u hyperspektrálních družic, v ČR pro mapování 
však dosud nepoužívaných) a zejména prostorové rozli-
šení. To rozhoduje o tom, zda použijeme k vyhodnocení 
klasickou řízenou nebo neřízenou klasifi kaci dle spektra, 
nebo zda (u velmi vysokého rozlišení) budeme vyhod-
nocovat již objektově.

Základní družice (resp. skenery družic) používané 
k získání map LandCover jsou: 
• Landsat TM a ETM+ (Landsat 5 a 7) – Prostorové 

rozlišení 30 m (panchro 15 m) umožňuje vyhodnotit 
plochy od cca 1 ha. Mnohaletá kontinuita programu 
Landsat byla zdrojem jeho mimořádné popularity. 
Nicméně v posledních letech již data nejsou produ-
kována (porucha skeneru) a program je pozastaven.

• Aster (Družice Terra) – Družice s obdobným po-
čtem spektrálních pásem a obdobným rozlišením, 
využívaná jako „náhrada“ porouchaného Landsatu.

• Družice SPOT (několik skenerů) – Data s vyšším 
rozlišením (5 a 10 m) používaná díky stereosnímání 
k tvorbě DMT. Pouze 5 spektrálních pásem.

• Družice s velmi vysokým rozlišením – Od přelomu 
tisíciletí, objevují se každým rokem nové – Ikonos 
(4 a 1m) QuickBird (2,4 a 0,6 m) a další, mají maxi-
málně 4 pásma (jedno infračervené), jsou poměrně 
drahé a hůře se spektrálně vyhodnocují, nicméně lze 
je již vyhodnocovat objektově.

Ortofotomapy a letecké snímky 
Historické letecké snímky poskytuje AČR (VGHMÚŘ 
Dobruška) – první snímání již předválečné, dále obdo-
bí počátku 50., 70. let a roku 1988/9. Tyto snímky jsou 
po ortorektifi kaci i přes omezenou kvalitu neocenitel-
ným pomocníkem stanovení komplikovaného vývoje 
naší krajiny během kolektivizace a normalizace.

Ortofotomapy v rozlišení 1m až 30 cm (barevné 
i panchromatické) jsou k dispozici od ČUZK a  GEODISu 
Brno, a dnes také na řadě mapových portálů (mapy.cz, 
mapy google, WMS Cenia a podobně). Kvalita i frek-
vence snímkování se stále zvyšuje, i v ČR se již přechází 
na přímý digitální záznam, jsou k dispozici ortofotoma-
py již v rozlišení 10 cm pro vybraná území (města) ČR. 
Jedná se o velmi přesné podklady, jež pro využití v GIS 
však předpokládají velmi náročné manuální zpracování.

Dostupné databáze Land Cover pro ČR
• CORINE LandCover – Celoevropská vektorová 

mapa ve verzích z let 1990 a 2000, dostupná i pro 
ČR, dříve hojně využívaná, jako jediná dostupná ce-
lorepubliková databáze. Ale velmi generalizovaná – 
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odpovídající měřítku 1 : 100 000 a mapující pouze 
území přesahující 25 ha, a šířku 100 m.

• ZABAGED – Základní mapa 1 : 10 000 převedená 
do vektorové podoby, samostatné vrstvy, přesnost 
obdobná jako u výškopisu, náročná na zpracování, 
ale značně podrobná.

• DMÚ 25 – Opět platí stejné charakteristika jako 
u výše uvedeného výškopisu.

• Databáze LPIS – Databáze zemědělských pozemků 
(tzv. farmářských bloků ) Ministerstva zemědělství. 
Určena pro implementaci dotačních titulů v země-
dělství, neobsahuje jiné kategorie využití území. 
Přesnost vychází z ortofotomapy, odpovídá měřítku 
1 : 10 000. Jsou zde uvedeny základní delimitační ka-
tegorie (orná, vinice, chmelnice, sad, pastvina, netr-
valá louka, atp.). Pro výzkumné účely je poskytována, 
bez údajů o vlastnících.

Půdní data
Pro hodnocení stability krajiny, její retenční schopnos-
ti, srážkoodtokových poměrů, erozní ohroženosti aj. je 
třeba znát základní informace o půdách v hodnocených 
územích. Zejména je třeba znát tzv. hydrologickou sku-
pinu půd v hodnoceném území. Ta je charakterizována 
zrnitostním složením půd, tedy půdní texturou, případ-
ně půdními druhy.

Mapové databáze o půdě v ČR – Na základě před-
chozích zkušeností lze dosud stále jmenovat pouze dvě 
dostupné databáze, v nichž jsou zpracovány půdní mapy 
v digitální podobě. Obě tyto databáze by měly být k dis-
pozici pro celé území ČR.
• Vektorová mapová databáze BPEJ – Jedná se 

o mapovou databázi zpracovanou pro celé území 
ČR ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půd 
(VÚMOP Praha) (www.vumop.cz). Bonitační půd-
ně ekologické jednotky (BPEJ) byly vytvořeny pro 
hodnocení kvality zemědělského půdního fondu 
a ekonomické oceňování půd. Jsou stanoveny vy-
hláškou Ministerstva zemědělství čísla 327/1998 Sb. 
podle zákona o pozemkových úpravách a pozemko-
vých úřadech (ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zá-
kona č. 217/1997 Sb.). Tyto jednotky jsou převzaty 
z předchozích zákonných úprav a k hodnocení půdy 
v ČR se používají již desítky let. Pětimístný kód BPEJ 
charakterizuje především produkční vlastnosti půd – 
pro hodnocení z hlediska zemědělské výroby. Výho-
dou je standardizovaný formát a všechny související 
informace v připojených databázích. Nevýhodou je 
obtížnější dostupnost těchto dat a chyby (chybějící 
a nepřesně vymezené polygony) vyskytující se v di-
gitálních datech BPEJ. Mapy by měly být velmi přes-
né – vycházejí z měřítka 1 : 5000 – nicméně hranice 
půdních segmentů jsou defi novány velmi intuitivně 
historickou odhadovou interpolací mezi měřenými 
sondami.

• Vektorová mapová databáze KPP 1 : 200 000 – Na 
České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze proběhla 
digitalizace mapy KPP, tedy jejího generelu v měřítku 
1 : 200 000. Mapa je k dispozici ve formátu ArcView 
Shapefi le a souřadném systému S-JTSK. Nevýhodou 
mapy je její značná generalizace odpovídající měřít-
ku 1:200 000. Pro použití při řešení v regionálním 
měřítku může být podklad dostatečný, nicméně pro 
řešení menších území je vhodnější získat podrobnější 
zdroj půdních dat.

• Vektorové půdní mapy 1 : 50 000 – Při zpracování 
půdních map jsou využívány již existující základní 
mapové podklady 1 : 50 000 (KPP, geologické mapy, 
vrstevnice, hydrologická síť). Mapové výstupy jsou 
vytvářeny jednak přímo v prostředí GIS nebo kom-
binací ručního a digitálního zpracování. K dořešení 
sporných případu zařazení půd a jejich návazností 
je využíváno terénního ověření, včetně příp. použití 
analytických laboratorních metod. Dodnes (2008) 
je zpracována cca polovina území ČR (DOSTÁL 
& KRÁSA 2009).

Srážky, klimatické vlivy
Klimatické faktory jsou nezbytným podkladem pro hod-
nocení dynamických jevů v krajině a jejího vývoje, stejně 
jako pro řešení povodňových situací a naopak potřeb-
ných závlah. Důležité jsou i pro hodnocení změn ve ve-
getačním pokryvu a pro kvantifi kaci erozních procesů.

Cílem je popsat prostorovou variabilitu ve výskytu 
příčinných srážek o různé periodicitě pomocí potřeb-
ných informačních vrstev GIS. Takovou mapu je scho-
pen přímo poskytnout ČHMÚ, nicméně cena takové 
informační vrstvy je pro zpracování jedné studie obvyk-
le neúměrně vysoká. Dále je možno od ČHMÚ získat 
hodnotu návrhových srážek pouze pro vybrané stanice 
nebo říční profi ly řešeného povodí, i zde se ovšem cena 
obvykle jedná o drahá data, přičemž cenu nelze předem 
přesně specifi kovat. V takovém případě je nutné si dále 
v GIS ze zdrojových dat odvodit interpolací potřebné 
vrstvy.

Tématické mapy na internetových portálech
Data je možno získat také přímo na příslušných interne-
tových portálech určených ke sdílení geografi ckých dat. 
Zahraniční zdroje jsou úmyslně vynechány – nicméně 
se doporučuje jejich prozkoumání a otestování, obsahují 
řadu užitečných dat, zejména družicových, i pro území 
ČR.

Mapy na internetu si obvykle představujeme formou 
kompletních aplikací – jako jsou „mapy.cz“, „mapy.atlas.
cz“, „mapy.google.cz“ a podobně.

Řada užitečných datových nebo přímo aplikovaných 
vrstev je však k dispozici ke stažení na mapových por-
tálech – jako vektorová data (služba WFS), nebo jako 
georeferencované rastrové obrázky (služba WMS) – oba 
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typy dat lze zobrazit jak přímo na internetu – prostřed-
nictvím geoportálů, nebo si je načíst do vlastních desk-
top GIS aplikací.

Vrstvy odvozené v sektoru veřejné správy (zejména 
pro turismus, cestovní ruch, dopravu a územní plánová-
ní) je možné nalézt na stránkách jednotlivých krajů ČR 
(na Vysočině, v Plzeňském kraji, v Pardubickém kraji, 
v Praze i jinde).

Velmi užitečným zdrojem pro vyhledání map je Ná-
rodní metadatový portál agentury CENIA a Ministerstva 
životního prostředí http://mis.cenia.cz. Zde jsou data vy-
hledávána pomocí klíčových slov jednak v sektoru MŽP, 
ale i mimo něj. 

Kromě řady dalších jsou v ČR k dispozici zejména 
následující geoportály:
• Portál veřejné správy ČR – CENIA – Na adrese 

http://geoportal.cenia.cz. Je součástí (odkaz – mapy) 
hlavního portálu veřejné správy ČR. Nabízí zejména 
vrstvy evidence úřadů a správních obvodů. Nicméně 
nabízí též tematické mapy, zejména z oblasti životní-
ho prostředí. Chráněná území, mapy využití území 
a Land Cover, klimatologické údaje a řadu dalších 
vrstev. Samotný Geoportál nabízí jen ty nejzáklad-
nější ovládací prvky. Vrstvy sdílené prostřednictvím 
WMS je snazší vyhledávat přímo na Národním me-
tadatovém portálu http://mis.cenia.cz.

• HELP SERVIS – REMOTE SENSING – Na adre-
se http://www.bnhelp.cz/. Společnost se zaměřuje 
na řadu operací s Geodaty – mimo jiné na tvorbu 
a správu mapových serverů pro řadu organizací – 
krajů, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, měst 
a obcí, atp. Krom toho sama provozuje zajímavý 
geoportál a chystá zprovoznění jeho nové verze. Vý-
hodou tohoto serveru je otevřenost vnějším zdrojům 
a jejich zahrnutí do sdílené struktury geoportálu. 
Jejich přehledná mapa ČR tak zahrnuje většinu 
podkladů dostupných na portálu veřejné správy – 
již přímo sestavených do připraveného mapového 
produktu pro různá měřítka – při přiblížení dochází 
k potřebné záměně vrstev za podrobnější zdroje dat. 
Rovněž nabízí řadu aplikovaných vrstev, jako jsou 
například Podrobná erozní mapa ČR (WMS link 
http://www.bnhelp.cz/ows/eroze ), Územní systém 
ekologické stability (ÚSES), Natura 2000 a další.

• GEOPORTÁL ČUZK – Na adrese http://geoportal.
cuzk.cz/wmsportal/. Je provozován poskytovatelem 
základních map ČR i katastrálních map, a proto jsou 
na portálu v základním nastavení prezentována data 
ČÚZK a ZÚ. Nicméně je včeském prostředí jedním 
z nejkomplexnějších mapových portálů, obsahu-
je řadu nastavení – např správu tisku map, sdílení 
externích dat, umožňuje načítání WMS z různých 
zdrojů a ukládání v různých formátech.

• PORTÁL VÚMOP – Na adrese www.sowac-gis.cz 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy VÚMOP 

v. v. i. prezentuje výsledky své práce v oblasti ochra-
ny půdy na podkladě dalších veřejně dostupných 
mapových děl. Hlavním a jednoznačně v této chvíli 
nejcennějším produktem dostupným na stránkách 
jsou nicméně půdní mapy BPEJ, jichž je VÚMOP 
správcem.

Další zajímavé informace je možno najít například na we-
bových stránkách Výzkumného ústavu vodního hospo-
dářství VÚV TGM v Praze (www.vuv.cz), Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů ÚHUL (www.uhul.cz) nebo 
Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz). 
Ve všech uvedených případech (snad s výjimkou VÚV 
TGM v Praze) je však možno data pouze prohlížet, v lep-
ším případě kombinovat s jinými datovými zdroji včetně 
externích (jako třeba portály CENIA nebo BNHELP). 
Nikde však nejsou ke stažení přímo zdrojová data.

Mobilní GIS

Pojem „mobilní GIS“ nebo „mobilní mapování“ se 
v poslední době často objevuje v souvislosti s rozvojem 
kapesních počítačů a v návaznosti s tím i soft warů pro 
ně určených. Rozvoj je diktován snahou poskytnout pro-
storové geoinformace správné osobě na správném místě 
a ve správnou dobu s využitím co nejmenších nákladů. 

Hlavním přínosem je možnost vzít GIS s sebou do te-
rénu a mít tyto specifi cké nástroje kdykoliv k dispozici. 
Přidanou hodnotou je integrace s GPS přijímačem pro 
přesnou orientaci a sběr primárních prostorových dat.

Mobilní GIS je tvořen technickými prostředky (ka-
pesní počítače, přístroje GPS, přídavné komponenty – 
multimédia, měřící technika), soft warovými prostředky 
(operační systémy na kapesních počítačích, GIS a GPS 
aplikace), daty a uživateli.

Mobilní GIS lze rozčlenit dle několika hledisek:
• podle účelu, ke kterému jsou data pořizována (např. 

sběr dat pro tvorbu tematických map, určování po-
lohy, navigace, aktualizace dosavadních dat)

• podle povoleného přístupu a využití dat (prohlížení, 
dotazování, editace a sběr, transfer, přístup ke vzdá-
leným databázím, tvorba nových projektů, témat 
apod.)

• podle použité technologie (GIS aplikace na palmto-
pech, PDA – napojení GPS přijímačů, GPS aplikace 
na handheldech, polních záznamnících s možností 
výstupu v GIS formátech, napojení různých měřících 
zařízení – např. laserový dálkoměr, totální stanice, 
přídavné měřící aparatury nebo multimediálních za-
řízení – digitální kamera, fotoaparát, mobilní telefon, 
audiopřístroje apod.) Mezi nejčastěji používané ka-
pesní počítače patří PDA (Personal Digital Assistant) 
či tzv. smartphony. Ve stručnosti se jedná o přístroje, 
které se svými rozměry vejdou do kapsy, obsahují 
klasické kancelářské aplikace, umožňují synchro-
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nizaci s PC, napojení přes kabel nebo infračervené 
rozhraní na internet, mobil či fax, lze je jednoduše 
ovládat pomocí dotykové obrazovky, má možnost 
rozšíření programového vybavení, paměťových karet, 
klávesnice, modemu, různých zásuvných modelů – 
např. GPS, apod.

Dálkový průzkum Země (DPZ)

Dálkový průzkum (remote sensing) ve všeobecném chá-
pání je každé získávání informací o objektu zkoumání 
z dálky – bez přímého kontaktu s ním. Dálkový prů-
zkum Země je umění, věda a technologie na získávání 
spolehlivých informací o fyzikálních objektech a jejich 
okolí pomocí záznamu, měření a interpretace snímků 
a digitálních záznamů, které se získávají pomocí nekon-
taktních snímacích systémů (INTERNATIONAL SO-
CIETY FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE 
SENSING 1988).

Dálkový průzkum Země využívá množství technolo-
gických nástrojů, jeho teorie sahá od fyzikální podstaty 
elektromagnetického záření a jeho interakce s různými 
materiály přes způsoby snímání, zaznamenávání inten-
zity záření, způsoby přenosu informací až po metody 
digitálního zpracování jeho produktů.

Přenos informací o zkoumaných objektech zemského 
povrchu nebo atmosféry k snímacím senzorům, které 
jsou uloženy převážně na létajících tělesech – satelitech 
a letadlech vy konává elektromagnetické záření. Podle 
zdroje elektromagnetického záření existují
• pasivní systémy (způsoby) snímání, při kterých sen-

zor zaznamenává záření pocházející z přirozených 
zdrojů, většinou ze Slunce, které dopadá na zemský 
povrch a odráží se nazpět, případně vyzařované Zemí

• aktivní systémy, které mají vlastní zdroj záření, vy-
sílají ho k Zemi a snímají ho po odrazu. K tako vým 
systémům patří např. radary.

Ve své základní podstatě se DPZ zabývá využitím elek-
tromagnetického záření a  jeho projevem ve vztahu 
k objektům krajiny. Různé druhy elektromagnetického 
záření, při kterém se energie přenáší elektromagnetic-
kým vlněním (ve vakuu rychlostí c = 299 790 km/sec) 
charakterizuje vlnová délka a frekvence.

Elektromagnetické spektrum (EMS) je uspořádaná 
řada – klasifi kační schéma elektromagnetického záření 
podle vlnové délky. Zařízení DPZ jsou přizpůsobeny pro 
snímání různých oblastí EMS. Typickým znakem úda-
jů z DPZ je jejich vícepásmovost – multispektrálnost. 
Všechny oblasti EMS není možné využít pro účely DPZ 
stejně efektivně, protože některé se při přechodu přes 
vrstvu atmosféry pohltí a rozptýlí.

Velmi zjednodušeně můžeme říci, že pro DPZ 
má největší význam oblast viditelného záření – světla 
a infračervená oblast, které jsou nejméně ovlivňovány 

rušivými vlivy atmosféry a označují se také jako at-
mosférická okna. Kromě nich, přes atmosféru dobře 
pronikají i mikrovlny. Ty nacházejí uplatnění hlavně 
v radarových systémech.

Jednotlivé objekty mají různou schopnost pohlcovat, 
propouštět a odrážet jednotlivá pásma elektromagne-
tického záření. Při vynesení podílu odraženého záření 
objektu při různých vlnových délkách do grafu vznikne 
typická spektrometrická křivka nebo spektrální křivka 
odrazivosti (spectral response pattern). DPZ je založený 
právě na této skutečnosti, že odražené nebo emitované 
záření je diferencované co do intenzity a vlnové délky 
v závislosti na povaze a kvalitě zkoumaných objektů. 
V literatuře se uvádějí typické vlastnosti – odrazové křiv-
ky pro vegetaci, různé typy půd a hornin, vodu apod. 
Normálně senzorový systém obsahuje systém „rozdě-
lovačů paprsků“ (beam spliter) na se paraci komponentů 
radiance z různých částí elektromagnetického spektra. 
Každý z těchto oddělených komponentů přináší hod-
notu radiance, ta se mění na elektrický signál. Ten se 
po kvantování (digitalizaci) mění na „digitální hodnotu“ 
nebo „obrazovou hodnotu“ pro daný obrazový element 
(pixel). (DOBROVOLNÝ 1998).

Rozlišovací schopnost
Parametry nosičů a snímacích systémů jsou dány sou-
borem čtyř rozlišovacích schopností, které jsou pro zva-
žování možností jejich využití směrodatné.
• spektrální – je dána počtem a rozsahem intervalů 

spektra elektromagnetického záření, ve kterých jsou 
hodnoty spektrálních charakteristik snímány,

• radiometrická – charakterizuje citlivost detektorů ra-
diometru, tj. počet rozlišitelných úrovní radiačních 
hodnot,

• prostorová – charakterizuje velikost nejmenšího ob-
jektu identifi kovatelného na obrazovém záznamu, tj. 
velikost jednotkového výřezu z krajiny, reprezentova-
ného na obrazovém záznamu jedním pixelem,

• časová – charakterizuje, jak často je systém schopen 
zaznamenávat údaje z toho samého území, tj. časový 
interval mezi dvěma následnými přelety nad tím sa-
mým územím. Proměnlivým faktorem omezujícím 
sběr údajů v konkrétním časovém horizontu může 
být aktuální stav počasí.

Využití a aplikace
Údaje DPZ jsou obvykle získány z leteckých nebo dru-
žicových nosičů. Výsledky analýz z DPZ lze využít 
v různých oblastech péče o krajinu, např. v lesnictví 
k mapování, určení druhů, typů, stáří lesních porostů, 
zjišťování působení škodlivých vlivů na vegetaci, v ze-
mědělství k mapování, hodnocení stavu porostů plodin, 
určení potřeby zavlažování, v meteorologii na sledová-
ní oblačnosti, sledování vývoje meteorologických jevů, 
sledování teploty, v geologii na vyhledávání nalezišť 
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nerostů a surovin, studium změn, v ochraně životního 
prostředí na zjišťování velikosti znečištění atmosféry 
a vod, na sledování vlivu technických děl na prostředí, 
v hydrologii, plánovaní, urbanismu atd. Produkty DPZ 
jsou též vhodné použít jako vstupní data pro GIS. 

Globální polohový a navigační systém

Globální polohový systém je družicový pasivní radiový 
systém sloužící k určení polohy, rychlosti a času v reál-
ném čase na kterémkoli místě na Zemi. Pro určování 
polohy uživatele využívá pasivní dálkoměrnou metodu. 
Vzdálenosti uživatele od jednotlivých družic jsou ur-
čovány pomocí doby potřebné k absolvování této drá-
hy radiovým signálem vysílaným družicemi. K určení 
rychlosti pohybu uživatele se využívá Dopplerova jevu 
(VOŽENÍLEK 2001). 

Obecně by se pojmem GPS (Global Positioning Sys-
tem) dala označovat každá technologie nebo systém 
pro družicovou navigaci. Ovšem v dnešní době je tento 
pojem výhradně brán jako synonymum pro americký 
systém NAVSTAR. Systém GPS je bezplatně přístupný 
každému, kdo vlastní GPS přijímač a k tomu patřičné 
programové vybavení.

NAVSTAR (NAVigation System with Time And Rang-
ing) je formální název, který byl použit při schvalování 
celého projektu. Provozovatelem tohoto systému je Mi-
nisterstvo obrany USA. Vývoj systému GPS byl zahájen 
na začátku 70. let americkým vojenským letectvem. Sys-
tém byl nejprve vyvíjen pro navigaci rychle se pohybují-
cích objektů (letadel, řízených střel, kosmických objektů 
atd.). Od roku 1993 je plně funkční a vedle navigačního 
využití poskytuje velké množství geodetických aplikací 
využitelných pro vojenské i civilní potřeby. 

Ruský navigační systém GLONASS (GLObalnaja 
NAvigacionnaja Sputnikova Sistema) je výsledkem stu-
dené války, vznikl v době, kdy byl v USA vyvíjen systém 
GPS. Princip GPS a GLONASS je totožný, oba systémy 
se však navzájem liší v několika bodech. Zatímco GPS 
družice používají stejnou frekvenci, ale odlišné kódy 
pro individuální identifi kaci, družice GLONASS vysí-
lají stejné identifi kační kódy na odlišných frekvencích. 
Oproti GPS jsou signály GLONASS dostupné civilním 
uživatelům bez omezení. Oběžné dráhy systému GLO-
NASS jsou nižší (19 000 km) a družice mají nižší život-
nost (3 roky). Problémy ruské ekonomiky se promítají 
i do technických oblastí, a ty se projevují i v kvalitě sys-
tému GLONASS.

Tento systém nepracuje s plným počtem družic, 
neumožňuje celosvětové pokrytí po celý den a je velmi 
nespolehlivý (VEJRAŠKA 2000). Z tohoto důvodu se 
na oběžných drahách vystřídaly již 73 družice systému 
GLONASS. GLONASS nikdy nevnášel do svých signálů 
záměrné nepřesnosti. Má však k dispozici pouze 16 ope-
račních družic, které jsou občas velmi nespolehlivé, a tak 
se stává, že několik hodin systém nefunguje.

Budoucnost systému GLONASS je z fi nančních dů-
vodů ohrožena. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 
1991 se fi nancování systému zhoršilo, což se projevi-
lo na jeho spolehlivosti. Bylo vypuštěno méně družic 
a v kosmu operují i družice s prošlou životností. V sou-
časné době je na oběžných drahách pouze 7 operačních 
družic (oproti 24 systému GPS). Podrobné informace 
o systému GLONASS jsou na adrese http://www.rssi.ru.

Systém GALILEO je výsledkem snahy evropských 
států o vytvoření vlastního navigačního systému. Hlav-
ním argumentem pro jeho ustanovení byla nezávislost 
na americkém systému GPS a jeho pravidlům užívání 
i na systému GLONASS a jeho nespolehlivosti. Důvody 
byly především civilní, nikoli vojenské. Systém Gali-
leo je v současné době řízen a fi nancován jako veřejně 
soukromé sdružení, tedy Evropskou unií, obchodními 
a průmyslovými subjekty.

V současné době jsou v kosmu první čtyři družice 
Galilea, je však již rozhodnuto, jaké služby bude systém 
Galileo poskytovat. Na rozdíl od systému GPS, který je 
k dispozici zcela zdarma, budenutno platit za užívání 
služby CAS1. Podrobné informace o celém projektu Ga-
lileo jsou na internetové adrese http://www.galileosworld.
com.

Struktura systému GPS/NAVSTAR
Systém GPS se skládá ze tří segmentů (podsystémů) – 
kosmického, řídicího a uživatelského.
• Kosmický segment se skládá z 32 družic. Z toho je 

24 operačních, 3 záložní ve vesmíru a 5 záložních 
na Zemi, které jsou připraveny k vynesení na oběž-
nou dráhu během 24 hodin. Družice jsou umístěny 
ve výšce 20180 km nad Zemí na šesti téměř kruho-
vých oběžných drahách se sklonem k rovníku 55. 
Doba oběhu družice kolem Země je 11 hodin 58 mi-
nut.
Družice jsou vybaveny pohonným zařízením, které 
v případě potřeby umožňují změnu poloh. Vysílají 
signály na dvou nosných frekvencích: 1575,42 MHz 
(signál L1) a 1227,6 MHz (signál L2) se zakódovaný-
mi údaji, pomocí kterých jsou zabezpečovány funkce 
systému GPS. V nejbližší budoucnosti bude zpro-
vozněna třetí nosná frekvence 1176,45 MHz (signál 
L5). Životnost jedné družice je přibližně 7 až 10 let.
Každá družice je vybavena přijímačem, vysílačem, 
atomovými hodinami a řadou přístrojů, které slouží 
pro navigaci nebo jiné speciální úkoly. Družice při-
jímá, zpracovává a uchovává informace předávané 
z pozemního řídícího centra, na základě kterých ko-
riguje svoji dráhu raketovými motory, sleduje stav 
vlastních systémů a podává o těchto skutečnostech 
informace zpět do řídícího centra. Pro případné pro-
blémy je každá družice vybavena záložními zdroji. 
Palubní baterie jsou dobíjeny dvěma slunečními pa-
nely (RAPANT 2001).



746 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

• Řídící segment se skládá z monitorovacích stanic 
na Zemi vykonávající nepřetržité pozorování na vi-
ditelné družice. Poloha těchto stanic je známa s vy-
sokou přesností – řádově na centimetry. Hlavní řídicí 
stanice shromažďuje data z monitorovacích stanic 
a centrálně je zpracovává. Určují se pomocí nich tzv. 
efemeridy (informace o polohách družic), provádějí 
se korekce hodin, monitorují se funkce družic a zís-
kané údaje se předávají zpět družicím.
Řídicí segment tvoří 5 monitorovacích stanic (Ha-
waii, Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein 
a hlavní řídicí stanice MCS /Master Control Station/ 
v Colorado Springs) a 3 pozemní řídicí stanice, kte-
ré spolupracují s hlavní řídicí stanicí. Cílem celého 
řídicího segmentu je monitorování funkcí každé 
družice, sledování a výpočet dráhy družice, komu-
nikace a zajištění přesného chodu atomových hodin 
na družicích. Jakákoliv závada na družici musí být co 
nejrychleji operativně řešena (VOŽENÍLEK 2001).

• Uživatelský segment se skládá z GPS přijímačů jed-
notlivých uživatelů, které umožňují přijímat signá-
ly z družic a získávat z nich informace o své poloze 
a čase. Uživatelský segment tvoří pasivní přijímače 
schopné přijímat a dekódovat signály z družic. Jejich 
provoz není spojen s žádnými poplatky za využívání 
služby.
Přístroje GPS obsahují velmi citlivý přijímač signá-
lů v pásmu 1,5 GHz, přesný zdroj časového signálu 
(hodiny) a vysoce výkonný procesor. Vše se nachází 
v ultrazvukově hermeticky zapouzdřeném obalu, kte-
rý je naplněn dusíkem. Veškerá zobrazení a komu-
nikace s uživatelem probíhají pomocí přehledného 
LCD displeje, obrazového menu systému, akustic-
kých signálů a plochých tlačítek. Rozměry kapesních 
GPS přístrojů se pohybují okolo 10 × 5 × 3 cm a jejich 
hmotnost je přibližně kolem 200 g. Napájení je řeše-

no pomocí běžných tužkových článků nebo vnějšího 
napájecího zdroje 10 až 40 V.

Většina přístrojů je opatřena konektorem k propojení 
dvou přístrojů navzájem nebo přístroje a osobního po-
čítače. Speciální programy pak umožňují nejen načítat 
údaje z přístroje, zobrazovat je a uchovávat v počítači, ale 
také přímo na počítači zadávat jednotlivé trasové body, 
sestavovat z nich trasy různých cest a určovat vzdálenosti 
k vybraným cílům.

Jednotlivé přístroje se navzájem liší, především po-
čtem přijímaných frekvencí (1, 2), maximální velikostí 
napájecího napětí (8 až 40 V), typem miniaturní antény 
přijímače (vnitřní, vnější), počtem přijímacích kanálů 
(6 až 40), maximální měřitelnou rychlostí, maximál-
ním počtem uložitelných trasových bodů (až 500) apod. 
(VOŽENÍLEK 2001).

Role GIS v péči o krajinu

Lidské aktivity v krajině lze zodpovědně plánovat a rea-
lizovat pouze na základě znalostí a získaných informací 
o zájmovém území. V rámci managementu krajiny se 
zabýváme její strukturou, funkcí a dynamikou. GIS zde 
představuje optimální nástroj pro objektivizaci výstu-
pů. Lze jím postihnout i složitá hodnocení charakteris-
tik proměnných v čase (populace chráněných druhů), 
hodnocení založená zčásti na subjektivních vjemech 
hodnotitele (estetické charakteristiky) nebo hodnocení 
skupin znaků např. komplexy vytvářejících podmínky 
pro zachování biologické rozmanitosti (biodiverzity).

Životní prostředí vyžaduje jak operativní, tak dlou-
hodobá řešení. V oblasti prevence a dokumentace jde 
o inventarizaci zdrojů aktivní i potenciálních environ-
mentálních disturbancí. Nejčastěji se jedná o zdroje zne-
čištění ovzduší, vod a geologického prostředí a faktory 

BOX 46:  Princip určení polohy

1. Měření navigačních parametrů (vzdálenost družice-přijímač, radiální rychlost družice vzhledem k přijíma-
či) – družice vysílá signály pro uživatele v podobě složitého signálu.

2. Výpočet polohy družic pomocí informace o jejich pohybu v družicovém souřadnicovém systému – každá 
družice vysílá zprávy o své poloze a o přibližných polohách ostatních družic systému.

3. Určení polohy (rychlosti) přijímače pomocí měřených parametrů řešením soustavy rovnic obsahujících 
jako neznámé souřadnice přijímače a jejich časové změny k určení aktuální polohy přijímač počítá tzv. 
pseudovzdálenosti, což jsou vzdálenosti mezi přijímačem a viditelnými družicemi (nad obzorem); termín 
pseudovzdálenost se zavádí proto, že je nutné provádět další doplňující výpočty, které určení výsledné polohy 
dále zpřesňují. Výpočet pseudovzdálenosti vychází ze znalosti rychlosti šíření radiového signálu a rozdílu 
času mezi vysláním a příjmem signálu.

4. Transformace takto určených souřadnic do souřadnicového systému přijímače – pro určení dvojrozměrné 
polohy (nejčastěji zeměpisná délka a šířka) postačí příjem signálu z minimálně tří družic (výpočet tří pseudo-
vzdálenosti), pro určení trojrozměrné polohy (navíc výška) minimálně ze čtyř družic; příjem menšího počtu 
družic znemožňuje výpočet polohy, vyšší počet družic naopak určení polohy dále zpřesňuje.
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snižování estetické kvality území. ČR díky neblahému 
dědictví z minulosti provedla mapování tzv. časovaných 
chemických bomb v jednotlivých úmořích státních úze-
mí (povodí Labe, Odry a Dunaje), na které pak navazo-
valy dílčí inventarizace. 

Obce a města vedou evidenci černých (divokých) 
skládek. Řada prostorových studií o životním prostředí 
u nás vyplývá ze zákona. 

Hodnocení vlivu na životní prostředí jako multikri-
teriální hodnotící studie je nezbytnou součástí územně 
plánovací dokumentace. Rozptylové studie pro zdroje 
vzdušných polutantů jsou prováděny podle doporuče-
ných modelů. Velká města spravují vlastní sítě monito-
ringu kvality ovzduší, které s dalšími rezortními sítěmi 
poskytují pravidelné informování o čistotě ovzduší. 
Na jejich základě jsou sestavovány okamžité nebo dlou-
hodobé mapy znečištění ovzduší jako podklady pro dal-
ší opatření. Regionální i celostátní monitoring je pak 
zdrojem dat pro velké územní celky a území celé ČR. 
Pravidelně jsou rovněž sestavovány mapy znečištění 
vodních toků.

Práce s krajinným prostorem pomocí GIS tak, aby 
byl co nejúčelněji využit a minimálně utrpěly jeho kva-
lity, je námětem krajinného a územního plánování. Za-
tímco krajinné plánování sleduje přednostně ekologické 
parametry území a jeho estetické danosti, územní plá-
nování směřuje k ekonomickému rozvoji. Obě si kladou 
za cíl zajistit setrvalý rozvoj a k tomu využívají objektiv-
ně pracující geoinformační technologie.

Krajinné plánování (KP) vychází z přírodních para-
metrů území a jeho současného využití a nabízí alter-
nativy optimalizace využití krajiny rozličnými lidskými 
aktivitami na základě znalosti přírodního potenciálu. 
Procesem krajinné syntézy jsou identifi kovány vhod-
né plochy, kde změna na optimální využití je možná 
a vhodná.

Jiným příkladem je projektování územních systémů 
ekologické stability krajiny (ÚSES) pomocí GIS. Výstupy 
z KP jsou příspěvkem k rozhodování v územním pláno-
vání (ÚP). ÚP má legislativní podklad a sleduje urba-
nistické, dopravní a ekonomické rozvojové cíle. Cílem 
je optimální rozmístění zón výroby, služeb, bydlení atd. 
v intravilánech sídel a v jejich rozvojových rezervách. 
Součástí dokumentace jsou i studie EIA (hodnocení vli-
vů na životní prostředí). V současné době je rozhodující 
většina územně plánovací dokumentace (ÚPD) sestavo-
vána a vedena v digitální podobě.

Architektonická i krajinářská řešení nacházejí stále 
častější ztělesnění ve 3D modelech a animacích projektů. 
Obce a města mají své územní plány vystaveny na svých 
webových stránkách

GIS a česká ochrana přírody
Instituce zabývající se ochranou přírody a krajiny v pod-
statě stály u počátků budování územních informačních 
systémů, neboť jako jedny z prvních pochopily jejich 

dokumentační, inventarizační a rozhodovací význam 
(PAUKNEROVÁ 1991).

Pro většinu jednotek územní ochrany přírody a kra-
jiny v ČR je vedena velmi přesná územní dokumentace, 
převážně analytického charakteru, dokládající přírod-
ní poměry lokalit, jejich současný stav, zonaci, zdroje 
ohrožení, případně široké spektrum charakteristik a re-
alizovaných opatření. Pracoviště GIS byla vybudována 
u jednotlivých správ národních parků a chráněných 
krajinných oblastí. 

V zahraničí jsou nedílnou součástí managementu 
velko- i maloplošných chráněných území. V optimál-
ních případech jsou nad uloženými daty databáze GIS 
prováděny operace mající za účel optimalizaci ochranář-
ských opatření, hodnocení území z různých hledisek, 
vytipování rizik, modelování alternativ budoucího stavu 
(mj. s ohledem na globální změny), případně napomoci 
rozličným experimentům, mj. s reintrodukcí některých 
druhů fl óry a fauny.

Také nadřízené orgány na národní a mezinárodní 
úrovni vedou podrobnou dokumentaci chráněných úze-
mí, biotických druhů či objektů neživé přírody. V ne-
dávné době proběhla řada mezinárodních (CORINE 
Land Cover, Natura 2000 aj.) mapovacích projektů, jež 
přinesla množství lokalizovaných údajů tvořících základ 
rozsáhlých geodatabází.

GIS nabízejí ochraně přírody sporu řadu předností:
• zprostředkovávají konfrontaci, ale i komunikaci mezi 

odborníky, kteří o území dříve rozhodovali pouze 
v úzkém zájmu svých profesí

• pomáhají vizualizovat problémy a rizika,
• práce s GIS nutí uživatele věcně formulovat problémy 

a vymezovat kritéria,
• vznikají tak podněty k novému způsobu přemýšlení 

o příčinách a důsledcích,
• systémy umožňují simulovat důsledky některých 

jevů, a tak omezovat nesprávná rozhodnutí,
• mohou také sloužit jako vzdělávací a výchovný pro-

středek (PECHANEC 2006). 

GIS technologie jsou poměrně drahé a relativně drahý je 
rovněž jejich provoz. To nelze popřít. Jsou ale účinnou 
prevencí před riskantními postupy a neobjektivním roz-
hodování o území. Jako je fi nančně nevyčíslitelné samo 
přírodní bohatství, je nevyčíslitelná také fi nanční úspora 
v případě, že toto bohatství zůstane zachováno. Z tohoto 
důvodu je pak investiční i provozní nákladnost systémů 
pouze relativní.

Nasazení technologie GIS při managementu krajiny 
můžeme vidět ve dvou rovinách: 
• jako integrující databázové prostředí, ve kterém jsou 

shromažďovány všechny získané údaje, a které nám 
umožňuje rychlým způsobem získat požadovanou 
informaci (pomocí dotazování), průběžně doplňovat 
a měnit existující údaje podle aktuálních změn, vy-
tvářet kartografi cké výstupy ze získaných dat a plnit 
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jiné úlohy databázového charakteru. Takto využívaný 
GIS však do značné míry nevyužívá všechny jeho 
možnosti v oblasti analýz a modelování;

• jako integrující analyticko-syntetické pracovní 
prostředí, ve kterém máme kromě databázových 
možností i nástroje na realizaci řady metod krajin-
né ekologie. Klasickým příkladem je morfometrická 
analýza reliéfu (sklonitostní poměry, orientace relié-
fu vůči světovým stranám, tvary reliéfu atd.), výpočet 
ohroženosti území z hlediska vodní eroze půdy apod. 

Z hlediska efektivnosti využití geoinformačních techno-
logií při péči krajinu a obzvláště ZCHU je použití tako-
vých to analytických nástrojů velmi žádoucí vzhledem 
k rychlosti a exaktnosti zpracování. Síla GIS se projevuje 
zejména při tvorbě nových informačních vrstev (map) 
ze získaných údajů s možnou modelací alternativních 
scénářů v případě zájmových střetů a rizik v krajině. 
Znamenají tak účinnou podporu při rozhodování, a pro-
to by měly nacházet odůvodněné uplatnění v územním 
plánování, managementu krajiny a její ochraně.

PAUKNEROVÁ (1991) vymezuje několik základních 
oblastí využití GIS v práci správ ZCHÚ: 
• mapování, 
• hodnocení a následná analýza současného stavu (vy-

užití krajiny, vegetace, stanoviště jednotlivých druhů) 
• zkoumání vývoje, sledování vlivů a modelování rizik, 

návrhy opatření pro management a územní pláno-
vání (vymezování biokoridorů resp. zón pro pohyb 
zvěře, detekce časoprostorových změn a stanovení 
vlivu na jednotlivé živočišné druhy (bobr, sova, los), 
hledání vztahu mezi stavem vegetačního krytu, pří-
rodními podmínkami a výskytem určitých škůdců 
a mnoho dalších. 

GIS nabízí různé možnosti prostorových analýz a mode-
lování, které jsou dobře využitelné pro studium krajiny 
(DOWNEY 1991; PECHANEC 2006; PECHANEC, KI-
LIANOVÁ & VOŽENÍLEK 2008), stanovišť jednotlivých 
živočišných i rostlinných druhů a jejich vzájemných 
vztahů. Hlavním účelem analýz je lokalizace míst poten-
ciálních střetů mezi uživateli/vlastníky a ochranou pří-
rody a krajiny a hledání optimálních řešení a opatření. 

Postup možno rozdělit do několika horizontů:
1.  analytický
 • zkoumání současného stavu (selekce určitých 

objektů/jevů splňujících určitá kritéria, reklasi-
fi kace)

 • zkoumání historické podoby, změn a jejich dů-
sledků

 • sledování dynamických změn
2.  syntetický
 • modelování vývojových tendencí
 • vyhledávání oblastí potenciálních střetů a rizik
3.  praktický
 • hledání alternativních řešení pro management

Prostorové modelování lze dále doplnit o dynamický 
prvek využitím map a snímků z různých časových hori-
zontů a provádět sledování prostorových změn v krajině 
v časovém rozpětí několika let, desetiletí či hledání pří-
čin a důsledků. Tyto různé metody analýzy a modelování 
je možné využít v nejrůznějších tematických aplikacích. 
Jak je patrné oblasti aplikace jsou velmi rozsáhlé až neo-
mezené. Mezi nejdůležitější patří tyto tematické okruhy:
• poškození lesa a vývoj lesních ekosystémů
• ekologická stabilita krajiny
• vliv rekreace na chráněná území
• vliv nových způsobů využívání krajiny
• ochrana ohrožených druhů
• změna retenční schopnosti krajiny

BOX 47:  Stráž přírody, asociace strážců

Jiří Lehký

Poněkud zvláštní postavení v systému naší státní ochrany přírody má stráž přírody. Je zřizována podle zákona 
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a na rozdíl od jiných stráží (lesní, myslivecká a rybářská) má dvě „kate-
gorie“ – tvoří ji strážci a zpravodajové. Členy stráže přírody ustanovují správy NP, CHKO a krajské úřady, vždy 
pro obvod své působnosti.

Zatímco ve čtyřech našich NP pracuje cca 60 profesionálních strážců, na správách CHKO je jich jen hrstka 
a jejich funkce je často spojena s další odborností. Břemeno kontrolní a strážní činnosti ve většině chráněných 
území v ČR tak leží na dobrovolnících! Těch je asi 380 v CHKO a asi 400 v krajích. Práva a povinnosti mají ovšem 
ve službě profesionálové i dobrovolníci totožné. Stráž přírody statut úřední osoby (dříve tzv. veřejný činitel), 
požívá tedy zvýšené ochrany, ale má i zvýšenou odpovědnost.
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Stráží se může stát občan ČR starší 21 let, který má čistý trestní rejstřík, je pro výkon této funkce zdravotně 
způsobilý a prokáže znalost příslušných právních předpisů a území kde má působit. 

Strážci jsou oprávněni zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody; mohou ukládat 
a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody. Při plnění svých povinností mohou vstupovat 
na cizí pozemky; mohou zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušení předpisů o ochraně 
přírody a odevzdat ji Policii ČR. Využití výše uvedených represivních práv však bývá v praxi občas těžko vyma-
hatelné. Velmi účinným nástrojem naopak může být oprávnění strážce pozastavit rušivou činnost. Má formu 
písemného příkazu a strážce o tomto opatření musí bezodkladně informovat příslušný orgán přírody – ten 
opatření do 15 dnů buď potvrdí, změní nebo zruší.

Stráž je při své činnosti povinna prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak; dohlížet na do-
držování povinností a kontrolu dodržování předpisů na ochranu přírody. V případě, že zjistí nějaké závady, je 
tuto skutečnost neodkladně povinna oznámit orgánu ochrany přírody, který stráž ustanovil, případně Policii ČR 
nebo jiným orgánům státní správy.

Mimo kontrolní činnost mají strážci významnou úlohu při styku s návštěvníky chráněných území. Vždyť právě 
oni dobře znají „své“ území, pohybují se v terénu a mnohdy jsou tak jedinými „ochranáři“ se kterými se běžný 
návštěvník v přírodě setká. Dobrý strážce by měl být člověkem, kterého v přírodě potkáte rádi, neboť si s Vámi 
popovídá o místní přírodě, zajímavostech i službách, upozorní na nevhodné či nepovolené aktivity, nabídne prů-
vodcovské služby nebo třeba informační leták. V batohu by měl mít lékárničku, mapu, mobil s důležitými čísly 
a vědět jak to použít. Průkopníky tohoto směru jsou strážci v NP Šumava, kteří prošli záchranářským výcvikem 
a úzce spolupracují s tamní Horskou službou.

Když si ale někdo opravdu „nedá říct“ a strážce zjistí porušení předpisů na ochranu přírody, pak musí v rámci 
svých možností zasáhnout. Vzhledem tomu, že vymahatelnost práva je někdy nejistá, spolupracují strážci občas 
s policisty. O společných akcích např. proti nelegálnímu sběru borůvek v NPR nebo proti motorkářům se pak 
lze občas dočíst i v denním tisku.

Obr. 341:  Služební odznak Asociace strážců přírody.

Jednou z „dětských nemocí“, kterými trpí stráž přírody v rámci ČR je nejednotný přístup orgánů, které strážce 
jmenují a chybějící koordinace ze strany MŽP. Každá správa NP, CHKO či krajský úřad například své strážce 
jinak školí či vystrojuje. Strážci v národních parcích jsou vybaveni stejnokrojem, jinde si pořizují oděv sami, podle 
vlastního vkusu a možností. Že to na veřejnosti nebo např. před policisty nepůsobí moc věrohodně je nasnadě. 
Všichni strážci nosí ve službě na levé straně hrudi kovový služební odznak. Na levém rukávu nosí strážci NP 
a CHKO služební znak – nášivku se znakem příslušné CHKO nebo NP a označení své funkce.

Asociace strážců přírody

Občanské sdružení Asociace strážců přírody chráněných území ČR (www.strazprirody.cz), vzniklo v roce 1998 
jako profesní organizace, sdružující hlavně strážce z NP a CHKO, vítáni jsou ale i strážci z krajů a další zájemci 
o tuto problematiku. Asociace strážců je od r. 1999 členem International Ranger Federation (www.int-ranger.net) – 
mezinárodní organizace sdružující národní organizace strážců přírody – rangerů.
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Obr. 342:  Logo Asociace strážců přírody.

A právě pohled na práci zahraničních kolegů vede Asociaci strážců k tomu, že od počátku usiluje o zlepšení 
podmínek pro výkon strážní služby v celé ČR. Vedle pravidelných setkání, výměny zkušeností a kurzů, se také 
snaží komunikovat s MŽP a dalšími orgány ochrany přírody a přimět je k tomu, aby se o strážce trochu starali. 
Aby např. vznikl jednotný systém odborné přípravy a doškolování strážců, zlepšilo a sjednotilo se jejich materiál-
ní vybavení, aby se posílili některé kompetence. A snaží se svým dílem k řešení uvedených problémů přispět. 
Pokusila se např. pojmenovat či defi novat to, jaký by měl strážce být. Tak vznikl

Kodex strážce přírody

 1. Strážce svým vystupováním na veřejnosti reprezentuje státní ochranu přírody 
 2. Strážce je loajální k orgánu, který jej ustanovil – ve styku s veřejností zastává názory OOP 
 3. Strážce při plnění svých povinností zachovává důstojnost – svou vlastní i osob, se kterými přichází do styku
 4. Strážce je aktivní v přístupu ke svěřeným úkolům i k návštěvníkům
 5. Strážce zná svěřené území, jeho hodnoty a seznamuje s tím i druhé
 6. Strážce dbá na průběžné zvyšování své kvalifi kace (vč. jazykové) i udržování fyzické kondice 
 7. Strážce upřednostňuje podání informace a poučení před sankcí. 
 8. Strážce vystupuje rozhodně a profesionálně.
 9. Strážce usiluje o dobré vztahy s místní komunitou – obyvateli, hospodařícími subjekty a orgány veřejné 

správy.
10. Strážce ve službě je vždy řádně ustrojen a upraven.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: 
Ochrana přírody v praxi 
krajského úředníka

Jaroslav Hrabec

Studie je obsažena na digitálním paměťovém nosiči 
kompendia.
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BOX 48:   Česká společnost pro krajinnou ekologii

Petr Maděra

Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ-IALE) je dobrovolné sdružení vědeckých, pedagogických a od-
borných pracovníků, studentů i amatérských zájemců, zabývajících se krajinnou ekologií. Společnost je českou 
národní pobočkou celosvětově působící organizace Mezinárodní asociace pro krajinnou ekologii (International 
association for landscape ecology – IALE). Posláním společnosti je především podpora rozvoje oboru ekologie 
krajiny a zprostředkování komunikace mezi zainteresovanými odborníky, pedagogy, manažery a krajinnými 
plánovači z decisní sféry. 

 Za tímto účelem CZ-IALE každoročně spoluorganizuje pravidelné konference (Venkovská krajina, ÚSES – 
zelená páteř krajiny, Říční krajina), terénní praktika a krajinářské dílny či semináře na aktuální témata a vydává 
sborníky příspěvků z těchto akcí. Společnost dále vydává 2–4 čísla informačního zpravodaje pro členy Bulletin 
CZ-IALE, který přináší zprávy o tuzemských i mezinárodních aktivitách a anotace či recenze nových publikací. 
Od roku 2007 pak CZ-IALE vydává plně recenzovaný vědecký časopis Journal of Landscape Ecology s mezi-
národní redakční radou, zaměřený na aktuální problémy ekologie krajiny především středoevropského prostoru 
s příspěvky výhradně v anglickém jazyce. 

Zatím nejvýznamnější akcí pořádanou společností byla Mezinárodní vědecká konference: „Landscape 
structures, functions and management: response to global ecological change“ (Brno/Praha, 3.–7. září 2010) 
Konference byla dedikována 10. výročí založení našeho občanského sdružení. Zúčastnilo se jí téměř na 200 parti-
cipantů ze 30 zemí, převážně z Evropy, ale s početnou výpravou např. z Japonska či Ruska (po 11 lidech) nebo se 
zástupci z USA, Kanady či Nového Zélandu. Potěšující byla aktivní prezentace většího počtu mladých tuzemských 
účastníků, především doktorských studentů z našich vysokých škol (nejen pořadatelských – LDF Mendelovy 
Univerzity v Brně a PřF Univerzity Karlovy v Praze). 

BOX 49:   Český svaz ochránců přírody

Petr Stýblo

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vznikl na podzim roku 1979. Dnes je počtem členů (9000) i počtem 
základních článků (380) největší takto zaměřenou neziskovou organizací v České republice. Od svých počátků 
až do současnosti se zabývá především praktickou ochranou přírody, ochranou krajiny (včetně ochrany kul-
turního dědictví) a ekologickou výchovou. Od většiny obdobně zaměřených organizací se odlišuje tím, že své 
aktivity provádí především prostřednictvím základních organizací (ZO), které mají vlastní právní subjektivitu, 
a prostřednictvím dobrovolníků.

Zejména v 80tých letech minulého století byla hlavní aktivitou základních organizací ČSOP péče o chráněná 
území – byly sjednávány patronátní smlouvy nad maloplošnými chráněnými územími, na nichž pak byla pro-
váděna strážní služba, realizovány inventarizační průzkumy a především managementová opatření, nejčastěji 
kosení a likvidace náletu. V roce 1989 ZO pečovaly o 486 lokalit, což představovalo 47,5 % všech maloplošných 
CHÚ v ČSR1. Druhou nejvýznamnější aktivitou byla práce s dětmi a mládeží, především v oddílech Mladých 
ochránců přírody. Postupem času se však tematické zaměření ČSOP stále více rozšiřovalo. Současnou rozmanitost 
činností ZO ČSOP ukazuje následující tabulka, která uvádí nejčastější aktivity a počty ZO, které se jimi zabývají:
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Tab. 96:
Aktivity ZO ČSOP v roce 2009 (ČSOP 2010).

Péče o krajinu a památky
Údržba maloplošných chráněných území:  163
Údržba ekologicky významných nechráněných území: 127
Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability: 42
Údržba zeleně: 135
Péče o kulturní památky:  28
Okrašlovací činnost:  62
Druhová ochrana
Programy ochrany biodiverzity: 113
Provádění přírodovědných výzkumů:  110
Péče o handicapované živočichy: 40
Záchranné chovy: 12
Ochrana životního prostředí
Ochrana vod: 70
Ochrana ovzduší: 23
Problematika těžby nerostů a hornin: 20
Problematika odpadů: 38
Lesní hospodaření: 61
Silniční doprava: 33
Železniční doprava: 10
Vodní doprava: 6
Cyklistická doprava: 27
Zemědělství: 46
Energetické úspory: 26
Účast v EIA: 18
Účast ve správních řízeních:  78
Environmentální výchova
Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže: 107
Pořádání táborových pobytů v přírodě:  89
Působení na neorganizované děti a mládež: 149
Systematická práce s dětmi členů ZO: 83
Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO: 66
Pořádání veřejně přístupných akcí a kampaní: 177
• Den Země 130
• Ukliďme svět! 92
Provoz ekocentra, poradenského centra, infocentra: 70
Provoz naučné stezky: 89
Vydávání periodik: 34
Vydávání ostatních tiskovin: 84

Na konci 90. let Český svaz ochránců přírody vytvořil tři své základní okruhy ochranářských aktivit, tzv. Ná-
rodní programy ČSOP: Národní program Ochrana biodiverzity, Národní síť záchranných stanic (dříve Národní 
síť stanic pro handicapované živočichy) a Pozemkové spolky (dříve Národní program Místo pro přírodu). Tyto 
programy realizuje do současnosti.
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Národní program Ochrana biodiverzity 

Cílem programu je zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácné biotopy a podpora ohrožených 
druhů rostlin a živočichů. Program je zastřešován Ústřední výkonnou radou ČSOP a realizován prostřednic-
tvím stovek drobných projektů ZO ale i jiných ochranářských sdružení stojících mimo ČSOP. Tyto projekty 
jsou zaměřeny především na mapování výskytu organismů a rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané 
druhy organismů, jako je čištění, oprava a instalace budek a hnízdních podložek pro dravé či zpěvné ptáky i pro 
netopýry. V období tahu obojživelníků byly zajištěny desítky úseků silnic a přeneseny tisíce jedinců, pro plazy 
byly budovány či obnovovány suché kamenné zídky, pro ledňáčky bylo upraveno několik břehových úseků podél 
vodních toků atd. Je rozdělen do následujících podprogramů (ČSOP 2010, www.csop.cz):
• Ohrožené a chráněné druhy motýlů 
•  Vážky 
• Formica
• Bombus a ostatní ohrožené včely
• Lesní hmyz (mimo Formica)
• Rak
• Ohrožené a chráněné ryby a kruhoústí
• Sledování a ochrana obojživelníků
• Sledování a ochrana plazů
• Sledování a ochrana dravců (ročně jsou v něm realizovány projekty v hodnotě 3–4 miliony Kč)

 • Alcedo
 • Ptáci zemědělské krajiny
 • Ciconia a ostatní Brodiví
 • Podpora hnízdních možností ptáků v lesích a mapování doupných stromů
 • Sledování a ochrana netopýrů
 • Ochrana velkých šelem
 • Obratlovci okolí lidských sídel

V čele každého podprogramu stojí odborný garant a odborná rada, kteří dohlížejí na správnou realizaci projektů 
a naplňování cílů podprogramu.

Ročně je v tomto programu realizováno 100–200 projektů v hodnotě 3–4 miliónů Kč. Generálním partnerem 
programu jsou Lesy České republiky, s. p. 

Národní síť záchranných stanic

Tento program se věnuje problematice pomoci handicapovaným živočichům volně žijících druhů. Síť v sou-
časnosti sdružuje 26 záchranných stanic (z nich je 16 přímo provozováno ČSOP), které mají přidělené území 
působnosti tak, aby síť pokryla celou republiku. Na území působnosti je záchranná stanice povinná odborně 
pomoci všem handicapovaným živočichům, které jí veřejnost nahlásí. Stanice kromě péče o tyto živočichy, je-
jímž cílem je co největšímu počtu umožnit plnohodnotný návrat do přírody, provádějí i ekologickou výchovu 
a případně i záchranné transfery lidskou činností ohrožených živočichů. V současnosti Národní síť přijímá ročně 
více než 10 tisíc živočichů, z nichž je téměř 60% vyléčeno a vypuštěno do přírody. Záchranné stanice sítě přitom 
ročně navštíví okolo 80 000 návštěvníků. Pro fi nancování záchranných stanic Národní sítě slouží veřejná sbírka 
Zvíře v nouzi – více na www.zvirevnouzi.cz. Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic je Nadace 
České spořitelny.
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Pozemkové spolky

Hnutí pozemkových spolků vychází z předpokladu, že nejlépe může cenné lokality či objekty ochránit rozumný 
vlastník. Nevládní neziskové organizace proto s vlastníky uzavírají dlouhodobé smlouvy o spolupráci, cenné 
lokality si pronajímají, anebo se přímo jejich vlastníky stávají. Tím se stávají pozemkovými spolky. Rozvoj po-
zemkových spolků u nás probíhal již za první republiky, s nástupem komunismu však byl úplně zlikvidován. 
Český svaz ochránců přírody tento moderní princip ochrany přírody u nás obnovuje od konce 90. let. Převzal 
na sebe úlohu Národního pozemkového spolku – tedy koordinátora a zastřešovatele celého hnutí pozemkových 
spolků. V rámci tohoto programu pozemkové spolky podporuje, pozemkospolkové myšlenky propaguje a zároveň 
dohlíží na zachování důvěryhodnosti pozemkospolkového hnutí.

Náplň programu lze zhruba rozdělit do čtyř okruhů – akreditace pozemkových spolků, jejich fi nanční pod-
pora, metodická podpora (včetně zajištění vzájemného kontaktu) a veřejná sbírka Místo pro přírodu určená 
na výkupy přírodně důležitých pozemků (více na www.mistoproprirodu.cz). V čele programu stojí čtrnácti-
členná Rada Národního pozemkového spolku, ve které jsou zástupci spolků, ÚVR ČSOP a odborných institucí. 
V současné době Rada Národního pozemkového spolku v ČR akredituje 54 pozemkových spolků, 37 z nich jsou 
složkami ČSOP.

Další aktivity ČSOP na celorepublikové úrovni

Kromě národních programů ústředí ČSOP koordinuje řadu dalších významných aktivit a projektů. Je to celá řada 
aktivit v oblasti ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání. Provozuje například síť 50 Ekocenter ČSOP sloužících 
veřejnosti. V oblasti práce s dětmi a mládeží například koordinuje celostátní soutěže Zelená stezka – Zlatý list 
či ekologická olympiáda. Velmi významný je program Blíž přírodě, který ČSOP vytvořil ve spolupráci se svým 
generálním partnerem, společností NET4GAS a který je zaměřen na interpretaci přírodních hodnot veřejnosti 
(více informací na www.blizprirode.cz ). S širokou veřejností realizuje ČSOP také projekt Živá zahrada, zaměřený 
na zvýšení biodiverzity v okolí lidských sídlišť (více informací na www.zivazahrada.cz ). ČSOP je republikovým 
koordinátorem celosvětového projektu Clean Up the World, jehož se pod názvem „Ukliďme svět“ každoročně 
účastní více jak 10 000 osob. Bohatá je i vydavatelská činnost. Ústředí ČSOP vydává dvě periodika – časopis 
Krása našeho domova a zpravodaj Depeše ČSOP. Další asi desítku periodiky vydávají články ČSOP. Unikátní je 
rovněž i Metodická řada ČSOP, ve které již vyšly desítky ochranářských publikací. Nelze opomenout ani odborné 
publikace, které ČSOP v nedávné minulosti vydal, jako jsou například Nepůvodní druhy fauny a fl óry v České 
republice či publikace Vážky České republiky.

ČSOP je členem IUCN (Světového svazu ochrany přírody) a zakládajícím členem Českého národního komi-
tétu UNEP (Programu OSN pro životní prostředí). 5. června 1988 byl ČSOP zapsán na čestnou listinu Programu 
OSN pro životní prostředí UNEP „Global 500“ za „vynikající výsledky v práci při ochraně a zlepšování životního 
prostředí“.

BOX 50:  DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

Jan Dušek

Občanské sdružení DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie bylo založeno na přelomu let 2003 a 2004 coby 
sesterská organizace stejnojmenné slovenské nevládní organizace. Aktuálně má DAPHNE ČR čtyři pobočky 
v Českých Budějovicích, Praze, Třeboni a Žumberku.

Posláním DAPHNE ČR je přispívat ke zlepšování stavu krajiny prostřednictvím aplikovaně-ekologického 
výzkumu, podpory šetrného hospodaření a osvěty klíčových skupin. Svoji činnost zakládá především na širo-
kém spektru odborných znalostí svých zaměstnanců. K naplňování úkolů přispívá svými publikacemi, články 
a studiemi.
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Zemědělské hospodaření je jedním z faktorů nejvíce ovlivňujících biologickou rozmanitost. DAPHNE ČR se 
proto zaměřuje na podporu šetrných forem zemědělství formou poradenství a vzdělávání hospodářů a dalších 
subjektů, které hospodaření ovlivňují. DAPHNE ČR tak kupříkladu zajistila návrh revitalizace Křemežské kot-
liny včetně projednání s klíčovými partnery. Dále zpracovává plány šetrného hospodaření pro obce a zemědělce 
v národních parcích Šumava a Krkonoše, provozuje poradenské centrum v Jihočeském a Pardubickém kraji, 
vede regionální registr biologicky významných lokalit nebo spolupracuje se zemědělskými subjekty při ochraně 
kriticky ohrožené kobylky zavalité na Jičínsku. V rámci propagace šetrného hospodaření potom DAPHNE ČR 
pořádá soutěž o nejkrásnější jihočeskou louku a přenáší příklady dobré praxe ze zahraniční do prostředí ČR 
(např. implementace faremních plánů).

Nedílnou součástí aktivit DAPHNE ČR je také vlastní realizace šetrného hospodaření v krajině. Ve Ždáni-
cích se podařilo zachování významného stepního a lesostepního biotopu, kde žije vysoký počet denních motýlů 
a mnoho dalších druhů vázaných na toto stanoviště. DAPHNE ČR zajišťuje také péči o další lokality pastvou, 
kosením a vyřezáváním. DAPHNE ČR se zaměřuje na projekty aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany přírody. 
Významným projektem v této oblasti byl rozsáhlý projekt zaměřený na výzkum biodiverzity vojenských cvičišť 
a střelnic opuštěných armádou po roce 1989. DAPHNE ČR se také významně podílela na výzkumu dynamiky 
šíření invazních druhů. Odborné znalosti dále DAPHNE ČR zužitkovává v rámci přípravy plánů péče o evrop-
sky významné lokality, biologických hodnocení nebo monitoringu. Dále provádí a zprostředkovává zoologické 
a botanické průzkumy. Aktuálně se DAPHNE ČR významně zabývá hodnocením migračních možností přes 
dálniční a silniční síť.

V souvislosti s posilováním role nevládních organizací při ochraně soustavy Natura 2000 se DAPHNE ČR 
významně angažuje v řešení odborných otázek Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000. V rámci spolu-
práce s mateřskou organizací na Slovensku se DAPHNE ČR účastní prací pro Evropskou komisi v roli odbor-
ných konzultantů. V ČR provedla analýzu vybraných hodnocení vlivů záměrů na evropsky významné lokality 
zpracovaných v rámci procesu EIA i SEA.

Dalším cílem DAPHNE ČR je přispívat k zavedení funkčního a udržitelného systému ochrany vod. Zamě-
řuje se na zlepšování přístupu k informacím a podněcování efektivní spolupráce mezi veřejností a institucemi. 
Dominantní oblast představuje výzkum a ochrana malých vodních toků. DAPHNE ČR provedla zhodnocení 
a návrh optimalizace pstruhového hospodaření v ČR ve vztahu k ochraně biodiverzity. Vede také výzkumný 
projekt zaměřený na srovnání ekosystémových procesů, funkcí a služeb v říčních nivách. Na praktické rovině 
DAPHNE ČR také dokončuje revitalizaci tří rašelinišť v Krušných horách. Dále se například zabývá se vlivem 
vodních elektráren na vodní ekosystém nebo připravuje koncepce rybářství a ochrany rybích společenstev v ná-
rodních parcích.

Více informací o DAPHNE ČR naleznete na www.daphne.cz.

BOX 51:  Pozemkové spolky

Jan Moravec

Co jsou pozemkové spolky

Pozemkové spolky jsou organizace, pečující dlouhodobě o přírodně, kulturně či historicky hodnotné lokality 
na základě jejich vlastnictví, dočasného převzetí uživatelských práv k nim (nájmy, výpůjčky) či smluvně ošetřené 
spolupráce s vlastníkem. „Pozemkový spolek“ není nějakou specifi ckou právnickou osobou, je označením pro 
určitý způsob činnosti (podobně, jako třeba ekocentrum).

Kdo může být pozemkovým spolkem

Pojetí pozemkových spolků je v různých zemích různé. V zahraničí jsou za pozemkové spolky kromě nezisko-
vých subjektů často považovány i obce či státní organizace (správy parků apod.). Největší pozemkový spolek 
v Británii – Th e National Trust – je dokonce ustaven speciálním zákonem.
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U nás se ustálil úzus, že za pozemkové spolky jsou považovány výhradně nestátní neziskové organizace – ob-
časné sdružení a obecně prospěšné společnosti. Velké diskuze se vedly o možnosti, zda jako pozemkové spolky 
mohou působit nadace. Faktická nezcizitelnost nemovitostí zahrnutých do nadačního jmění vedla k představě, 
že nadace jsou tím nejvhodnějším subjektem k dlouhodobé ochraně cenných nemovitostí. Několik právních 
rozborů však shodně ukázalo, že povinností nadací ze zákona je snaha o maximální fi nanční zhodnocení svého 
majetku, což se s ochranou přírodních či kulturních hodnot tohoto majetku ve většině případů neslučuje. 

Historie pozemkových spolků v ČR

Tradice
Ochrana přírodního a kulturního dědictví zájmovými spolky prostřednictvím vlastnických nebo uživatelských 
práv.se u nás datuje od dob první republiky. Dobře je zdokumentována díky pozůstalosti prof. Aloise Zlatní-
ka zejména činnost Svazu na ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku, který již při svém vzniku 
roku 1923 měl ve svých stanovách jako jednu z forem činnosti „zakupování důležitých míst za účelem zřízení 
reservací“. Ve 40. letech 20. století měl Svaz pronajato 46 lokalit, v roce 1944 zakoupil Mohelenskou hadcovou 
step (BUČEK in PEŠOUT 1998). Obdobně o památkové objekty, zejména hradní zříceniny, v té době pečoval 
na základě vlastnického práva Klub českých (československých) turistů.

Tradice byla přerušena po nástupu komunistického režimu, kdy byla jednak ukončena činnost dobrovolných 
spolků, jednak rozvráceny vlastnické vztahy. Na tradici spíše intuitivně navázal až Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP), který v 80. letech postupně převzal nad řadou zvláště chráněných území patronátní smlouvy, od počátku 
90. let si začal zájmové plochy (nejen v ZCHÚ) pronajímat, případně i vykupovat. V roce 1997 se dlouhodobou 
péčí o přírodně cenné lokality zabývalo minimálně 119 základních organizací ČSOP, starající se o 315 lokalit, 
z čehož ovšem pouze 5 bylo ve vlastnictví a 29 v nájmu (STÝBLO, VESELÝ & PEŠOUT in PEŠOUT 1998). Po-
stupně se začala touto činností zabývat i další občanská sdružení, převážně lokálního charakteru. 

Vznik hnutí pozemkových spolků – zahraniční zkušenosti
Hnutí pozemkových spolků se začalo formovat kolem poloviny 90. let. U jeho vzniku stáli lidé z Nadace Partner-
ství, ČSOP a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Hlavním impulsem byly zkušenosti ze zahraničí, zejména 
z Velké Británie a USA. V obou těchto zemích fungují pozemkové spolky (landtrasts) již přes sto let, vyvíjejí se 
v nich však zcela odlišným způsobem – zatímco ve Velké Británii dominuje několik silných celostátních organizací 
v čele s Th e National Trust, v USA funguje přes 1200 převážně lokálních spolků (PTÁČEK in PEŠOUT 1998). 

Počátkem roku 1997 ustavilo MŽP na popud několika organizací neziskového sektoru Poradní sbor pro 
pozemkové spolky, kde se diskutovala podoba, jakou by mělo hnutí pozemkových spolků v ČR mít. Od počátku 
byla shoda na tom, že by mělo být kombinací amerického a britského modelu – tedy podpora místních spolků 
s centrálním zastřešením. Názor na řadu jiných otázek, především na postavení MŽP v celém hnutí a na možnost 
legislativního zakotvení pozemkových spolků, se postupně vyvíjel.

V roce 1998 vyhlásil ČSOP program na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků (tehdy pod jménem 
Místo pro přírodu, později se od tohoto jména jako jména programu kvůli lepší prezentovatelnosti stejnojmenné 
veřejné sbírky – viz dále – upustilo). Program byl od počátku koncipován jako otevřený, tedy nejen pro základní 
organizace ČSOP, ale pro všechny zájemce z řad neziskového sektoru. Následně vznikla při Ústřední výkonné 
radě ČSOP Rada pro pozemkové spolky, která převzala aktivity Poradního sboru a nadále se starala o rozvoj 
a koordinaci hnutí.

Formování hnutí pozemkových spolků v dnešní podobě
Záhy byl vytvořen systém akreditace pozemkových spolků, který má zamezit zneužití tohoto pojmu (viz dále). 
Podstatnými body ve vývoji hnutí pozemkových spolků byl rok 2000, kdy Sněm ČSOP schválil, že Český svaz 
ochránců přírody vykonává funkci Národního pozemkového spolku, čímž na sebe přijal zodpovědnost za další 
rozvoj pozemkových spolků u nás, a pak léta 2002–2003, kdy díky grantu Evropské unie v rámci programu 
PHARE ACCES 99 byla konstituována Rada Národního pozemkového spolku (na rozdíl od svých předchůdců 
s jasně defi novaným složením a reprezentativním zastoupením pozemkových spolků), zahájeny každoroční 
Výroční shromáždění pozemkových spolků a vyhlášena veřejná sbírka na výkupy ohrožených pozemků, což lze 
považovat za počátek nové etapy v hnutí pozemkových spolků, trvající dodnes.
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V současné době (únor 2011) v České republice funguje 57 akreditovaných pozemkových spolků (z toho 
zhruba 60 % zřízené základními organizacemi ČSOP, zbytek pak jinými subjekty), které se starají o více jak 
2 000 hektarů pozemků a 13 historických objektů. Aktuální informace o akreditovaných pozemkových spolcích 
i jimi spravovaných lokalitách lze nalézt v databázi na http://pozemkovespolky.csop.cz.

Samozřejmě v České republice pracuje na principu pozemkových spolků i řada dalších organizací, které 
do programu ČSOP z různých důvodů zapojeny nejsou (mnohdy o něm pravděpodobně ani nevědí či necítí 
potřebu s kýmkoli spolupracovat, v některých případech může jít o výhrady vůči ČSOP či systému akreditací). 
Vezme-li v úvahu i sdružení pečující o kulturní dědictví, pak jich bude přinejmenším několik stovek (přesný 
přehled neexistuje). Pouze několik málo z nich (autorovi tohoto textu jich je známo 5) však používá pro svojí 
činnost označení „pozemkový spolek“. 

Činnost pozemkových spolků

Pozemkové spolky v ČR jsou velmi různorodé. Najdeme mezi nimi party několika kamarádů, kteří ve volném čase 
kosí orchidejovou louku za vsí, stejně jako profesionální organizace pečující o desítky hektarů a spolupracující 
se sedláky či lesníky v širokém regionu. Většina pozemkových spolků se snaží zájmové lokality nejen chránit, ale 
vhodnou formou je i zpřístupňovat veřejnosti. 

Etický kodex pozemkových spolků
Etický kodex stanovuje základní pravidla činnosti pozemkových spolků. Etický kodex byl schválen pozemkovými 
spolky v roce 2003.
Preambule: Pozemkový spolek dbá na zachování dobrého jména spolkové ochrany přírodního a kulturního dědictví 
(hnutí pozemkových spolků)
 1. Pozemkový spolek má jasný účel a cíle.
 2. Pozemkový spolek pracuje vždy tak, aby přinášel prospěch v prvé řadě zájmům veřejným. 
 3. Pozemkový spolek pečlivě vybírá objekty svého zájmu s jejich dostatečnou znalostí a vědomím rozsahu nutné 

péče o ně.
 4. Pozemkový spolek se zodpovědně a trvale stará o nemovitosti ve své péči, pro případ svého zániku či ne-

schopnosti péči řádně zabezpečit má zajištěno převzetí svých závazků jiným pozemkovým spolkem.
 5. Pozemkový spolek má dostatečné zázemí spolupracovníků (odborných i „manuálních“) pro realizaci svých 

cílů.
 6. Pozemkový spolek přistupuje korektně ke všem svým partnerům.
 7. Pozemkový spolek dodržuje veškeré příslušné právní normy, je si vědom právních důsledků svých činů.
 8. Pozemkový spolek zajišťuje své fi nancování etickým a zodpovědným způsobem
 9. Hospodaření pozemkového spolku je transparentní.
10. Pozemkový spolek spolupracuje s ostatními pozemkovými spolky a Národním pozemkovým spolkem.

Zájmové lokality pozemkových spolků
Stejně jako jsou velice různorodé pozemkové spolky, jsou různorodé i lokality či objekty, o které pečují. Vzhledem 
k tomu, že jde o dobrovolné aktivity, neřídí se výběr vždy striktně odbornými kritérii (nejhodnotnější území), 
ale do výběru vstupují i takové hodnoty, jako je citový vztah komunity k danému místu či tradice. 

Při značném zjednodušení lze zájmové lokality pozemkových spolků rozdělit do těchto kategorií (přičemž 
mezi nimi neexistují přesné hranice):
• divočina – přírodě blízké části přírody ponechané svobodnému vývoji (především lesy, v menší míře též 

sukcesní území)
• přírodně cenné lokality – pozemky, na nichž pozemkový spolek provádí management za účelem zachování 

konkrétních biotopů (květnaté louky, mokřady…) – tento typ lokalit v rámci pozemkových spolků výrazně 
dominuje

• lokality vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů – pozemkový spolek zde provádí cílená opatření 
k zachování či rozšíření populace na dané lokalitě (např. spolupráce s vlastníky objektů s koloniemi netopýrů)

• lokality vhodné k „návratu přírody“ – obnova v minulosti zdevastovaných lokalit (přírodě blízká rekultivace 
lomů, skládek, revitalizace vodních toků), zakládání biokoridorů a biocenter

• historická zeleň (památné stromy, parky) – ošetřování starých stromů, snaha o nalezení rovnováhy mezi 
přírodní a kulturní hodnotou těchto území



758 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

• drobné památky v krajině (pomníčky, kapličky, studánky) – mnohdy ve spojitosti se solitérními prvky pří-
rodními (osamělé stromy, kameny) či s historickými prvky krajiny (staré cesty)

• památkové objekty (objekty lidové architektury, zříceniny hradů, církevní stavby, mlýny…) – většinou v sou-
vislosti s jejich využitím pro kulturní či ekovýchovné účely.

• alternativní či přírodě blízké způsoby hospodaření (sady krajových odrůd ovocných dřevin, přírodě blízké 
hospodaření v lesích, udržování starých zemědělských postupů…) – aby bylo možné považovat za činnost 
pozemkového spolku, musí převažovat veřejněprospěšná složka činnosti (zachování určitého cenného pří-
rodního či kulturního fenoménu, spojení s ekologickou výchovou) nad složkou hospodářskou

Právní nástroje používané pozemkovými spolky
Dlouhodobé nájmy a výpůjčky
Nájemní a výpůjční smlouvy jsou nejrozšířenějším nástrojem právního vztahu pozemkového spolku k zájmové 
nemovitosti. Umožňují pozemkovému spolku úplnou kontrolu nad zájmovým územím po relativně dlouhou 
dobu, pozemkový spolek však na sebe bere plný závazek péče o tyto lokality, což v dlouhodobém horizontu může 
být personální či fi nanční problém, zejména v případě, že spolek neodhadne dobře své kapacitní možnosti. Pre-
ferovány jsou z důvodu stability nájemní a výpůjční smlouvy na dobu určitou před (snadno vypověditelnými) 
smlouvami na dobu neurčitou.

Vlastnictví
V počátcích hnutí u nás nebylo vlastnictví považováno za základní pozemkospolkový nástroj (tím se výrazně 
lišilo od landtrustů zejména v anglosaském světě, kde výkupy jsou důležitým nástrojem nejen ochrany, ale též 
veřejného zpřístupnění pozemků). V současné době však nabírají na významu, neboť se ukazuje, že převod 
vlastnických práv je mnohdy jedinou možností ochrany takového pozemku. U lokalit s roztříštěnou majetkovou 
držbou jsou postupné výkupy nejsnazším řešením, jak zajistit komplexní management takové lokality. Z důvodů 
zajištění fi nančních prostředků na výkupy takovýchto pozemků byla v roce 2003 vyhlášena veřejná sbírka Místo 
pro přírodu.

Dohody o spolupráci
Nástroj využívaný zejména v posledních letech. V počátcích hnutí podceňován, protože nezaručuje dlouhodo-
bou stabilitu vztahu (v případě, že pozemkový spolek do pozemku vkládá větší fi nanční prostředky samozřejmě 
lze ošetřit povinnost majitele v případě přerušení spolupráce tyto prostředky nahradit, ale obecně si lze těžko 
představit „spolupráci“ vázanou nějakými přísnými sankcemi za její vypovězení). Na rozdíl od vlastnictví či 
nájmů však v případě těchto dohod tíha péče o pozemek zůstává na vlastníkovi, pozemkový spolek pouze s péčí 
pomáhá (brigádně, odborně, se získáváním fi nancí) či přebírá do péče jen konkrétní prvky (hnízdiště vzácného 
druhu ptáka) – pozemkovému spolku tak tyto dohody umožňují pozitivně ovlivňovat mnohem větší území než 
v případě přímé péče. Ne nevýznamným pozitivním vlivem dohod o spolupráci je i aktivní zapojení vlastníků 
do ochrany přírodního a kulturního dědictví. Ze zahraničních pozemkových spolků využívají tento způsob práce 
hojně například pozemkové spolky v Katalánsku.

Věcná břemena
Pod vlivem USA, kde jsou „věcná břemena“ (easements) nejužívanějším nástrojem pozemkových spolků (BERN-
STEI & MITCHELL 2008), byla i u nás v počátcích hnutí velká snaha o využití věcných břemen pro zajištění 
dlouhodobě ochrany zájmových lokalit. V České republice je však tradiční využití institutu věcného břemene 
zcela odlišné a zapsat do katastru nemovitostí věcné břemeno, kterým by se vlastník z důvodu ochrany přírody 
vzdával části svých vlastnických práv (např. práva hospodařit na pozemku či pozemek zastavět) se jeví jako velmi 
obtížné, nikoli však z hlediska právní nemožnosti (PROKOP 2009), ale pro odpor katastrálních úřadů takové 
věcné břemeno zapsat z důvodu údajné „nejednoznačnosti“. Zásadním průlomem v této věci je věcné břemeno, 
které se podařilo v roce 2009 zapsat ve prospěch ČSOP Vlašim na starý jedlobukový les. Tímto břemenem je 
pozemkovému spolku postoupeno „právo výhradního užívání celého zatíženého pozemku (v následující kapitole 
smlouvy specifi kováno jako ,především pozorování rostlin a živočichů, kontrola stavu lesa, vyvěšování a údržba 
budek pro ptactvo a instalace a údržba informačních tabulí‘), s výjimkou práva těžby dřeva“. Aby nebylo toto právo 
narušeno, je vlastník pozemku „povinen zdržet se těžby dřeva, s výjimkou nucené těžby z rozhodnutí správního 
orgánu nebo za účelem odvrácení přímého ohrožení zdraví osob nebo životního prostředí“ (KLAUDYS 2011).
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Druhým zásadním omezením pro využití takto koncipovaných věcných břemen v ČR je fakt, že na rozdíl 
od např. USA (ale i jiných zemí), kde s trvalým vzdáním se určitých práv k pozemku za účelem jeho ochrany 
souvisejí daňové úlevy či jiné výhody (BERNSTEI & MITCHELL 2008), v České republice nic takového nee-
xistuje. Pozemkový spolek tedy vlastníkovi výměnou za jeho ochotu trvalého vzdání se části svých práv nemá 
kromě dobrého pocitu mnoho co nabídnout. V případě, že by se podařila prorazit bariéra katastrálních úřadů, 
byl by tento nástroj využíván zřejmě především tam, kde si je vlastník vědom přírodních či kulturních hodnot 
svého majetku, váží si jich a prostřednictvím takovéhoto věcného břemene ve prospěch pozemkového spolku 
má možnost zabránit svým dědicům, aby tyto hodnoty zničily. 

Souhlasy s údržbou 
Souhlasy s údržbou jsou spíše dočasným řešením, předstupněm budoucího nájmu či dohody o spolupráci. Vět-
šinou jsou výsledkem prvního kontaktu s vlastníkem, který si chce pozemkový spolek nejprve „oťukat“. Souhla-
sy s údržbou jsou mnohdy jen ústní, písemnou podobu nabírají zejména v případě podání žádosti o fi nanční 
podporu managementu pozemku do některých dotačních a grantových programů. Souhlas s údržbou (zejména 
v ústní podobě) není pro pozemkový spolek dlouhodobě vyhovujícím stavem.

Výhody činnosti na principu pozemkových spolků
• Dlouhodobý právní (smluvní) vztah k pozemku snižuje riziko (v závislosti na dlouhodobosti smlouvy, v přípa-

dě vlastnictví či vhodně koncipovaného věcného břemen až na nulu), že prostředky a síly vynaložené na péči 
o něj nepřijdou vniveč, když vlastník změní názor na využití pozemku.

• Na rozdíl od státní ochrany přírody staví práce pozemkových spolků na spolupráci, nikoli na direktivních 
zákazech a příkazech a je tak pro veřejnost, zejména vlastníky a uživatele pozemků, vesměs mnohem přija-
telnější alternativou. Spolupráce pozemkových spolků a státní správy pak dokáže zmírnit negativní vnímání 
„státní ochrany přírody“ v komunitě.

• Dlouhodobá péče o konkrétní lokality umožňuje pozemkovému spolku lépe prosazovat své zájmy v širším 
okolí. Veřejná správa, ostatní vlastníci i komunita přijímá lépe „rady“ a připomínky od někoho, za nímž jsou 
vidět konkrétní výsledky v terénu, než od organizace, která vše řeší pouze na teoretické (neřku-li ideologické) 
úrovni.

• Činnost pozemkových spolků bývá dobrým příkladem ostatním vlastníkům, jak o pozemek či objekt pečovat 
v souladu s ochranou přírodního či kulturního dědictví. V případě dohod o spolupráci vlastníky pozemků 
do ochrany přírody přímo aktivně zapojují, aniž by to vlastník cítil jako nějakou újmu.

Program ČSOP na podporu pozemkových spolků

Program pozemkových spolků má (spolu s Národní sítí záchranných stanic) v rámci ČSOP poněkud výsadní 
postavení. Je do něj, jak již bylo řečeno, zapojena řada organizací mimo ČSOP a v jeho čele stojí Rada, která je 
sice formálně poradním orgánem Ústřední výkonné rady ČSOP, má však značnou míru nezávislosti a rozho-
dovacích pravomocí.

Rada Národního pozemkového spolku
V čele programu stojí Rada Národního pozemkového spolku. Je složena je ze šesti zástupců akreditovaných 
pozemkových spolků, dvou zástupců Ústřední výkonné rady ČSOP, jednoho zástupce MŽP a tří zástupců spo-
lupracujících organizací (odborné organizace, orgány veřejné správy, nadace…). Zástupce pozemkových spolků 
volí Výroční shromáždění pozemkových spolků na principu zachování poměru pozemkových spolků zřízených 
základními organizacemi ČSOP a organizacemi stojícími mimo ČSOP. Výroční shromáždění pozemkových 
spolků, scházející se jednou ročně, též nominuje spolupracující organizace.

Rada Národního pozemkového spolku rozhoduje o akreditacích pozemkových spolků, zajišťuje metodickou 
pomoc pozemkovým spolkům (mimo jiné např. právní poradenství), řeší spory mezi pozemkovými spolky či 
stížnosti na jejich činnost, navrhuje rozdělování fi nančních prostředků pozemkovým spolkům, výkupy pozemků 
v rámci veřejné sbírky, připravuje koncepční materiály.

Akreditace pozemkových spolků
Systém akreditací zajišťuje zachování dobrého jména pozemkových spolků v situaci, kdy se pozemkovým spolkem 
může prohlásit fakticky kdokoliv. Akreditace by měla být všem partnerům zárukou, že její nositel splňuje veřejně 
známá kritéria, kontrolovaná Radou Národního pozemkového spolku (viz Etický kodex).
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Akreditace pozemkového spolku je udělena organizaci, která prokáže dlouhodobý právní vztah k zájmovým 
pozemkům, představí vizi působení pozemkového spolku a zaváže se dodržovat stanovaná organizační a etická 
pravidla. Akreditace může být odejmuta v případě hrubého porušení pravidel či v případě ztráty právního vztahu 
k zájmovým nemovitostem. Akreditace je každoročně prodlužována.

Veřejná sbírka Místo pro přírodu
Cílem veřejné sbírky Místo pro přírodu je získání fi nančních prostředků na výkupy cenných přírodních lokalit či 
lokalit vhodných k obnově přírodních struktur. Vykupují se takové lokality, kde se vlastnictví jeví jako nejvhod-
nější způsob jejich ochrany (ohrožení plánovanými či s ohledem na situaci předvídanými aktivitami, zachování 
bezzásahového režimu, nutnost aktivního managementu při velké majetkové roztříštěnosti apod.), kde je reálný 
předpoklad výkupu uceleného souboru pozemků. Výkupy navrhují místní pozemkové spolky, které následně 
péči o vykoupené lokality přebírají.

Od roku 2003, kdy byla sbírka vyhlášena, se podařilo vykoupit 77 hektarů pozemků na 20 lokalitách.

Problémy pozemkových spolků

• Ne nevýznamnou část pozemkových spolků tvoří pouze malá sdružení o několika členech, stojící na jednom 
aktivním jedinci či rodině. Takovéto spolky jsou velice nestabilní, neboť v případě jakýchkoli problémů, ať již 
osobních či zdravotních, této vůdčí osobnosti, je činnost spolku ochromena. Neplnění závazků, které na sebe 
spolek převzal, přitom může ohrozit dobré jméno celého hnutí.

• Velká část pozemkových spolků je fi nančně závislá na veřejných prostředcích, zejména co se managementu 
zájmových lokalit týče. Veřejné prostředky na tyto činnosti vynakládané se přitom v posledních letech rapidně 
snižují či jsou rozdělovány způsobem, na který malé organizace nemají šanci dosáhnout (sdružené zakázky, 
nutnost předfi nancování apod.). Pro budoucnost pozemkových spolků je nezbytné, aby se více zaměřovaly 
na diverzifi kaci fi nančních zdrojů i na alternativní způsoby managementu (větší zapojení dobrovolníků, užší 
spolupráce s místními hospodařícími subjekty apod.).

• V našem právním řádu fakticky neexistuje možnost nezcizitelnosti nemovitosti. Jakýkoli dar nemovitosti 
pozemkovému spolku (či prodej za nižší než tržní cenu) tak stojí pouze na dobré víře dárce, že pozemkový 
spolek skutečně pozemek převezme do trvalé péče, že ho za nějakou dobu výhodně neprodá.

• Zatímco ještě v 90. letech byla péče občanských sdružení o ZCHÚ považována za nenahraditelnou pomoc 
státní ochraně přírody, v poslední době se objevují ze strany státní správy, zejména některých krajských úřa-
dů, tendence tuto péči převést v maximální míře na komerční fi rmy. Vlastníci a uživatelé pozemků (včetně 
pozemkových spolků) jsou tak z péče o ZCHÚ postupně vytlačovány, třebaže § 68 zákona 114/92 Sb. o ochra-
ně přírody a krajiny stanovuje jasnou prioritu managementu vykonávaného vlastníkem či nájemcem před 
managementem prováděným orgánem ochrany přírody či jím pověřeným subjektem. Pokud pozemkový 
spolek trvá na základě vlastnických práv na tom, že se o pozemky bude starat sám, je mu odmítnut jakýkoli 
fi nanční příspěvek na tuto péči.

• Veřejnost často nerozlišuje mezi různými subjekty, pohybujícími se v ochraně přírody, a to ani mezi státní 
a dobrovolnou ochranou přírody. O činnosti pozemkových spolků neví a tak se při prvním kontaktu s vlast-
níkem ztrácí výše uveden výhoda alternativního přístupu („před deseti lety jste mi nepovolili postavit garáž 
a teď chcete pozemky?!“ – není lehké vysvětlovat, že pozemkový spolek nemá s „povolováním garáže“ nic 
společného).

• Dosud není zcela ukončena debata o možnosti legislativního zakotvení institutu pozemkových spolků a na ně 
navázaných daňových či jiných výhod (bez ohledu na to, že v danou chvíli se takovéto úvahy nejeví reálně). 
Část představitelů hnutí dosud vidí toto „legislativní vakuum“ jako překážku většího rozvoje pozemkových 
spolků. Stále silnější je však názor, že takovéto „zestátnění“ pozemkospolkového hnutí by pozemkovým 
spolkům spíše uškodilo (ŠÍMOVÁ 2011). Varovným příkladem budiž uzákonění záchranných stanic pro 
handicapované živočichy, které místo aby vneslo do systému řád a fungujícím stanicím pomohlo, zatížilo je 
nesmírnou byrokracií a mnohým z nich hrozí likvidací. 
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BOX 52:  Role českých nadací v ochraně přírody

Miroslav Kundrata, Tomáš Růžička

Tento text je spíše výběrem několika příkladů z období po roce 1989, než komplexním zhodnocením role na-
dací v české ochraně přírody. Jejich vliv se nedá oddělit od působení ostatních neziskových organizací. V první 
polovině devadesátých let se také nadace v důsledku vágní legislativy od ostatních forem neziskových organizací 
nijak nelišily a jejich celkový počet přesáhl 5 000. Po přísné novele zákona o nadacích a nadačních fondech 
z r. 1997 (vedla ke snížení celkového počtu nadací až ke dvěma stům), která zavedla institut nadačního jmění 
a vymezila nadacím zejména roli zprostředkujících subjektů poskytujících podporu jiným organizacím, se aktivní 
role nadací v ochranářských projektech posunula ve prospěch mobilizace fi nančních zdrojů pro jiné organizace 
a šíření dobré praxe. 

Regionální Nadace

Typickým příkladem je Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor (www.jizerky.ecn.cz), která v polovině 
devadesátých let hrála významnou roli jak ve formulování strategie pro obnovu emisemi postižených lesních 
ekosystémů, tak při uskutečňování navržených opatření, i v získávání a administraci významných prostředků 
ze zahraniční pomoci na tento účel. Postupně tyto programy převzaly státní instituce a Nadace se soustředí 
na podporu místních projektů ekologické výchovy a ochrany přírody z prostředků, které jí umožňují výnosy 
z nadačního jmění. V tomto ji dlouhodobě podporuje také největší fi remní nadace v regionu, Nadace Preciosa.

Dalším příkladem zajímavé regionální organizace je Český nadační fond pro vydru (http://www.vydry.org), 
původně Nadace Vydra, který už od poloviny devadesátých let sehrává významnou roli jak při osvětě významu 
vlajkového chráněného druhu v ekosystému, tak při hledání konsensu mezi ochranou vydry a mezi zájmy rybářů 
v CHKO Třeboňsko. Dnes se fond věnuje také výzkumu a monitoringu vydry. V devadesátých letech pomohly 
činnost této nadace nastartovat prostředky ze zahraničí, např. z lucemburské zahraniční pomoci.

Na Moravě dosáhla unikátních výsledků Nadace Veronica, která má ve svém poslání propojování ochrany 
přírody s kulturou. Při rozvoji svých aktivit při ochraně přírody se opírá o spolupráci s Ekologickým institutem 
Veronica, s organizacemi sdruženými v o.s. Tradice Bílých Karpat, s Domem ekologické výchovy Lipka v Brně, 
Sdružením Krajina na Vysočině a s dalšími partnery, zejména na jižní a východní Moravě. 

Nadace Veronica je jednou z prvních neziskových organizací, která od poloviny devadesátých let cíleně zís-
kávala do vlastnictví pozemky a nemovitosti pro účely ochrany přírody. Sloučením s Nadací pro ochranu lužní 
krajiny, která zanikla v roce 1998 po novelizaci zákona o nadacích, převzala Nadace Veronica fond na nákup 
lužních pozemků a využila ho k akvizici strategicky důležitých parcel v údolních nivách. Příkladem může být 
výkup pozemků v okolí posledního zbytku lužního lesa na území Brna, přírodní rezervace Černovický hájek.

Dalším významným nástrojem podpory soukromé ochrany přírody se staly předvánoční aukce uměleckých 
děl, které Nadace Veronica pořádá pravidelně od roku 2003, a do kterých čeští a moravští umělci věnují svá díla.



762 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

Celkově přinesly aukce za 8 let historie téměř 2 mil Kč, které Nadace Veronica využívá na projekty ochrany 
přírody a krajiny. Většina takto získaných prostředků byla formou nadačních příspěvků poskytnuta pozemkovým 
spolkům zejména v Bílých Karpatech a na Vysočině na výkup přírodně cenných pozemků. V Bílých Karpatech 
to je ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk, která z této podpory získala do vlastnictví jak strategické luční 
pozemky v rezervaci Javorůvky, tak lesní parcely, na kterých ponechává les volnému vývoji s ambicí vytvořit 
podmínky pro vývoj pralesa bez lidského zásahu (www.kosenka.cz). Na Vysočině přispěla Nadace Veronica 
opakovaně na výkupy a údržbu vlhkých luk pozemkovému spolku Sdružení Krajina, který se managementem 
lučních ekosystémů v centrální části CHKO Ždárské vrchy zabývá dlouhodobě (http://www.sdruzenikrajina.cz). 

Případová studie Hostětín

V roce 1996 učinila Nadace Veronica významné rozhodnutí o investici, v kontextu ČR tehdy zcela unikátní. 
Zakoupila hospodářskou usedlost v centru obce Hostětín (CHKO Bílé Karpaty) se zemědělskými pozemky 
a lesy na k. ú. Hostětín a Pitín s vizí vybudovat zde praktickou laboratoř pro udržitelný rozvoj venkova. Další 
pozemky nadace koupila o deset let později a v roce 2010 na obou katastrech vlastnila kolem 10 ha extenzivně 
obhospodařovaných lesů a přibližně stejnou rozlohu zemědělské půdy, pronajatou uživatelům hospodařícím 
v režimu ekologického zemědělství. Výzvou pro udržitelný management je rozdrobená držba v podobě menších 
parcel do velikosti maximálně 1 hektaru. 

Během let 1998 až 2010 se podařilo ve spolupráci s EIV Veronica, s obcí, SFŽP a dalšími partnery z veřej-
né správy, neziskového i podnikatelského sektoru, i s významnou podporou zahraničních i domácích dárců 
uskutečnit původní vizi a vybudovat v Hostětíně Centrum modelových projektů udržitelného rozvoje venkova
(http://hostetin.veronica.cz). 

V listopadu 2006 uvedla ZO ČSOP Veronica do provozu i seminární a ubytovací zázemí, které umožňuje 
výměnu praktických zkušeností na regionální, národní i mezinárodní úrovni a budova v pasivním energetickém 
standardu sama o sobě je ukázkou zeleného stavění, první svého druhu v ČR. 

Obr. 343:  Princ Charles při návštěvě Hostětína v březnu 2010 mj. ocenil i ovocnářské programy přispívající jak k zachování a obnově 
krajinného rázu, tak k zachování bohatství místních odrůd ovoce (© Nadja Meister).

Výjimečná hodnota vzdělávacího programu v Hostětíně spočívá v koncentraci praktických projektů a techno-
logií udržitelného rozvoje na malém území obce o 240 obyvatelích a v jejich inspirativnosti pro jiné obce. Také 
v kapacitě Ekologického institutu Veronica přinášet inovace a příklady dobré praxe ze zahraničí a ve spolupráci 
s univerzitními pracovišti dlouhodobě monitorovat změny a přínosy těchto projektů pro životní prostředí, krajinu 
i pro sociální a ekonomický rozvoj obce.
Mezi nejvýznamnější patří tyto:
– rychlý rozvoj ekologického ovocnářství zohledňujícího také zachování místních odrůd ovoce a ekonomickou 

motivaci sadařů prostřednictvím výkupu v moštárně, která už v roce 2000 přivedla na český trh první mošty 
v bio kvalitě; zároveň respektování tradic např. obnovou a provozování 200 let staré sušírny ovoce;

– ekologické hospodaření na pozemcích Nadace Veronica a na většině zemědělské půdy na katastru obce;
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– ekologické a zároveň nízkonákladové vyřešení sanace odpadových vod prostřednictvím kořenové čistírny 
s dočišťovacím rybníkem, který zároveň plní funkci vodního biotopu;

– využívání dešťové vody v provozu centra a recyklace části použité vody v provozu moštárny mají ve fl yšovém 
území s velkými výkyvy ve vydatnosti podzemních zdrojů velký význam;

– celý komplex aktivit zaměřený na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů je v Hostětíně unikátní. 
Zahrnuje jak modelové izolace budov (např. slámou) až na úroveň pasivního energetického standardu, tak 
využití biomasy v místní obecní výtopně na štěpku (v provozu od roku 2000), první šetrné obecní osvětlení 
v ČR (instalováno v roce 2006/2007), první rozsáhlejší využití ohřevu teplé vody svépomocně vyráběnými 
slunečními kolektory (první instalace 1997) i výroba energie z malých fotovoltaických elektráren pro místní 
spotřebu (od r. 2008).

– propojování hostětínských investic s ochranou a údržbou krajiny i biotopů s výskytem vzácných a chráněných 
druhů.

Obr. 344:  V září 2010 navštívil Hostětín lucemburský ministr životního prostředí Marco Schank (druhý zprava) v doprovodu kolegů 
z nadace Hellef fi r d’Natur. Moštárna v Hostětíně byla v roce 2000 zprovozněna díky lucemburské zahraniční pomoci i know how 
Raymonda Aendekerka (druhý zleva), výrazné postavy evropského ekologického zemědělství (© archiv Veronica).

Řadu těchto projektů spoluvytvářely, fi nancovaly, nebo umožnily Nadace Veronica nebo Nadace Partnerství.
Komplexní analýza vlivu těchto modelových projektů na udržitelný rozvoj obce byla publikována v roce 

2008 (http://hostetin.veronica.cz/dokument/0119_co_prinesly_projekty_v_hostetine.pdf). Studie potvrzuje 
tezi iniciátorů hostětínských projektů, a to že k přírodě šetrná řešení, respektující principy udržitelného rozvoje 
a minimalizaci uhlíkové stopy jsou ve střednědobém horizontu také ekonomicky výhodná. Vzniklo 11 nových 
pracovních míst, použité technologie přinášejí významné energetické úspory v řádech desítek procent, využívají 
především místní zdroje a výrazně podporují ekonomiku obce a mikroregionu. Multiplikační efekt těchto projektů 
pro šíření dobré praxe je při návštěvnosti 5–7 tisíc lidí ročně velmi významný.

Výsledky dlouhodobé práce i její význam v evropském kontextu ocenila také řada zahraničních návštěv, 
velvyslanců zemí EU a ministrů. V březnu 2010 poctil Hostětín svojí návštěvou i Princ Charles.

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je největší ekologickou nadací s celostátní působností. V rámci svých grantových programů 
podporuje projekty neziskových organizací i dalších subjektů v širokém spektru udržitelného rozvoje. V letech 
1991 až 2010 podpořila 2 722 projektů celkovou částkou 238 131 353 Kč, z toho na ochranu přírody a krajiny 
bylo zaměřeno 723 projektů částkou 35 176 755 Kč. 

Díky svému mezinárodnímu zakotvení od roku 1991 přinášela Nadace Partnerství do české ochrany přírody 
kromě fi nanční podpory projektů neziskových organizací především podněty ze zahraničí a možnosti pro výměnu 
zkušeností. Hlavní myšlenkou těchto „investic do lidí“ bylo obohatit český systém ochrany přírody, dosud plně 
kontrolovaný státem, osvědčenými modely soukromých iniciativ zohledňujících práva vlastníků a pracujících 
více s motivací zúčastněných partnerů než s direktivními zákonnými normami.
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Obr. 345:  První Landscape Stewardship Exchange Workshop se uskutečnil ve Vlárském průsmyku v Bílých Karpatech v roce 1994. 
Vlastníci lučních rezervací v katastru obce Nedašov si překvapivě dobře rozuměli s mezinárodní skupinou odborníků z USA, Velké 
Británie, Rakouska a dalších zemí. Workshop pomohl otevřít dialog mezi vlastníky a CHKO Bílé Karpaty (© Brent Mitchell).

Proto se na počátku devadesátých let Nadace Partnerství soustředila na organizaci stáží v USA pro lídry z oboru 
ochrany přírody a krajiny a kratší dobu také pro nevládní organizace, které se zabývaly problematikou vodních 
toků a povodí. Výběr účastníků byl koordinován se sesterskými nadacemi v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku 
a měsíční stáže v USA absolvovalo celkem 30 ochranářů jak z neziskových organizací, tak z resortních institucí. 
Mnohaletá spolupráce s QLF/Atlantic Center for the Environment sídlící v Nové Anglii, vedla nejen k inspiraci 
americkými Land Trusts (pozemkovými spolky), ale i k rozvoji širší škály nástrojů pro nestátní ochranu pří-
rody v rámci konceptu landscape stewardship (těžko přeložitelný anglický termín vyjadřující odpovědný vztah 
ke krajině).

Další desítky profesionálů v ochraně přírody i místních lídrů se zúčastnily výměnných pobytů v USA (land-
scape stewardship exchange) a workshopů v rámci ČR a Visegrádských zemí, které byly zaměřené na řešení růz-
ných témat místní ochrany přírody, místního rozvoje, konfl iktů s rozvojem turistiky, povodní, aj. problémů, a to 
společně s místními partnery. Tyto workshopy obohatila svou zkušeností řada expertů jak z USA, tak z Velké 
Británie, Holandska, Francie, Rakouska, Lucemburska, Španělska, Slovenska, nebo Polska. Metodika je popsána 
v publikaci RŮŽIČKA et al. (2004).

Výsledkem této cílevědomé investice do pochopení významu a možností nestátní ochrany přírody byl v České 
republice rozmach pozemkových spolků ke konci devadesátých let a ustavení Národního pozemkového spolku 
při ČSOP. Důležitou roli pro znovuobnovení pozemkových spolků sehrálo kritické množství lidí z oboru, kteří 
tento koncept v rámci zahraničních zahraničí poznali. Část z nich pracovala na MŽP a ve státní ochraně přírody 
a pomohla připravit a prosadit dotační program, který rozvoj pozemkových spolků dlouhodobě podporuje pro-
střednictvím ČSOP. Příznivou úlohu pro jejich úspěšný nástup měla také skutečnost, že v zemích koruny české 
existovala už od konce 19. století tradice okrašlovacích spolků i precedens soukromých rezervací. Zveřejnění 
archivů posledního jednatele Svazu na ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku, profesora Lesnické 
fakulty v Brně Aloise Zlatníka, jeho žákem, doc. Antonínem Bučkem, pomohlo odbourat nedůvěru některých 
pracovníků státní ochrany přírody k zahraničním konceptům a počet pozemkových spolků v ČR narůstal. V roce 
2010 bylo akreditováno 54 pozemkových spolků, které pečovaly o více než 1 600 ha přírodně cenných území.

Dalším zdrojem inspirace, kterou Nadace Partnerství české ochraně přírody pomohla zprostředkovat, byla 
britská zkušenost. Ať už z práce britských National Trust, Heritage Trust, RSPB, z Countryside Commission nebo 
z fungování britských národních parků a jejich spolupráce s univerzitními pracovišti. Poslední intenzivnější 
výměna se uskutečnila v letech 2002 až 2004 s podporou britské vlády a byla zaměřena na zmírňování konfl iktů 
v chráněných územích a na zavádění soustavy Natura 2000 pro zástupce správ CHKO, obcí a neziskových or-
ganizací.
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Jinými příklady mezinárodních iniciativ v ochraně přírody, kde Nadace Partnerství sehrávala roli prostřední-
ka, zajišťovala fi nancování nebo zastupovala ČR, byly v posledním desetiletí např.: mezinárodní iniciativa, která 
vedla ke vzniku Karpatské úmluvy (ratifi kována Českou republikou v roce 2006), projekt nevládního seznamu 
Natura 2000 (2004–2006) nebo podpora rozvoje regionálních značek místních produktů v Beskydech a v Bílých 
Karpatech v rámci projektu GEF UNDP (2006–2008). 

Po větrné smršti na konci 2004, která způsobila rozsáhlé polomy ve Vysokých Tatrách, uspořádala Nadace 
Partnerství velmi úspěšnou veřejnou sbírku, která umožnila investovat přes 11 milionů Kč do přirozené obnovy 
lesů na úpatí Tater.

Přibližně od roku 2002 uskutečnila Nadace Partnerství několik desítek projektů interpretace místního dědic-
tví. V nich se soustředila na srozumitelnou interpretaci hodnot ochrany přírody pro širokou veřejnost i mediaci 
konfl iktů mezi ochranou přírody a rozvojovými záměry zejména ve chráněných územích. Nadace zorganizovala 
několik školení zaměřených na metody prezentace přírodního dědictví veřejnosti pro správy CHKO, národních 
parků a neziskové organizace. Posledním projektem je např. asistence AOPK při nastavení obsahové a provozní 
stránky Domů přírody ve velkoplošných chráněných územích (2010–2011).

V období 2010–2013 administruje Nadace Partnerství blokový grant ze švýcarského fi nančního mechanismu, 
který je regionálně omezen na podporu NNO ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a zhruba 
40 mil. Kč je určeno na podporu projektů ekologických organizací. Část z nich bude věnována i ochraně přírody.

Další české nadace

Neziskové organizace zabývající se ochranou přírody a krajiny získávaly po roce 1990 podporu také od jiných 
českých nadací, které v oblasti životního prostředí nepůsobí primárně, ale administrovaly v minulosti některá 
grantová schémata určená pro ekologické NNO. Mezi největší zdroje patřila Nadace pro rozvoj občanské spo-
lečnosti (NROS), která spravovala zejména prostředky Evropské unie, zpočátku PHARE a později předvstupní 
fondy a grantová schéma určená na institucionální podporu NNO, zapojování veřejnosti a implementaci envi-
ronmentální politiky EU. V programovacím období 2007–13 české úřady neumožnily blokové granty pro NNO, 
které by administrovaly nadace. Tento výpadek zčásti nahradily norské fi nanční mechanismy. Blokové schéma 
pro NNO, které zahrnovalo i oblast životního prostředí, administrovala NROS.

Neziskové organizace působící v ochraně přírody podporovala také nadace OSF (Open Society Fund); sou-
středila se však zejména na advokační a legislativní projekty.

Okrajově podporovala tuto oblast i Nadace Via, zejména v souvislosti s rozvojem místních komunit. 

5.15   Environmentální 
výchova a vzdělávání 
v ochraně přírody

Jana Dlouhá

Pojmy obecné

Pod pojem environmentalistika se dnes shrnuje vel-
mi různorodý soubor oblastí lidského myšlení, jejichž 
rozměr je existenciální: člověk si s údivem uvědomuje 
určitou situaci, ve které se nachází, a která z mnoha hle-
disek ohrožuje principy jeho biologické existence i bytí 
mimolidského života, a klade základní otázku po tom, 
co činit za daných okolností. Toto vědomí mu dává nový 
pohled na minulost (je třeba se zabývat „environmen-
tálními“ dějinami), na současnost (nově je vnímán pro-
stor – omezené a zmenšující se prostředí pro život; je 
možno konstruovat environmentální mapy, zaznamená-
vající souvislosti, vývoj a často skryté znaky poškození), 

především ale probouzí zájem o budoucnost. To je po-
hled, který obrací logiku příčinných vztahů, a proměňuje 
tak způsob myšlení: poznání má sloužit budoucnosti, 
a není tak již hodnotově indiferentní – je svým způso-
bem orientované – což znamená, že zahrnuje možnost 
transformace jednak osobní, jednak společenské, která 
je i jedním z hlavních cílů poznávacího procesu. Mění 
se základní východiska vědy, která se přibližuje světu 
žitému (ztrácí svou abstraktní podobu, působí v životní 
praxi a je jí ovlivňována); výchova, která pro budoucnost 
pracuje, v této perspektivě znovu oživuje ideje obecného 
dobra, pro které stojí za to přinést osobní oběť a vyna-
ložit jisté úsilí; vzdělání popírá individualistické zákla-
dy současné civilizace, a připomíná si své univerzální 
základy. Environmentalistika je tedy tématem nosným, 
pokouší se vymanit vzdělávací systémy z ekonomických 
imperativů a konkurenčních nebo kariérních dostihů 
s nimi souvisejících.

Zmíněné souvislosti ovšem naznačují úzkou pro-
pojenost environmentálních oborů s jejich vzdělávací-
mi a výchovnými aplikacemi (věda je zde pro člověka 



766 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

a jeho životní cíle, což je v souladu s cíli vzdělávacími), 
a je zajímavé sledovat vzájemnou závislost dynami-
ky rozvoje obou oblastí. Kromě toho, viděno optikou 
environmentální, se rozostřují tradiční hranice mezi 
vzděláním a výchovou (obé má vést k jednotě osob-
nosti v jejím orientovaném úsilí o nápravu), a dochází 
k nové symbióze mezi teorií a praktickými činnostmi ať 
již jde o prožitek, zkušenost, nebo uplatnění poznatků 
v rámci nějaké aktivity. Do popředí zájmu v samotném 
aktu poznání se dostávají vztahy, nikoli objekty (obrat 
pozornosti k vzájemným interakcím, v nichž se skuteč-
nost teprve utváří); procesy, nikoli stavy (jako vývojové 
stupně, na něž je možno postupně působit, i jako žá-
doucí, rovnovážný, harmonický průběh událostí mikro- 
i makrosvěta), a také možnosti, které je teprve nutno 
objevit (což je založeno na nepředvídatelnosti okolností, 
jež mohou nastat). To je fl uidní pole, plně odpovídající 
tezím tekuté modernity (stav současného světa, v němž 
pevné a trvalé uchopení reality, včetně jejího pojmové-
ho popisu, je takřka nemožné, viz (BAUMAN 2002); 
terminologická neujasněnost je průvodním jevem to-
hoto stavu, avšak spory se, po jistém období vyjasňová-
ní, které se ukázalo být výjimečně neplodným, takřka 
nevedou. Environmentální komunita, která je ve stavu 
permanentního ohrožení většinovou společností (s je-
jími krátkodobými a ve své podstatě sobeckými zájmy 
ekonomickými), drží pospolu: shoduje se na tom, že růz-
né přístupy (ekologické, zaměřené na „životní prostře-
dí“ především z technického hlediska, nebo prosazující 
„udržitelný rozvoj“ či život) společně usilují o nápravu, 
jsou propojené, vzájemně závislé, a jejich přísné rozlišo-
vání je zbytečné. „…Názvoslovnými spory sice tříbíme své 
názory na cíle a obsah oboru, nemá však smysl dlouze se 
jimi zabývat … Pro účely ekopedagogické praxe ve školách 
a střediscích ekologické výchovy je proto možné (i vhodné) 
považovat pojmy ,ekologická výchova‘ a ,environmentální 
výchova‘ za stejnocenné, což ostatně už řadu let platí o ob-
sahové rovnosti pojmu ,environmentálna výchova‘ běžně 
používaného na Slovensku s českým termínem ,ekologická 
výchova…‘ “ (MÁCHAL 2000).

Tradiční dělení mezi vzděláním (spíše rozumová 
složka zahrnující vědomosti, ale i související dovednosti, 
postoje, hodnoty, normy) a výchovou (pojem zname-
nající pěstovat, vést, formovat; výchova vede k utváření 
osobnosti především z mravního hlediska) se uplatňuje 
i v environmentální oblasti: pojem výchova zahrnuje 
transformativní složku, užívá se spíše v nižších věkových 
kategoriích a pro mimoškolní činnosti. Pojmu vzdělání 
(environmentální, ekologické, pro udržitelný rozvoj) je 
pak někdy rozuměno i v technickém smyslu, obecně se 
však zdůrazňuje jeho celostní povaha a v našem přípa-
dě i vědomí provázanosti oborů (interdisciplinarita). 
Výchova bývá často pod pojem vzdělání zahrnována, 
naopak tento vztah neplatí.

Pojmy environmentálního vzdělání

Pokud bychom chtěli vysvětlit rozdílnost v užití zá-
kladních pojmů environmentálního vzdělání a v jejich 
významech, mohli bychom vyjít z teze o střetu gene-
rací, která je jedním z příznačných rysů diskontinuity 
současného světa. O střetu generací píše Zygmunt Bau-
man ve své poslední knize Umění života; ve významu 
nemožnosti vzájemného porozumění se tento fenomén 
objevil po druhé světové válce, jež rozdělila různé věkové 
skupiny ve společnosti odlišující se různou osobní život-
ní zkušeností (BAUMAN 2010). V postmoderní době 
ovšem veškerá sdělení pozbývají svých univerzálních vý-
znamů: všeobecně se vytrácí to podstatné, jež je základní 
součástí každého projevu a předpokladem vzájemného 
porozumění, a ono trvalé, o něž by stálo za to celoži-
votně usilovat: zbývá nekonečná různorodost a libovůle 
ve výkladech (i činech), sled paradigmatických proměn 
zasahujících jednotlivce i systémy například vědecké… 

Dnes tedy žijeme v čase a prostoru, kde je shoda mě-
řítek a dohoda na významech stále těžší – to zasahuje 
i do pojmového uchopení skutečnosti. Pojem vytvářený 
postupným zpřesňováním významu na základě rozšiřo-
vání znalostí o jeho podstatě postupně mizí; pojmy jsou 
nyní výsledkem nikoli důsledného úsilí o pochopení, ale 
často okolností, zvratů a politických rozhodnutí. Pojmy 
jsou formovány osobnostmi, událostmi a jejich odezvou 
ve veřejném mínění, trendy světovými i domácími, po-
litickými strategiemi a někdy i s tím souvisejícími mož-
nostmi financování (užití některých pojmů má větší 
naději na úspěch).

I v našem případě, co se týče možností porozumění 
přírodě, celé oblasti péče o ni i výchovy vedené v těchto 
dvou směrech, je možno vysledovat jisté generační ne-
porozumění: environmentální paradigmata se postupně 
mění a zahrnují stále širší kontext společenský. Původní 
ochrana přírodních památek a přírody jako takové (pří-
stup vycházející z křesťanských zásad a pojetí člověka 
jakožto správce stvoření, z romantických a obrozenec-
kých představ, až po zásady života v přírodě ve stylu Wo-
odcraft u, skautingu či foglarovském), byla do jisté míry 
nahrazována myšlením tzv. ekologickým (které bere 
v úvahu vztahy přírody a společnosti, ochranu krajiny 
ve všech souvislostech, a také péči o životní prostředí); 
tento přístup a pojem ovšem brzy v některých souvislos-
tech ztratil důvěryhodnost díky svému příliš širokému 
záběru, nadužívání, a také asociacím s principy ekologie 
jako přísné vědy. Stále se ovšem dobře hodí pro „ekolo-
gickou výchovu“, která zdůrazňuje přímé působení pří-
rody na člověka v období jeho psychického a fyzického 
rozvoje (což je do jisté míry též záležitost celoživotní). Je 
užíván i ve smyslu „ekologických principů“, kterými jsou 
nahrazeny nefunkční společenské mechanismy všude 
tam, kde se obracejí proti zásadám společného dobra, 
popírají morálku založenou na ohledu k budoucím ge-
neracím a nezohledňují úctu k životu jako takovému. 
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V oblasti tvorby politik je pak prosazován termín „trvale 
udržitelný rozvoj“, který by se měl promítnout do roviny 
individuální jako „udržitelný život“ zdůrazňující dobro-
volnou skromnost v zájmu budoucích generací.

Ve světě jsou výrazněji patrny (a především v politic-
kých dokumentech užívány) pouze dvě pojmové linie: 
environmentální vzdělávání (environmental education), 
více biocentrický směr péče o životní prostředí, který má 
na starosti vztah člověka k přírodě ve všech podobách, 
a dále vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které pracuje 
s širším pochopením společenskovědních a především 
praktických souvislostí. Milníky pro vytyčení cílů en-
vironmentálního vzdělávání (EV) byly následující: 
Stockholmská Deklarace (UN Conference on the Hu-
man Environment, 1972), která zdůrazňovala ochranu 
a tvorbu životního prostředí člověka); Bělehradská char-
ta (International Workshop on Environmental Education, 
1975), která defi nuje cílové skupiny environmentální 
výchovy; a především pak Tbiliská deklarace z r. 1977, 
kde jsou vytyčeny nové cíle, vlastnosti a principy envi-
ronmentální výchovy a vzdělávání. Vzdělávání pro udr-
žitelný rozvoj (VUR) se postupně rozvíjelo v souvislosti 
s následujícími dokumenty, které vycházely z politických 
debat, v rámci kterých se vyjasňovaly strategie pro bu-
doucnost:

Na Valném shromáždění OSN v r. 1987 byla před-
ložena zpráva Světové komise pro životní prostředí 
a rozvoj (komise Brundtlandové) „Naše společná bu-
doucnost“, která vyslovila principy udržitelného rozvoje. 
Tématu vzdělávání pro udržitelný rozvoj se pak věnu-
je Kapitola 36 „Podpora vzdělávání, osvěty a školení“ 
Agendy 21 přijatá na Summitu Země (Konferenci OSN 
o životním prostředí a rozvoji, WSSD) v Rio de Janiero 
r. 1992. Na další konferenci WSSD v r. 2002 v Johannes-
burgu byla zdůrazněna zásada, že udržitelný rozvoj má 
být integrován do vzdělávání, a naopak, vzdělávání je 
jedním z nástrojů udržitelného rozvoje. Především pak 
vyhlášení Dekády OSN pro vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj 2005–2014 vedlo k rozvoji této oblasti; za jeden 
z pilířů VUR je v jejích programových dokumentech 
pokládána spolupráce mezi různými společenskými sku-
pinami (hráči v oblasti udržitelného rozvoje). Strategie 
EHK OSN pro VUR z r. 2005 (součást Dekády) pak vy-
tyčila rámec pro implementaci principů VUR, navrhla 
hodnotící nástroje, v jejím rámci se pracuje na kompe-
tencích VUR atd.

Environmentální vzdělávání má zasahovat i do sfé-
ry společenskovědní: podle široce respektované defi -
nice přijaté v roce 1977 na mezinárodní konferenci 
o environmentální výchově v Tbilisi, je jedním z jejích 
hlavních cílů: „4. …jasně ukázat ekonomické, politické 
a ekologické vzájemné souvislosti moderního světa…; 
5. …věnovat zvláštní pozornost porozumění komplex-
ním souvislostem mezi socio-ekonomickým rozvojem 
a zlepšováním životního prostředí.“ (Tbilisi  Declaration, 

1977; ČINČERA 2009). Ve vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj je pak zdůrazňován sociální rozměr; důležité jsou 
společenské procesy a interakce, jakož i hledání možnos-
tí pro individuální angažovanost v rámci společenských 
systémů. Důraz je kladen na schopnost kritického myš-
lení, hodnotové základy poznání (vyjasňování vlastních 
hodnot je prvním krokem poznávacího procesu) a uvě-
domělé jednání z toho vyplývající. Tento typ vzdělání 
je orientován na budoucnost (má předjímat pozitivní 
a udržitelný stav společnosti), rozvíjí se v dialektickém 
vztahu mezi tradicí a inovacemi, učí myslet systémově 
a vést dialog mezi různými názory a přístupy (TILL-
BURY 2010).

Vedle toho ovšem i ve světě stále působí „ekolo-
gické vzdělávací paradigma“, zmiňuje se o něm napří-
klad STERLING (2001), který je klade proti běžnému 
„manažerskému“ pohledu na vzdělání, rozvíjejícímu se 
především s ohledem na dosažení ekonomické prospe-
rity jednotlivce i společnosti. Autoři knihy Ekologické 
vzdělání v akci: jak propojit vzdělání, kulturu a život-
ní prostředí (SMITH & WILLIAMS 1999) pak ukazují 
na zvláštní povahu této součásti environmentálního 
vzdělání: jejím cílem je zdůraznit nevyhnutelnou při-
náležitost člověka k přírodě; vývoj společnosti je pak 
důsledkem interakcí našeho druhu s prostředím, které 
obývá. To už odkazuje k aplikovanému biocentrismu; 
celkově však lze ekologii jako vědě o vzájemných inter-
akcích organismů a jejich vazbách na prostředí děkovat 
za to, že soustředila pozornost právě na vztahy mezi je-
dinci a společenstvími, ne na „objekty“ studia, které jsou 
součástí logických abstraktních systémů biologických. 
Obecně se soudilo, že poznání těchto vztahů napomůže 
jejich znovuustavení, a ekologie tak má schopnost půso-
bit v tomto směru i ve společenském kontextu; na tomto 
základě pak pronikla do všech oborů, její problematika 
stala všudypřítomnou, a to se později projevilo i ter-
minologicky: ekologické pojmy byly formulovány na-
příklad v rámci ekonomie, jako služby a statky přírody, 
jejichž hodnotu je možno vyčíslit a zahrnout do ekono-
mických propočtů (a tak z pohledu ekonomie osprave-
dlnit též výdaje na jejich ochranu).

Postupný přesun akcentů ze statického vnímání pří-
rodních jevů a pochopení dějů jako podléhajících zá-
konům (důraz na kauzální souvislosti, jejichž poznání 
umožňuje technologické zásahy a manipulace) k více 
dynamickému pohledu na skutečnost (respektujícímu 
nepředvídatelnou provázanost příčin a důsledků v ob-
lastech zdánlivě odlehlých) změnil i roli environmen-
tálního vzdělávání. Jeho smyslem se stalo připravit 
všeobecnou půdu pro pochopení souvislostí a možnost 
je zohlednit v různých oborech činnosti; a také vytvořit 
předpoklady pro koordinaci různých skupin v činnos-
tech společného zájmu, jímž je zachování předpokladů 
života na Zemi. Teprve později se vyvinul koncept udr-
žitelného rozvoje, implicitně zahrnující pojetí obecného 
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dobra (či veřejného prospěchu), a ten si na poli vzdělá-
vacím začal činit nárok na tvorbu univerzálního smys-
lu, porozumění či diskurzu, který by pronikl do všech 
oborů nebo předmětů, a to jako společný a sdílený etický 
imperativ, jenž by měl dodat veškerému poznání určitou 
hodnotovou orientaci. Vedlejším produktem tohoto vý-
voje je snaha o celkové zlidštění vzdělávacího systému 
(který v současnosti postupně tíhne k informačnímu 
přesycení a nabývá poněkud abstraktní podoby), návrat 
ke zkušenostním východiskům poznání a přirozenému 
prožitku, který je základem citového a mravního rozvoje, 
a snaha o propojení předmětných oblastí, které stále více 
divergují, takže se pak obecná vzdělanost těžce dostává 
ke své původní celistvosti.

Samotnou ekologickou výchovu lze chápat „kulturně 
specifi cky“ a v českých podmínkách se rozvinula do zce-
la typické, dalo by se říci národní podoby, zformovala 
společenství odborníků propojené s neziskovým sek-
torem a navazující na místní tradice; její představitelé 
se angažovali v rámci tvorby vzdělávacích politik, vedli 
soustavný dialog se státní správou, což umožnilo exis-
tenci a rozvoj celé oblasti. Ekologická výchova také zajis-
tila kontinuitu přirozených (ideologicky nezasažených) 
forem výchovy v dobách totalitních, a v současném 
období neřízeného kapitalismu pěstuje tzv. alternativní 
(ve skutečnosti jen nikoli masové) hodnoty. Vznikala 
v souvislosti s konceptem ekologie a jeho aplikací ve spo-
lečenskovědním kontextu, proměnila se ale na hnutí 
za zachování psychologických (snad i duchovních) před-
pokladů rozvoje člověka: vzala si na starost pochopení 
života v jeho přirozenosti, posílení vztahu člověka k mís-
tu (domovu), a podporu vztahů a vazeb v rámci růz-
ných společenství, které usilují o nápravu toho, co ničí 
nekultivovaná bezohlednost. V období rozostření obec-
ně sdílených hodnot tak byla a stále je plnohodnotnou 
a (téměř) univerzální náhradou hodnot společenských, 
a to zvláště v českých podmínkách, kde pokusy oriento-
vat vzdělávání hodnotově jsou v praxi často ideologizo-
vány nebo se setkávají s poněkud skeptickým postojem 
či lhostejností. V poslední době se právě do této oblasti 
promítají nejlepší zdroje z mnoha oblastí, které se cítí 
být ohroženy rozvojem neudržitelným: přírodní fi losofi e 
(kterou využívá pro refl exi myšlení ekopedagogického 
například Michal Bartoš na Sluňákově), nejlepší české 
tradice v brněnské škole, která vychovala celou plejádu 
osobností (Aleš Máchal, Hanka Horká aj.), otevřenost 
vůči světovým trendům ve Středisku ekologické výcho-
vy Sever (manželé Kulichovi), křesťanské zdroje a péče 
o přirozený vztah k přírodě a úctu k životu ve všech 
jeho podobách (Kateřina Jančaříková a její Centrum 
environmentálního vzdělávání a výchovy na PedF UK), 
nebo využití zahraničního know-how v dané oblasti pro 
rozvoj metodických základů a především evaluačních 
postupů, které vedou k přesnějšímu vědomí a refl exi cílů 
a možností v rámci ekovýchovných programů (Jan Čin-

čera a jeho metoda zlepšování programů EV prostřed-
nictvím výzkumné refl exe). a bylo by možné jmenovat 
mnohé další…

Kdo má hlavní roli ve výchově 
(environmentální, ekologické, 
k udržitelnému rozvoji)? 

Ačkoli již Komenský psal o přírodě jako nejlepší vůd-
kyni lidského života a základu poznání, historicky nesl 
vztah k přírodě v našich zemích své výchovné ovoce 
spíše v obdobích stability ve společnosti. Původně byl 
součástí názorného přírodopisného a praktického vyu-
čování (využití školních zahrad pro tyto účely výslovně 
ustavuje vyučovací řád z r. 1869, viz MORKES 2010), 
a děti byly vedeny k ochraně „uměleckých a přírodních 
památností“ (Řád školní a vyučovací pro školy obecné 
a měšťanské z r. 1905, tamtéž). Ve školních osnovách 
tak byla výchova k ochraně přírody původně součástí 
jejího poznávání (pozornost věnovaná studiu se samo-
zřejmě spojovala s úctou a odpovědností). Od dob ná-
rodního obrození se rozvíjel vztah k určitým přírodním 
památkám v duchu romantismu; další vývoj lze spojovat 
s rozmachem turistiky (vznik Klubu českých turistů, tu-
ristická činnost dalších sportovních spolků); ta ovšem 
ve svých počátcích často navazovala na tradice nábožen-
ských procesí k poutním místům. V polovině 19. století 
pak začínají vznikat občanské okrašlovací spolky, které 
pěstovaly též lásku dětí k přírodě; na přelomu století jich 
je již přes 200, a tak r. 1904 zakládá prof. dr. Urban – 
Jarník v Praze Svaz spolků pro okrašlování a ochranu 
domoviny (v Brně je založen Svaz pro výzkum a ochranu 
přírody) – viz KULICH (2010a). O vztah dětí k přírodě 
pečovala i tzv. Čechova květnice, ženská odnož okraš-
lovacího Svazu (MORKES 2010).

Přibližně od vzniku samostatného Československa se 
ochrana přírody postupně institucionalizuje; tento vývoj 
byl ovšem během druhé světové války přerušen a bylo 
na něj navázáno až po r. 1946. V té době vycházela vět-
šina vzdělávacích aktivit ze státní ochrany přírody, která 
měla na starosti též propagaci svých ochranářských zá-
měrů (bylo zřízeno několik stanic ochrany přírody, a po-
tom od r. 1946 vycházel věstník státní péče o ochranu 
přírody a krajiny „Ochrana přírody“, atd., více viz KU-
LICH /2010a/). V roce 1918 tehdejší ministerstvo škol-
ství a národní osvěty rozšiřuje působnost svoji a svých 
podřízených orgánů na přírodní památky. Již v roce 1919 
byli jmenováni konzervátoři pro ochranu přírody, a to 
jak pro celý stát, tak pro jednotlivé okresy. V témže roce 
byl zřízen lektorát ochrany přírody na Karlově Univer-
sitě v Praze a o rok později i na Českém vysokém učení 
technickém v Praze na fakultě zemědělského a lesního 
inženýrství. Celé období první republiky je však cha-
rakterizováno spíše snahou jednotlivých pracovníků 
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o ochranu přírody a výchovu k ní, než celkovým tren-
dem politiky státu. (KULICH 2010a).

Státní ochrana přírody se v období poválečném stala 
impulsem a zázemím pro snahy výchovné – spíše ovšem 
ojedinělé aktivity (např. vyhlášení programu Hlídek 
na ochranu přírody (HOP) Janem Čeřovským v rámci 
časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců kon-
cem padesátých let), jež byly iniciované silnými osob-
nostmi. Jan Čeřovský spolu s Evou Olšanskou utvářeli 
moderní pojetí výchovy k ochraně přírody, překračující 
úzký pohled biologický a péči o chráněné části příro-
dy – formovali tak koncept ekologické výchovy zdů-
razňující širší vztahy a spojitost s životním prostředím 
člověka, viz (MÁCHAL 2000; JANČAŘÍKOVÁ 2010). 
Postupně vznikala také sféra nevládních, státem přímo 
neřízených organizací, která ovšem v období socialismu 
reagovala velmi citlivě na výkyvy a zvraty v politických 
liniích tehdejšího režimu. Na příkladu aktivit a orga-
nizací lze dokumentovat také terminologický vývoj: 
od ochrany přírody (na konci padesátých a v šedesátých 
letech) k širšímu pojetí ekologickému, zahrnujícímu též 
ochranu krajiny a péče o životní prostředí (sedmdesátá 
a osmdesátá léta) až po současné usilování o udržitelný 
rozvoj, resp. trvale udržitelný život (o němž se vedou 
diskuse od let devadesátých). V prvním z těchto obdo-
bí lze jmenovat např. hlídky ochrany přírody (HOP) aj. 
viz (MÁCHAL 2000); dobrovolnou organizací ochrany 
přírody byl Sbor ochrany přírody při Společnosti Národ-
ního musea v Praze, který vznikl v r. 1958 a v roce 1969 
se transformoval do známého TISu, Svazu pro ochranu 
přírody a krajiny. Také v jeho rámci se postupně prosa-
zovalo pojetí výchovy, které se později dočkalo označení 
výchova ekologická: heslo „Poznej a chraň“ bylo naplňo-
váno podle desatera ochranářských zásad, které čerpaly 
z tradice Woodcrtaft u. Vliv TISu na mladou generaci 
v tzv. Klubech mladých ochránců přírody byl značný; 
organizace však neměla dlouhého trvání, fungovala 
(pouze, v tehdejších podmínkách spíše až) do r. 1979, 
kdy a byla nahrazena loajální organizací se státem kont-
rolovaným vedením – Českým svazem ochránců přírody 
(ČSOP), jenž byl založen 11. září 1979. TIS, který byl 
ustaven jako samostatná organizace listopadu 1969, se 
dostal v období tzv. normalizace 70. let 20. století pod 
soustavný nátlak režimu, který pak zapříčinil jeho „dob-
rovolné“ rozpuštění. Tím byly nuceny ofi ciálně ukon-
čit činnost i všechny Kluby mladých ochránců přírody 
TISu. Více viz MÁCHAL (2000), ZAJONCOVÁ (2003).

Jednotlivé základní organizace ČSOP však často 
fungovaly dosti autonomně a staly se často útočištěm 
zapálených ochranářů (včetně mnoha nesouhlasících 
s tehdejším režimem); vzešly z ní takové osobnosti jako 
například Bedřich Moldan. Prvním předsedou této 
nové ochranářské organizace se stal prof. ing. Franti-
šek Hron, CSc. z pražské Vysoké školy zemědělské, viz 
ČSOP (2008).

V roce 1960 byl ustanoven Státní ústav památkové 
péče a ochrany přírody a jeho krajská a okresní střediska 
zabývající se mj. též výchovou k ochraně přírody (KU-
LICH 2010a). V té době se začalo dařit opozičním akti-
vitám – na přelomu 60. a 70. let vznikla Ekologická sekce 
při Biologické společnosti ČSAV, která pak pořádala 
pravidelné schůzky a vydávala samizdatové publikace; 
v osmdesátých letech vycházel dále Ekologický bulletin, 
jehož šéfredaktorem byl řadu let Ivan Dejmal, a časopis 
Nika vydávaný od r. 1978 Ivanem Makáskem. Tradiční 
dětské organizace pěstující lásku k přírodě, jako byl např. 
Junák nebo TIS, ovšem podléhají normalizačnímu ná-
tlaku; pionýrská organizace, která je měla nahradit, byla 
pro mnohé nepřijatelnou alternativou, takže vedle ní po-
řád existovaly Turistické oddíly mládeže nebo ilegální 
skautské oddíly. Ekologické problematice se ale dostalo 
též určité ofi ciální podpory: Hnutí Brontosaurus (vznik-
lo jako součást SSM v r. 1974 a proslavilo se známým 
sloganem „Brontosaurus to nepřežil…“) provokovalo 
ke konkrétním akcím na ochranu životního prostředí 
(MÁCHAL 2000). Z kampaně iniciované vědeckými 
pracovníky Ústavu krajinné ekologie ČSAV Eliškou No-
vákovou, Miroslavem Martišem, Janem Šolcem, profe-
sionálním ochranářem Václavem Petříčkem, a vedené 
ve spolupráci s redaktorem Mladého světa Josefem Vel-
kem se vyvinulo uvnitř SSM relativně samostatné Hnutí 
Brontosaurus (MÁCHAL 2000).

Další ochranářské aktivity bylo možno pozorovat 
v různých, často absurdních organizacích – většinou se 
jednalo o místní skupiny, původem skautské, sokolské či 
trampské, které nadále vyvíjely svoji činnost pod jinou 
hlavičkou – ČSTV, Svazarmu, Pionýru, ROH. Nadále 
také působily některé skupiny bez ofi ciálního právního 
statutu, především trampské osady.

V sedmdesátých a osmdesátých letech se ekologické 
výchově též věnovaly mimoškolní aktivity a letní tábory 
organizované domy dětí a mládeže nebo stanicemi mla-
dých přírodovědců; postupně se na tuto oblast zaměřují 
i kulturní instituce (v té době spadala ochrana přírody 
do resortu kultury). Od ekologické výchovy ke kom-
plexnějšímu pojetí výchovy k péči o životní prostředí se 
přechází s postupným rozšiřováním zájmu o společen-
skovědní souvislosti v sedmdesátých letech, v té době 
se ale proponenti tohoto konceptu museli bránit silné 
ideologizaci (což činili více či méně úspěšně). Posun 
od ochrany přírody k péči o životní prostředí odrážejí 
i dobové názvy organizací: např. TIS – Svaz pro ochranu 
přírody a krajiny, a později Komise pro ochranu a tvorbu 
životního prostředí ÚV SSM (zde vzniklo – původně 
svazácké – Hnutí Brontosaurus).

Listopad 1989 byl zlomem též v oblasti environmen-
tálního vzdělávání a výchovy, které mohly najednou těžit 
ze všeobecného uvolnění poměrů a nadšení; v následu-
jícím období se podílely na všeobecných reformních 
snahách ve vzdělávací oblasti. Mnohé organizace po-



770 5  Ochrana přírody a krajiny v ČR

kračovaly ve vývoji započatém před sametovou revolu-
cí: Český svaz ochránců přírody se postupně přeměnil 
v moderní nevládní neziskovou organizaci, která nyní 
věnuje velký prostor celoročním činnostem svých ko-
lektivů mladých ochránců přírody (MOP), jež zastřešuje 
svazové Centrum pro děti a mládež (CDM); obnovily 
se tradice skautingu a přitom se ekologická výchova 
udržela také v rámci Pionýra. Kromě toho se ovšem 
nově ustavila celá řada organizací, které zpočátku od-
rážely myšlenkovou diverzitu u nás i ve světě, postupně 
se jejich přístupy tříbily, a to vzhledem k požadavkům 
formálního vzdělávacího systému (pro nějž se staly part-
nerem) i s ohledem na vzájemnou spolupráci v rámci 
vznikajících sítí nevládních organizací. Intenzivně 
(z hlediska přirozeného vývoje ovšem teprve následně) 
se budovalo institucionální zázemí: ekologická výchova 
všech cílových skupin a v rámci formálního i neformál-
ního systému se stala jednou z priorit nově vznikajících 
ministerstev: Ministerstva životního prostředí České 
republiky (MŽP), a na přechodnou dobu i Federálního 
výboru pro životní prostředí (FVŽP). Tento nový obor 
se otevřel světu, získával inspiraci a fi nance z prostředků 
našich i ze zahraničí, a začal čerpat z nejrůznějších myš-
lenkových zdrojů a diskutovat o zásadách udržitelnosti 
v kontextu globálních problémů a pohledů (například 
CAHA 1998). Na tomto základě se pak začaly rozvíjet 
i nové programy, metody a formy.

Jako výsledek tohoto vývoje se environmentální 
vzdělání a ekologická výchova etablovaly jako důležitá 
součást vzdělávacího systému; v současných podmín-
kách fungují paralelně vedle sebe, první z nich spíše 
v oblasti školské (to je dáno pojmoslovím školského 
zákona a vyhlášek), druhý pojem a přístup je zase více 
užíván pro mimoškolní, neformální aktivity (termín je 
pochopitelnější pro veřejnost a přitažlivější pro cílovou 
skupinu). Vzdělávání pro udržitelný rozvoj nevyrostlo 
z předchozího vývoje organicky, bylo spíše introduko-
váno mezinárodním společenstvím jako nástroj politik 
zohledňujících vzdálenější budoucnost lidstva; vážnější 
debaty o něm jakožto samostatném vzdělávacím kon-
ceptu se u nás objevují až po přijetí Strategie VUR EHK 
OSN vládou ČR v r. 2005. Ekovýchovné společenství jej 
ne zcela přijalo, neboť většinu jeho principů již tradič-
ně uplatňovalo ve svých programových dokumentech 
i praktických činnostech, metodách a formách. Celo-
světově se však právě tato oblast rozvíjí nejdynamičtěji 
a tento trend by se měl odrazit i u nás: celostní povaha 
udržitelného rozvoje, díky které je zohledněn ve všech 
sektorech ekonomických i sociálních, vyžaduje celo-
společenský dialog, který je třeba právě v našich pod-
mínkách systematicky připravovat mj. prostřednictvím 
výchovy.

Rozvoj environmentálního vzdělávání po roce 1989 
byl intenzivní a živelný, a k jeho odborné refl exi dochází 
až nyní. Střediska ekologické výchovy spolupracují stále 

těsněji s vysokými školami (Lipka a Veronica napoje-
né na PedF MU Brno), periodika vydávaná neziskovou 
sférou se profesionalizují (např. časopis pro ekogramot-
nost Bedrník, který vychází od r. 2001 a je distribuován 
na všechny školy v síti M.R.K.E.V. – postupně přináší 
témata jako vzduch, politika, změny klimatu, zelená ško-
la…; vznikl odborný recenzovaný časopis pro environ-
mentální vzdělávání Envigogika vycházející elektronicky 
od r. 2006). Odborné zázemí je nezbytnou podmínkou 
zakotvení environmentálního vzdělávání ve výuce uči-
telů a pro ustavení jeho řádných oborových východisek 
důležitých z hlediska dalšího vývoje, konkrétně napří-
klad umožňuje (sebe)hodnocení jednotlivých programů 
(více viz následující kapitola – Činčera…).

Právní a institucionální rámec 
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
(EVVO)

Ekologická témata byla podstatnou součástí transforma-
ce společnosti po roce 1989, a v oblasti environmentál-
ního vzdělávání bylo možno navázat na poměrně bohaté 
tradice, především ve výchově mimoškolní a dobrovol-
ných aktivitách, předpoklady existovaly ale i ve formál-
ním systému. Příznivé podmínky odstranily překážky 
přirozeného vývoje, který se tak se oproti minulosti vý-
razně urychlil a obohatil o nové směry. Environmentální 
vzdělání se začalo postupně utvářet v dnešní podobě, 
získávalo legislativní podporu a institucionální zázemí, 
bylo začleněno do agendy státní správy a byly vytvo-
řeny předpoklady pro grantovou podporu nezávislých 
aktivit. To přispělo k nebývalé diverzifi kaci výchovných 
a vzdělávacích metod a forem, a to často ve spolupráci se 
zahraničím – napojení na mezinárodní trendy přispělo 
k různorodosti přístupů, seznam vzdělávacích cílů se 
rozšířil směrem k určité angažovanosti (pěstování ob-
čanských dovedností a postojů), některá témata přinesla 
přehodnocení tradičních hodnot (globální výchova). To 
vše vedlo ke koncepčním změnám a také vzniku nových 
iniciativ; objevila se také nutnost systematického zajiš-
tění ze strany státní správy.

Jako první kodifi kovala částečně tuto oblast vzdě-
lávání hned v květnu 1990 novela školského zákona 
(171/1990 Sb., kde je formulována povinnost základních 
a středních škol poskytovat „ekologickou výchovu“). Sa-
mostatné Ministerstvo životního prostředí ČR založené 
brzy po politických změnách v roce 1989 od počátku 
legislativně podporovalo i EVVO. Například zákon 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí schválený v roce 
1992, v § 16 uvádí: 
„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly 
k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale 
udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udrže-
ní kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek 
a k úctě k životu ve všech jeho formách.“
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Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
pak stanovil povinnosti orgánů státní ochrany přírody 
v ekologické výchově.

Na MŽP ČR byl také brzy vytvořen samostatný úsek 
zaměřený na vzdělávání, výchovu a osvětu a spolupráci 
s neziskovými organizacemi. Ten pak pracoval na stra-
tegii státní podpory ekologické výchovy na 90. léta, jež 
byla schválena usnesením vlády č. 232/1992 – na jeho 
základě až dosud plní MŽP ČR úlohu odborného ga-
ranta environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 
tuto oblast koordinuje a kontroluje. V letech 1990–1992 
podporovalo ekologickou výchovu také federální minis-
terstvo, tedy Federální výbor pro životní prostředí.

Podpora environmentálního vzdělávání, výcho-
vy a  osvěty byla později zapracována i  do  zákona 
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním pro-
středí (nabyl platnosti 1. 7. 1998), který zajišťuje obča-
nům zejména: „informace o stavu životního prostředí 
a přírodních zdrojů a vytváří tak základní a výchozí 
podmínku pro jejich aktivní účast v řešení problémů, 
které ohrožují život i další vývoj lidské společnosti. Vě-
dět umožňuje hodnotit, zaujímat stanoviska, jednat.“ 
Aby byla společnost dostatečně informována a mohla 
dozrávat k trvale udržitelnému rozvoji, je nutná infor-
mační kampaň zajištěná informačními nástroji; jedním 
z nich je i environmentální výchova. Tento zákon od-
povídá požadavkům Evropské unie a je harmonizo-
ván s příslušnou směrnicí č. 90/313/EHS, o svobodě 
přístupu k informacím o životním prostředí. Původ-
ní zákon o právu na informace o životním prostředí, 
č. 123/1998 Sb. byl novelizován poprvé ve znění zákona 
č. 132/2000Sb. a podruhé novelizován ve znění zákona 
č. 6/2005Sb., s účinností o 6. ledna 2005. 

V zákoně č. 123/1998 Sb., § 13 Environmentální vzdě-
lávání, výchova a osvěta jsou explicitně stanoveny po-
vinnosti Ministerstva životního prostředí i rozsah jeho 
spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy a dalšími ústředními orgány státní správy.

„…(4) Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy 
a) zodpovídá za zařazení environmentální výchovy 
ve smyslu udržitelného rozvoje do základních pedagogic-
kých dokumentů a b) podporuje další vzdělávání pedago-
gických pracovníků v oblasti ochrany životního prostředí 
a udržitelného rozvoje.“

Význam environmentálního vzdělání je zdůvodněn 
ve Státní politice životního prostředí České republiky, 
která se stala východiskem pro zpracování Státního pro-
gramu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
v České republice. Ten byl připraven jako nadrezortní 
dokument a přijat v říjnu r. 2000 jako základní strate-
gický podklad pro dlouhodobý rozvoj environmen-
tálního vzdělání v celé jeho šíři: shrnuje východiska 
EVVO v zákonech a dokumentech platných na úrovní 

EU i v České republice, zajišťuje roli státu, především 
resortu životního prostředí a školství, defi nuje dobro-
volné nástroje. Stanovuje cíle a úkoly dělené dle cílových 
skupin, specifi kuje prostředky k jejich dosažení; jeho 
závěry se dotýkají všech obyvatel, jeho cílem je zvýšit 
odpovědnost všech složek společnosti, a jeho součástí je 
i osvěta a poradenství. Státní program environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (SPEVVO) byl 
schválen usnesením vlády č. 1048 ze dne 23. října 2000. 
Poradenství je ale od roku 2010 vyčleněno ze  SPEVVO 
a je upraveno samostatně Rozvojovým programem en-
vironmentálního poradenství v České republice pro 
období 2008–2013. SPEVVO upravuje také podmínky 
pro využití možností odborných ústavů řízených MŽP, 
podporu nestátních neziskových organizací (NNO), 
jejich sítí, středisek ekologické výchovy i dalších, kteří 
mají zájem na spolupráci, včetně médií. 

Prováděcími strategickými dokumenty Státního 
programu EVVO jsou dvouleté akční plány obsahují-
cí konkrétní opatření pro dané období; poslední Akční 
plán na léta 2010–2012 přijatý usnesením vlády č. 1302 
ze dne 19. října 2009 navazuje na předešlé akční plány, 
hodnotí aktuální stav ve všech oblastech, a vytyčuje pro 
ně stavy cílové; jeho závěry reagují na doporučení od-
borných studií a analýz k EVVO.

Spolupráce mezi MŽP a Ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy byla potvrzena v roce 1999 podpisem 
Meziresortní dohody o spolupráci v oblasti environmen-
tální osvěty‚ vzdělávání a výchovy a ustavením Mezire-
sortní pracovní skupiny environmentálního vzdělávání‚ 
výchovy a osvěty při MŽP (jejími členy jsou zástupci 
Úřadu vlády, většiny ministerstev, krajských úřadů, 
dále např. AOPK ČR a některých neziskových organi-
zací, které se věnují EVVO). Společný zájem v oblasti 
EVVO pak dotvrzují dokumenty vydávané rezortem 
školství: objevuje se ve formulacích Školského zákona 
č. 561/2004 Sb., jenž mezi všeobecnými vzdělávacími 
zásadami stanovuje v § 2, že „Obecnými cíli vzdělávání 
jsou zejména… g) získání a uplatňování znalostí o život-
ním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale 
udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdra-
ví.“ V praxi je EVVO na školách regulováno metodic-
kými pokyny, především už v r. 2001 MŠMT vydaným 
Metodickým pokynem k EVVO (č. j. 32 338/2000-22) 
určeným všem školám a školským zařízením, který 
podrobně popisuje, jak by měl vypadat systém EVVO 
na škole (například zavádí funkci školního koordiná-
tora EVVO a uvádí podmínky pro vytváření školních 
programů EVVO). Dokumenty zásadního významu 
i pro ekologickou výchovu jsou pak Rámcové vzděláva-
cí programy, které jsou postupně přijímány od r. 2003 
a které vymezují environmentální výchovu jako povin-
né průřezové téma v základním i středním vzdělávání. 
(KULICH 2010b).
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Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj se formuje v prv-
ní polovině 90. let 20. století v souvislosti s vlivem ze 
zahraničí. Kromě již zmíněné legislativy a dokumen-
tů v oblasti EVVO jsou jedním z jeho myšlenkových 
zdrojů hodnoty slučitelné s udržitelným způsobem 
života, které zformuloval Josef Vavroušek ve svém ná-
vrhu výuky „Ekologie člověka“ z roku 1994. Navazoval 
tak na práce Igora Míchala, který již r. 1988 vydal text 
O odpovědném vztahu k přírodě zavádějící u nás pojem 
ekologická etika. Vavrouškovy teze pak rozvinuli Milan 
Caha s Jiřím Kulichem směrem k hodnotovým nor-
mám pro vztahy ve společnosti (MÁCHAL 2010 uvádí 
KULICHA & CAHU 1997). Tyto myšlenky posunuly 
zaměření EVVO výrazně směrem k tématům udržitel-
ného rozvoje (v tomto směru ovšem působily silně také 
zahraniční myšlenkové zdroje, například překlady prací 
Denise Meadowse aj.), nicméně VUR jako samostatná 
oblast se dosud plně nevyprofi lovalo, alespoň co se týče 
základních a středních škol a mimoškolních aktivit. 
V rámci vysokých škol se nositelem VUR stalo Centrum 
UK pro otázky životního prostředí založené Bedřichem 
Moldanem r. 1992, které od svého vzniku prosazovalo 
interdisciplinární formy výuky v rámci ČR a usilovalo 
o propojení s mezinárodním děním v oblasti VUR.

Impulsem pro další rozvoj by měla být institucionál-
ní sféra a jí vytvořené strategie navazující na meziná-
rodní závazky a dohody platné na celoevropské úrovni 
a přijaté vládou ČR. Ke Strategii VUR EHK OSN, na je-
jíž přípravě se předtím čeští experti významně podíleli, 
se Česká republika přihlašuje v roce 2005, první verze 
národní strategie VUR je do vlády předložena v roce 
2007, druhá verze pak v roce 2008; ta je schválena vlád-
ním usnesením v červenci stejného roku pod názvem 
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republi-
ky (2008–2015). Zároveň pracují zástupci ČR v řídícím 
výboru a pracovních skupinách Strategie VUR v rámci 
EHK OSN – např. na vývoji indikátorů VUR použitých 
později ke sledování míry naplňování Strategie signa-
tářskými státy. Zpracování Akčního plánu této Strategie 
VUR má na starosti Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy, které pro tyto účely ustavilo Pracovní skupinu 
ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj při Radě vlády pro 
udržitelný rozvoj a vybudovalo expertní tým, který se 
na přípravě dokumentu významně podílel. Ministerstvo 
životního prostředí mělo pouze iniciační a metodickou 
roli při přípravě samotné Strategie vzdělávání pro udr-
žitelný rozvoj EHK OSN (je mj. pověřeno zastupováním 
ČR v jejím Řídícím výboru na úrovni EHK); přípravu 
jejího Akčního plánu však již v kompetenci nemá. Tento 
dokument, přijatý vládou České republiky r. 2011 pod 
názvem „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) – 
Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015)“, 
však MŠMT v souvislosti se svými politickými priorita-

mi a úspornými opatřeními v době hospodářské krize 
naplňuje pouze formálně a bez perspektivy do budouc-
na. Navíc MŽP, které bylo doposud hlavním podporo-
vatelem projektů a aktivit VUR, počátkem roku 2012 
rozpustilo Odbor nástrojů politiky životního prostře-
dí a de facto se tak vzdalo agendy environmentálního 
vzdělávání.

Z konkrétních institucí či nevládních organizací se 
k tématu VUR hlásí např. Společnost pro trvale udrži-
telný život, Národní ústav dalšího vzdělávání, Výzkum-
ný ústav pedagogický v Praze, Národní institut dalšího 
vzdělávání, Národní síť zdravých měst, Klub ekologické 
výchovy, některá střediska ekologické výchovy (Sdruže-
ní Tereza, SEVER) a organizace zabývající se globálním 
rozvojovým vzděláváním (např. Člověk v tísni, Společ-
nost pro fair-trade). (KULICH 2010b).

Shrnutí

Výsledkem institucionální podpory a přijatých strategií 
environmentálního vzdělání je ustavení fungujícího sys-
tému vzdělávání především v oblasti mimoškolní. Ve for-
málním systému vzdělávání se od r. 2004 do nového 
národního školního kurikula – rámcových vzdělávacích 
programů pro jednotlivé stupně vzdělávání – zavádějí 
tzv. průřezová témata. Ta jsou povinnou součástí vý-
uky, jsou zaměřena na aktuální problémy současného 
světa, tvoří jakýsi spojovník napříč předměty a většina 
z nich má bezprostřední vztah k VUR – to platí zejména 
pro téma environmentální výchova (resp. člověk a pro-
středí), výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, multikulturní výchova či výchova demo-
kratického občana (MŽP ČR, 2009). Propojení environ-
mentální výchovy s praxí zajišťuje spolupráce základních 
a středních škol se středisky ekologické výchovy, sdílení 
zkušeností umožňují vzájemné kontakty, např. v rámci 
Klubu ekologické výchovy nebo v programu Sdružení 
středisek ekologické výchovy Pavučina pro základní 
a střední školy zaměřeného na ekologickou výchovou 
M.R.K.E.V.

Problémem na vyšších úrovních vzdělání je nee-
xistence oborových základů pro celý souhrn environ-
mentálních věd: ty se sice v různých podobách vyučují 
na všech vysokých školách, podněcují vznik nových 
mezioborových programů či podprogramů, jejich inter-
disciplinární povaha ale často znemožňuje vybudovat 
vhodné institucionální zázemí. Zahrnují mnoho vědních 
disciplín (sociologie, politologie, právo, ekonomie, teorie 
systémů, dále klimatologie, geologie, chemie, biologie, 
aj.), z hlediska jejich pedagogického využití lze ovšem 
jen obtížně vytvořit uspokojivé „ucelené vědecké pa-
radigma“, které by odráželo „pedagogické principy vě-
deckosti“ a zahrnovalo také geografi cky a demografi cky 
podmíněnou kulturní diverzitu, která je jedním z před-
pokladů tvorby konkrétních ekovýchovných a vzdě-
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lávacích programů. (HROMÁDKA 2008). Vytváření 
interdisciplinárních programů studia na vysokých ško-
lách nicméně plní funkci iniciační (tyto programy bývají 
zárodky oborů studia specializovaných na environmen-
tální aspekty tradičních disciplin, např. environmentál-
ní ekonomie). Vysoké školy také pravidelně diskutují 
problematiku interdisciplinární výuky a vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj na půdě Fóra vysokoškolských učitelů 
svolávaného COŽP UK.

Jedním z principů vzdělání pro udržitelný rozvoj je 
jeho komplexní povaha a záběr; cílem je zlepšit dialog 
mezi tzv. „partnery a stakeholdery“, a přivést k řeše-
ní problémů současnosti a realizaci vizí budoucnosti. 
Do „hry“ o VUR jsou tak z podstaty věci zapojeny nejen 
rozmanité obory, ale účastní se ho i různí „společenští 
hráči“, ať již nevládní organizace, podnikatelské subjekty, 
nebo instituce státní správy. Pro vzdělávací cíle, které ne-
rozvíjejí jedince pouze s ohledem na jeho budoucí karié-
ru, je navíc třeba zavést nový systém hodnocení pomocí 
indikátorů, které umožní (ve své agregované formě) též 
mezinárodní srovnání. Předpoklady pro tento typ vzdě-
lání související s podporou celospolečenského dialogu 
však v našich podmínkách nejsou dosud plně rozvinuty.

V praxi jsou často nositeli aktivit v oblasti environ-
mentálního vzdělání tradiční organizace státní ochrany 
přírody (Český ústav ochrany přírody, posléze Agentura 
ochrany přírody a krajiny – AOPK, Správa chráněných 
krajinných oblastí, dnes Správa ochrany přírody a Správa 
Krkonošského národního parku). Jsou to organizace zři-
zované Ministerstvem životního prostředí – to navazuje 
na praxi před rokem 1989, kdy státní ochrana přírody 
patřila do gesce ministerstva kultury a prosazovala mj. 
ekologickou výchovu. Správy národních parků a zčás-
ti i správy chráněných krajinných oblastí jsou v oblasti 
ekologické výchovy aktivní dodnes, vydávají periodi-
ka (např. Arnika, Beskydy, Bílé-Biele Karpaty aj.; také 
AOPK ČR vydává časopis Ochrana přírody nebo edi-
ci Chráněná území České republiky), zakládají Centra 
ekologické výchovy pro mládež, pořádají akce veřejnost, 
a jsou tak regionální institucionální oporou EVVO (KU-
LICH 2010b).

Z organizací řízených Ministerstvem životního pro-
středí podporoval od 90. let ekologickou výchovu též 
Český ekologický ústav (vzniklo zde samostatné od-
dělení), který byl po roce 2000 reorganizován na CE-
NIA – Českou agenturu pro životní prostředí. Také 
rezort školství vytvářel zázemí pro ekologickou výcho-
vu, a to v oblasti volnočasových aktivit – do r. 1990 je 
podporoval Ústřední dům dětí a mládeže (z něho vzni-
kl později Národní institut dětí a mládeže). V oblasti 
školního vzdělávání hraje roli zejména Výzkumný ústav 
pedagogický a Národní ústav odborného vzdělávání, kde 
jsou určeni pracovníci, kteří mají ekologickou výchovu 
v gesci (KULICH 2010b).

Jako tomu bylo dříve, tak i nyní jsou ovšem pro 
rozvoj environmentální/ekologické výchovy/vzdělání 
i VUR podstatné především dobrovolné aktivity v rám-
ci nevládních organizací a také vliv silných osobností, 
které dovedou podnítit lásku k přírodě a probudit zájem 
o její aktivní ochranu. Tito obětaví lidé pečují o přiroze-
ná východiska lidského rozvoje, ukazují takové způsoby 
soužití mezi lidmi navzájem a ve vztahu k přírodě, které 
se odlišují od všeobecně přijímaných modelů, učí tak 
kritickému myšlení, a pěstují morální stanoviska vychá-
zející ze zásad skromnosti a ohledu na život v jakékoli 
podobě – tyto hodnoty se pak mohou stát základem ce-
loživotního postoje přispívajícího k udržitelnosti našeho 
světa (více viz následující kap. 5.16.1).
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 Osobnosti environmentální 
výchovy a vzdělávání ve 20. století 
na území dnešní České republiky

Kateřina Jančaříková

Environmentální výchova má v České republice hluboké 
kořeny. Do škol až donedávna pronikala především z mi-
moškolních činností. V 60.–70. letech 20. století vznikla 
výchova k ochraně přírody v návaznosti na skautskou 
a foglarovskou tradici (SVOJSÍK 1921; FOGLAR 1938). 
Dnes (od 1. září 2007) je realizace environmentální vý-
chovy na školách povinná (RVP 2004).

Na přelomu tisíciletí se začal měnit také charakter 
naší environmentální výchovy: z hnutí, respektive ze 
školy environmentální výchovy, vzniká nový pedago-
gický obor, který již nemá jen své „průkopníky“ a „prak-
tiky – zakladatele“ závislé na odbornících jiných oborů 
(především z řad ekologů, ochránců přírody, prognos-
tiků, klimatologů, právníků aj.), ale který má i první od-
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borníky zaměřené přímo na environmentální výchovu, 
první výzkumy a první výzkumné zprávy.

Jací lidé a jakým způsobem se podíleli (a podílí) 
na rozvoji české environmentální výchovy od poloviny 
20. století? I když jejich působení a význam je nevyčís-
litelný, vždyť vychovali tolik následovníků, není jim ob-
vykle věnována dostatečná pozornost. Mnozí z nich jsou 
dosud neznámí, jiní nedocenění. Úkolem této kapitoly 
je představit alespoň některé z průkopníků a realizátorů 
výchovy k ochraně přírody, ekologické výchovy, envi-
ronmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvo-
ji, aby se na ně nezapomnělo a aby nám ostatním byli 
vzorem. 

Zdrojem pro výběr osobností bylo především:
ústní rozmlouvání s nestory EVVO (především Jiřím 
Kulichem a Alešem Máchalem, Květoslavou Burešovou, 
Emilií Strejčkovou, Šimonou Bouzkovou-Němcovou 
a dalšími), vlastní zkušenost (aktivní zapojení do zele-
ného hnutí v letech 1986–1990 a 1998 – dosud), webo-
vé stránky středisek environmentální výchovy a dalších 
organizací a seznam „osobností EVVO“, jehož vytvoření 
iniciovalo MŽP v červnu roku 2010.

Joy Adamsonová (1910–1980) se narodila v Opavě, žila 
ve Vídni a od r. 1937 v Africe. Studovala všechny tři vel-
ké africké kočkovité šelmy, o kterých napsala populárně-
vědecké knihy Příběh lvice Elsy, Příběh levhartice Penny 
a Příběh gepardice Pippy. Díky těmto knihám a fi lmu 
Volání divočiny se jí podařilo významně propagovat 
ochranu (nejen) africké přírody. Pro snahy o ochranu 
přírody byla zavražděna (ADAMSONOVÁ 1984). Její 
knihy byly záhy přeloženy do češtiny a bez pochyby 
ovlivňovaly formování vztahu k přírodě české populace. 

Emil Hadač (1914–2003) vystudoval Přírodovědec-
kou fakultu Karlovy univerzity. Pracoval VŠCHT, vedl 
Ústav pro výzkum peloidů ve Františkových Lázních, 
přednášel na Pedagogické fakultě v Plzni (jako docent 
a později profesor), odtud přešel do Botanického ústavu 
ČSAV.

V letech 1971–1979 byl ředitelem Ústavu krajinné 
ekologie ČSAV. Zasloužil se o zřízení rezervace Soos, byl 
řadu let předsedou vědecké rady Krkonošského národ-
ního parku, předsedou Bioklimatologické společnosti. 

Patnáct let předsedal výboru Ekologické sekce Bio-
logické společnosti ČSAV, která v roce 1983 sepsala pro 
federální vládu první zprávu o stavu životního prostředí 
v Československu, jenž se prostřednictvím Charty 77 
dostala do zahraničí. Z vysílání zahraničních stanic se 
s touto zprávou seznámili i občané naší republiky, což 
představovalo zásadní zvrat, neboť do této doby se údaje 
o životním prostředí tajily.

Profesor Hadač publikoval přes 300 vědeckých a od-
borných publikací, nejvíce českou EVVO ovlivnila kniha 
Ekologické katastrofy (1987), která odkrývala souvislost 
mezi znečištěním prostředí a lidským zdravým, resp. 

nemocí, a také kniha Krajina a lidé: Úvod do krajinné 
ekologie, kterou napsal s Bedřichem Moldanem a Jaro-
slavem Stoklasou (1983).

František Hron (1921) se narodil na Dačicku v ze-
mědělské rodině. Při práci na rodinných polnostech 
studoval. Studia ukončil v roce 1957 na fakultě zeměděl-
ského a lesního inženýrství ČVUT v Praze. Zde následně 
celý život pracoval jako odborný asistent, docent a pro-
fesor. Mj. se věnoval také ekologickému zemědělství.

V roce 1979 se stal prvním předsedou naší největ-
ší nevládní organizace sdružující zájemce o ochranu 
přírody – Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). 
Vydal celou řadu publikací, např. Kapesní atlas rostliny 
polí a zahrad (KOHOUT 2002).

Eva Nováková (1924) působila na severu Čech. Byla 
skautkou a později vedla skautský oddíl (absolvovala 
zkoušky Lesní školy). Po zákazu skautu vedla podle 
skautského modelu povolený pionýrský oddíl. V letech 
1964–1975 byla zaměstnána v domě pionýrů a mládeže 
na oddělení přírodních věd, kde založila přírodovědecký 
klub mládeže s botanickou, ornitologickou a entomo-
logickou sekcí a spolupracovala se správou KRNAP při 
pořádání letních táborů, prázdninových škol ochránců 
přírody, brigád a zahraničních stáží apod. 

V roce 1975 přešla na Správu KRNAP, kde založila 
a vybudovala oddělení výchovy, které řídila až do od-
chodu do důchodu v roce 1984. Stála u kolébky Bron-
tosaura i Krkonošského střediska ekologické výchovy 
na Rýchorách. Jako aktivní důchodkyně pracovala 
na různých místech v KRNAP, připravovala tábory a bri-
gády, vrátila se i k práci v oddělení výchovy, než v roce 
1989 ze Správy KRNAP odešla do Hradce Králové, brzo 
pak i zpět do domu dětí a mládeže, ve kterém se věnova-
la mládeži a také učitelům (Letní ekoškola, kurs Ekologie 
pro každého pro začínající vysokoškoláky, kurs Ekologie 
pro všední den, aj.). Spolupracovala se sdružením pro 
ekologickou výchovu Natura viva. 

Z klubu založeného Evou Novákovou se „vylíhla“ 
celá řada dnešních vědeckých pracovníků, ochránců 
přírody a dobrých lidí na vysokých školách, ve Správě 
KRNAP, v Agentuře ochrany přírody a krajiny, na refe-
rátech životního prostředí, též náměstek ministra život-
ního prostředí a další (Nováková, 1996). Jejími nástupci 
jsou zejména manželé Hana a Jiří Kulichovi.

Otakar Leiský (1925) se narodil v Pardubicích, 
vyrostl na Slovensku. Pracoval jako zoolog ve Státním 
ústavu památkové péče a ochrany přírody. V roce 1968 
vydal publikaci Zdravé životní prostředí. V tomto roce 
také založil ochranářskou organizaci Československa 
TIS – Svaz pro ochranu přírody a krajiny, což byla první 
československá organizace, jejímž primárním cílem byla 
ochrana přírody a výchova k ochraně přírody. TIS navá-
zal na myšlenky českého skautingu (junáctví). Na jeho 
činnosti se významně podílela Eliška Nováková. Činnost 
TISu byla ukončena v období normalizace shora (více 
viz ZAJONCOVÁ 2003). 
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V roce 1972 založil Hucul Club na záchranu hucul-
ských koní.

Dokázal zbláznit do ochranářství nepočítané množství 
lidí (KOUŘIL 2007), např. Naďu Johanisovou.

Jan Heller (1925–2008) byl teolog, vikář a vysoko-
školský pedagog (letech 1950–1992 působil na Evange-
lické fakultě UK v Praze, poté již jako emeritní profesor 
i na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Jeho hlav-
ní doménou byla starozákonní teologie. Ovšem jednou 
z otázek, na které hledal celý život odpověď, bylo posta-
vení člověka ve vztahu k ostatním tvorům a k přírodě 
(dnes bychom tyto úvahy řadili pod environmentální 
etiku). Na toto téma přednášel již v osmdesátých letech, 
a to nejen pro posluchače teologické fakulty. Po same-
tové revoluci se stal aktivním členem Ekologické sekce 
České křesťanské akademie. Zásadní myšlenky shrnul 
v publikaci Člověk – pastýř stvoření.

Aleš Záveský (1926–1995) byl významnou osobnos-
tí. Krátce působil jako ředitel školy v přírodě při ÚNV 
Hlavního města Prahy, později a nejvíce se věnoval Šu-
mavě a Pošumaví. V roce 1958 se přestěhoval do Pra-
chatic, kde vyučoval (až do roku 1991) na základní škole 
Vodňanská biologii, zeměpis, chemii a pěstitelské práce. 
Zde také založil významnou “školu EVVO”.

Pracoval také jako okresní metodik biologie a příro-
dopisu. Po revoluci se stal odborným poradcem Centra 
ekologické výchovy „Dřípatka“, které tehdy vzniklo. 

Aleš Záveský byl také prvním předsedou nadace Eva.
Mnohým aktivitám se věnoval i ve volném čase: 

založil oddíl Mladých ochránců přírody, působil jako 
zpravodaj okresního aktivu Státní ochrany přírody 
v Prachaticích, aktivně se podílel na organizaci tehdy vy-
hlašovaných maloplošných Chráněných území v Chrá-
něné krajinné oblasti Šumava a byl také zakládajícím 
členem Rady ekologické výchovy a nadace EVA. Po od-
chodu do důchodu pracoval v Centru ekologické výcho-
vy Dřípatka v Prachaticích. Po Aleši Záveském převzala 
vedení Dřípatky Helena Klimešová (FIEDLEROVÁ & 
KOVAČIKOVÁ 2006), po ní Pavel Řezník.

Jeho nejbližším spolupracovníky byli Bohuslavem 
Nauš a Vratislav Franclo, jeho žáky Helena Klimešová, 
Jiří Machart, Pavel Řezník.

Jaroslav Stoklasa (1926–2007) se narodil v Hradci 
Králové. Vystudoval ekonomii a od roku 1963 pracoval 
v tehdejší Československé akademii věd (ČSAV), kde 
později – v roce 1978 – spoluzaložil tzv. Ekologickou 
sekci Biologické společnosti ČSAV. Členové sekce byli 
v socialistickém Československu prvními, kdo začal 
hlasitě upozorňovat na neúnosné ekologické důsled-
ky způsobu života a hospodaření tehdejší společnosti. 
Na začátku osmdesátých let pak Ekologická sekce při-
pravila zprávu o stavu životního prostředí v ČSSR, která 
vzbudila obrovskou pozornost úřadů, ale také tehdejších, 
především zahraničních, médií a díky nim i veřejnosti. 
V roce 1974 stál Jaroslav Stoklasa u založení fi lmového 

festivalu Ekofi lm, který se koná dodnes. Po listopadu 
1989 byl Jaroslav Stoklasa blízkým spolupracovníkem 
Bedřicha Moldana a Josefa Vavrouška, kteří tehdy od zá-
kladů budovali nové Ministerstvo životního prostředí, 
resp. Federální výbor pro životní prostředí. V roce 1990 
obdržel čestnou Plaketu J. E. Purkyně od ČSAV a také 
Cenu ministra životního prostředí. Publikoval desítky 
odborných i vědecko-popularizačních prací (KREBSO-
VÁ 2007).

Josef Vágner (1928–2000) byl český lesník, přírodo-
vědec, cestovatel, lovec a spisovatel, zakladatel českého 
safari. V letech 1958–1965 působil jako učitel na střední 
škole, v roce 1965 založil ZOO Safari ve Dvoře Králové 
specializované na africkou zvířenu, kde byl až do roku 
1984 ředitelem. Zoologickou zahradu sám zásoboval 
zvířaty, která odchytával na svých afrických expedicích 
v letech 1967–1976 přivezl z devíti výprav téměř 2000 
zvířat. Jeho knihy o Africe, afrických zvířatech a problé-
mech jejich ochrany byly publikovány v sedmi jazycích. 
Kniha Safari pod Kilimandžárem získala v Lipsku v roce 
1979 ocenění Zlatá kniha. 

Bohuslav Nauš (1929) se narodil v prachatickém 
okrese ve vesnici Žďár. Vystudoval Střední průmyslo-
vou školu stavební a celý život pracoval na stavbách 
v různých částech Šumavy. Od dětství měl vřelý vztah 
k přírodě, a tak se v šedesátých letech stává členem ak-
tivu dobrovolných pracovníků státní ochrany přírody 
při Okresním národním výboru (ONV) v Prachaticích. 
V roce 1971 je již profesionálním pracovníkem a později 
inspektorem ochrany přírody v odboru kultury ONV 
v Prachaticích. Zasadil se o vybudování mnohých na-
učných stezek a i o záchranu druhů (HRABÁK 2006), 
například se významně zasloužil o záchranu perlorodky 
říční na řece Blanici. Ve spolupráci s Alešem Záveským 
se podílel na pedagogickém působení na mládež, pořá-
dal různé osvětové besedy a akce (také budoval naučné 
stezky). Dnes je aktivním důchodcem (ČEŘOVSKÝ 
2010).

Jan Čeřovský (1930) působil déle než šedesát let dob-
rovolně i profesionálně v československé/české i mezi-
národní ochraně přírody. Je považován za jednoho ze 
zakladatelů moderní ochrany přírody v České republice. 
Věnoval se i ekologické výchově.

Vystudovaný ekolog se stal prvním šéfredaktorem 
(1956–1959) časopisu ABC mladých techniků a přírodo-
vědců, kterému vtiskl jeho významnou úlohu ve výchově 
mládeže k ochraně přírody.

Jako prezident sekce pro výchovu mezivládní Konfe-
rence o biosféře (UNESCO, Paříž 1968) řídil první mezi-
národní zpracování principů environmentální výchovy. 
Té se dlouhá léta věnoval i v rámci IUCN – Mezinárodní 
unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů, jejímž 
viceprezidentem byl v letech 1990–1994 a jejímž je čest-
ným členem. Kromě toho je nositelem řady prestižních 
mezinárodních, zahraničních i domácích vyznamenání.
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V Československu mimo jiné inicioval a koordino-
val systém naučných stezek, teoreticky i prakticky se 
zabýval kulturně-výchovným využíváním chráněných 
území. Přednášel na několika domácích i zahraničních 
vysokých školách, 1966 vydal v našem státě první vyso-
koškolská skripta o základech ochrany přírody.

Je autorem více než 400 vědeckých a odborných pu-
blikací, autorem či spoluautorem 15 knih; spolu s Ale-
šem Záveským napsal dosud používanou metodickou 
příručku Stezky k přírodě (1989).

Za svého inspirátora jej považuje znašich význam-
ných osobnosti ekologické výchovy například Danuše 
Kvasničková, jako ke svému učiteli se k němu hlásí na-
příklad Martin Bursík a Václav Petříček.

Květoslava Burešová (1933–2008) žila po celý život 
na Vysočině, ale ovlivnila celou republiku i okolní státy 
(především Rakousko). Vystudovala v Pedagogickém 
Institutu v Jihlavě aprobace biologie, pěstitelské práce 
a tělesná výchovu. Nejprve vyučovala na základní ško-
le v Kněžicích u Třebíče, kde založila oddíl Mladých 
ochránců přírody a Stanici mladých přírodovědců a kde 
se stala členem (později dlouholetou předsedkyní) míst-
ní organizace Českého svazu ochránců přírody v Kněži-
cích. V roce 1991 založila Středisko ekologické výchovy 
Chaloupky, kde byla až do roku 2005 programovou ve-
doucí. Po celou dobu měla oporu ve své rodině, hlavně 
v manželovi, který s ní založil Stanici mladých ochránců 
přírody na Chaloupkách.

Celý život se snažila propagovat přírodní podobu 
školních zahrad. Koordinovala celou řadu aktivit a také 
výzkumný projekt „Školní zahrady jako přírodní učeb-
ny v České republice a Německu“. Výstupem z tohoto 
projektu byla monumentální publikace „Učíme se v za-
hradě“. 

Chaloupky sále rozšiřují činnost, dnes spravují další 
tři pracoviště (Horní Krupá, Krátká a Ostrůvek).

Květoslava Burešová úzce spolupracovala s Emilií 
Strejčkovou, Alešem Záveským, Šimonou Bouzkovou 
(nyní Němcovou) a dalšími.

Jejími nástupci jsou: Iveta Machátová, Josef Zetěk 
(který stál u zrodu sítě středisek ekologické výchovy, 
které zavedlo standardy pro EVP a značnou měrou při-
spělo k posílení pozice EVVO).

Erazim Kohák (1933) nar. v Praze; po únoru 1948 
byla rodina přinucena k útěku do exilu. Vystudoval fi lo-
sofi i a religionistiku v USA (PhD Yale ’56). Působil jako 
profesor fi losofi e na Boston University. Po Listopadu 
1989 se vrátil natrvalo do ČSR, působil jako profesor 
na FF UK v Praze; nyní působí na Filosofi ckém ústa-
vu AV ČR. Autor mnoha knih a článků v AJ a ČJ. Pro 
EVVO lze za nejvýznamnější považovat Th e Embers and 
the Stars (1978) a Zelenou svatozář (2000).

Eva Lišková (1934) prožila celý profesionální život 
na Pedagogické fakultě UK (její názvy se několikrát 
měnily, ale vždy se jednalo o vzdělávání budoucích 

učitelů). Vystudovala obor biologie-chemie, získala ti-
tul RNDr. a CSc. Po stránce pedagogické přednášela, 
vedla laboratorní cvičení a exkurze ze zoologie bezob-
ratlých živočichů. Její pedagogická kariéra byla z poli-
tických důvodů na devět let přerušena (byla převedena 
do Ústřední knihovny). Po návratu na původní kated-
ru připravila koncepci environmentálního vzdělávání 
a výchovy na fakultě a byla jmenována vedoucí Cent-
ra ekologického vzdělávání a výchovy. V 80. letech se 
věnovala práci s přírodovědně talentovanou mládeží 
(biologická olympiáda). Více než 25 let spolupracuje 
na výběrové bibliografi i „Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta – teorie a praxe.“ V současné době se 
do Centra environmentálního vzdělávání a výchovy za-
pojuje jako aktivní důchodce, např. jako člen poradního 
sboru soutěže o cenu děkana za práci v oboru ekologie 
a ochrany životního prostředí nebo v semináři projektu 
Alma Mater Studiorum (LIŠKOVÁ 2010).

Její nástupkyní v pozici vedoucího Centra environ-
mentálního vzdělávání a výchovy PedF UK v Praze je 
Kateřina Jančaříková.

Bedřich Moldan (1935) je zakladatelem a dlouho-
letým ředitelem Centra pro otázky životního prostředí 
Univerzity Karlovy v Praze. Je členem mnoha význam-
ných organizací (předseda vědecké rady Evropské envi-
ronmentální agentury v Kodani, člen České statistické 
rady, předseda expertní skupiny pro přípravu české účas-
ti na Světovém summitu pro udržitelný rozvoj (WSSD). 
Na počátku 90. pomohl Bedřich Moldan zahájit trans-
formační proces v tehdejším Československu i jako poli-
tik ve funkcích ministra životního prostředí vlády České 
republiky a poslance České národní rady. V mezinárod-
ním měřítku se významně podílel na vzniku a fungování 
Komise OSN pro udržitelný rozvoj (místopředseda 1993, 
předseda 2001).

Danuše Kvasničková (1935) byla tou osobou, která 
se zasloužila o rychlou introdukaci ekologické výcho-
vy do škol. Již v roce 1990 navrhla a pomohla prosadit 
úpravu osnov přírodovědných předmětů a tehdejšího 
předmětu občanská výchova, tak, aby obsahovaly eko-
logická a environmentální témata. 

Za výukové programy pro základní, střední a střední 
odborné školy a učiliště získala cenu UNESCO Global 
2000 (SMOLÍKOVÁ 2007).

Josef Velek (1939–1990) vystudoval Elektrotechnic-
kou fakultu ČVUT v Praze. Věnoval se český novinář 
a publicista, zakladatel ekologické publicistiky. V roce 
1974 spoluzaložil Hnutí Brontosaurus (KOVÁŘ 2005).

Vladimír Jiránek (1938) – ilustrátor, grafi k, karika-
turista, kreslíř a scenárista a režisér animovaných fi lmů.

Když v roce 1974 iniciovali pracovníci Ústavu kra-
jinné ekologie ČSAV ve spolupráci s novinářem Josefem 
Velkem v časopise Mladý svět kampaň na ochranu život-
ního prostředí, požádali o výtvarnou spolupráci právě 
Vladimíra Jiránka. Ten nakreslil logo – brontosaura a ce-
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lou řadu dalších kreseb. Kampaň měla původně trvat je-
den rok, ale nakonec nebyla nikdy ukončena a přerostla 
v hnutí – Hnutí Brontosaurus. Hnutí Brontosaurus bylo 
do roku 1990 součástí Socialistického svazu mládeže. 
Nyní působí jako samostatná organizace (více viz Hnutí 
Brontosaurus, webové stránky 2007).

Vladimír Jiránek se podílel i na akci nazvané Ekofór. 
Ekofór byl v letech 1979 až 1989 pravidelně pořádán 
Brontosaury z brněnského Vysokého Učení Technické-
ho a soutěžní díla byla vystavována na různých místech 
v Brně. Tradice Ekofóru byla obnovena v roce 2004.

Emilie Strejčková (1939–2009) se narodila na Šu-
mavě, část života prožila v zahraničí, nejdéle působila 
v Praze. Vystudovala matematiku, výtvarnou výchovu 
a defektologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
a postgraduálně ochranu přírody na Přírodovědecké fa-
kultě UK. Pracovala v Českém ekologickém ústavu, kde 
se zaměřila na oblast ekologické výchovy. Od roku 1992 
byla členkou Společnosti pro trvale udržitelný život. 
Od října 1994 budovala Ekologické centrum hlavního 
města Prahy v Toulcově dvoře, jeho ředitelkou byla devět 
let. Následně v Toulcově dvoře založila MŠ Semínko.

Z jejích spolupracovníků a nástupců jmenujme Ale-
še Kočího, Tomáše Hodinu, Jana Chvátala, Magdalénu 
Kapuciánovou, Evu Rázgovou, Jana Krajhanzla a další.

Hana Librová (1943) vystudovala biologii na Příro-
dovědecké fakultě UJEP (dnes MU) v Brně a absolvova-
la vědeckou přípravu v oboru sociologie na Filozofi cké 
fakultě J. A. Komenského v Bratislavě. Na Fakultě so-
ciálních studií Masarykovy univerzity v Brně založila 
obor humanitní environmentalistika. Dnes působí jako 
profesorka na Masarykově Univerzitě v Brně. 

Zabývá se sociologickými aspekty ekologických pro-
blémů, zvláště ekologicky příznivými životními způso-
by. Napsala knihy Sociální potřeba a hodnota krajiny 
(1987), Láska ke krajině? (1988), Pestří a zelení: kapitoly 
o dobrovolné skromnosti (1994), Vlažní a váhaví: kapi-
toly o ekologickém luxusu (2003).

Václav Petříček (1944), spoluzakladatel Hnutí Bron-
tosaurus, působí v Praze od roku 1969. Profesí je krajin-
ný ekolog a botanik. Environmentální výchově se věnuje 
ve volném čase (Petříček, 1999). Většina z dnešních 
mladých osobností EVVO navštívila alespoň jeden běh 
letní školy na Zvířeticích, který Václav Petříček pořá-
dal. Zvířetice je zřícenina ležící jihozápadně od Bakova 
nad Jizerou. Na Zvířeticích se konaly první víkendové 
a prázdninové akce směřující k ochraně přírody založe-
né na principech zážitkové pedagogiky. Tradice zvíře-
tické školy trvá dodnes (PIGULA 1999). Dnes v rámci 
Hnutí Brontosaurus působí například Dalimil Toman, 
Tomáš Hradil, Martin Dýma.

Ivan Makásek (1944) – dlouholetý člen skautské or-
ganizace, který v roce 1965 založil a vedl skautský oddíl 
Neskenon. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. 
Na pole EVVO vstupuje v 70. letech 20. jako ekologický 

publicista. V roce 1974 založil v rámci první organizace 
pro ochranu přírody a krajiny TIS ochranářský časopis 
TARAXACUM a, po rozpuštění TISU, navázal založe-
ním časopisu NIKA, který vycházel v letech 1979–2004 
(zanikl pro nedostatek fi nancí). Niku Josef Vavroušek 
nazval „vlajkovou lodí ekologie“. Ivan Makásek spolu-
pracoval i s ilegálním Ekologickým bulletinem Ivana 
Dejmala, s Ekologickou sekcí při Biologické společnosti 
ČSAV a s Greenpeace. Pro skautskou mládež napsal řadu 
knih a příruček: samizdaty v dobách totality (Kult ohně, 
Stezkou Neskenonu, V Zemi zeleného rákosí, Svatoján-
ských proudů, Kluci z Neskenonu a další).

Založil a redigoval časopis Wampum Neskenonu – 
Časopis pro skauty a woodcraft ery (1992–2006). 

Profesionální kariéru ukončil v roce 2006 jako eko-
logický poradce premiéra vlády ČR. 

V roce 2006 navštívil kanadský Yukon a Britskou Ko-
lumbii. Zážitky z této měsíční cesty zúročil o dva roky 
později ve své knize Stále vztyčují totemy (MAKÁSEK 
2008). V roce 2010 vydal knihu Totemy a indiáni severo-
západního pobřeží Pacifi ku (MAKÁSEK 2010) a v roce 
2011 knihu Indiáni Britské Kolumbie strpěli olympiádu 
(MAKÁSEK 2011).

Josef Vavroušek (1944–1995) vystudoval strojní fa-
kultu ČVUT v Praze. Pracoval v Ústavu pro ekonomiku 
a řízení v oblasti kybernetiky a teorie systémů, později 
se specializací na péči o životní prostředí.

Stal se největším naším odborníkem na (trvale) udr-
žitelný rozvoj. Společně s Bedřichem Moldanem přeloži-
li a samizdatem vydali vydáním Meze růstu od manželů 
Meadowsových.

V březnu 1990 byl jmenován náměstkem Státní ko-
mise pro vědeckotechnický rozvoj odpovědným za péči 
o životní prostředí a v červnu 1990 ministrem vlády 
Československé federativní republiky, předsedou Fede-
rálního výboru pro životní prostředí. Od roku 1993 byl 
zaměstnán na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlo-
vy. V roce 1992 inicioval založení dobrovolné neziskové 
Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), jejímž byl 
až do své tragické smrti předsedou.

Od roku 1996 uděluje Nadace Charty 77 na jeho pa-
mátku Cenu Josefa Vavrouška za aktivní prosazování 
trvale udržitelného způsobu života, za činnost usilující 
o pozitivní řešení vzájemně spjatých ekologických, so-
ciálních, ekonomických i dalších problémů nebo za vý-
jimečný čin nebo činnost v oblasti ochrany životního 
prostředí a udržitelného rozvoje.

Jiří Nečas (1944) se narodil v Praze. Vystudoval MF 
UK v Praze. Po roce 1989 se zapojil do činností Eko-
logické sekce České křesťanské akademie a také se stal 
členem Společnosti pro trvale udržitelný život.

V rámci Ekologické sekce spolupracoval s Janem 
Hellerem a s Emanuelem Mádrem. Ve STUŽce spo-
lupracoval s Josefem Vavrouškem, Ivanem Dejmalem, 
Evou Vavrouškovou. Stále spolupracuje s Pavlem Světlí-
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kem a s organizací A Rocha a také s Helenou Koblihovou 
z vyšší pedagogické školy ve Svatém Janu pod Skalou 
(např. každoroční podzimní Dny vděčnosti za stvoření). 
Publikuje např. v časopisech Envigogika a Bedrník. 

Jeho hlavním vizí je sblížení křesťanů a environ-
mentalistů. Jeho nástupkyní v pozici ředitele Ekologic-
ké sekce České křesťanské akademie se stala s účiností 
od ledna roku 2012 Leona Leišová-Svobodová.

Miroslav Janík (1948) se narodil v Novém Jičíně. 
Vystudoval vysoké učení technické v Brně a Pedagogic-
kou fakultu v Ostravě. Pracoval jako vychovatel na SOU 
v Moravských Kloboukách a později v místním DDM. 
Byl členem TISu a v roce 1980 se stává členem a před-
sedou ZO ČSOP Kosenka na Valašsku. Od roku 1993 se 
ekologické výchově věnuje na plný úvazek. 

Od roku 1996 je členem mezinárodní organizace 
ASHOKA.

Hana Horká (1949) vystudovala pedagogicky obor 
biologie – chemie a nejprve pracovala jako učitelka 
na základní škole v Pozořicích. Od roku 1983 pracuje 
na Pedagogické fakultě Masarykově Univerzity Brno, 
kde nyní působí jako docent. Díky její bohaté pedago-
gické a publikační činnosti se myšlenky EVVO šíří nejen 
mezi moravské pedagogy. Ze všech jejích žáků jmenujme 
například Hanu Stadlerovou nebo Zdeňka Hromádku.

Vladislava Hamplová (1949) se věnovala environ-
mentální výchově na Ostravsku. Pracovala jako krajská 
inspektorka památkové péče a ochrany přírody, učitel-
ka a zároveň pracovnice Vzdělávacího centra v Ostravě 
a pozdější vedoucí státní správy CHKO Poodří.

Pavel Světlík (1950) vyrostl v Dobrém u Dobrušky. 
Na své počátky vzpomíná: „Už od dětství jsem poznával 
nádherná tajemství přírody a věnoval se ornitologii. Stu-
doval nejprve zemědělství, následně teologii. Oba zájmy 
propojil až po sametové revoluci. V 90. letech jsem jako 
husinecký kazatel Církve bratrské vedl na Prachaticku 
ornitologický klub YMCA „KOS“ /Křesťanský ornito-
logický spolek/. Nakonec se seznámil s mezinárodní 
organizací A Rocha (A Rocha – Christians in Conser-
vation), kterou založil Peter Harris v roce 1983 v Ang-
lii. V ní nalezl: „skvělou kombinaci křesťanství, ekologie 
i praktického ochranářství“. A založil českou pobočku 
mezinárodní organizace A Rocha – Křesťané chrání 
přírodu. V A Rocha je kladen silný důraz na spolupráci 
v rodinné, křesťanské atmosféře s orientací národních 
týmů na vědecký výzkum. Lokální skupiny AR též pro-
vádějí též praktickou ochranu přírody i environmentální 
vzdělávání děti a mládeže např. v Keni, Ghaně či v Ka-
nadě (VRÁNOVÁ 2010).

Pavel Světlík se považuje se za žáka Jana Čeřovského, 
částečně i pana učitele Aleše Záveského i praktika Bohu-
slava Nauše. V letech 1990–2001 s nimi spolupracoval 
na prachatické Dřípatce. 

Tyto základy, metody i již rozvinutou ekologickou 
praxi bych chtěl spojit, obohatit a více postavit na křes-

ťanskou platformu. Často zdůrazňuje: „Bez duchovního 
obsahu ekologii něco podstatného chybí a bude vždy 
chybět.“ 

Sám je ofi ciálně druhým kazatelem Církve bratrské 
v České Skalici s pověřením ústřední Rady CB pracovat 
v ekologickém hnutí. 

K jeho žákům patří studenti přírodních věd Lenka 
Musilová, Luděk Petrilák nebo vysokoškolská pedagožka 
Věra Soukupová. 

Aleš Máchal (1952) původně zemědělec a ekonom, 
se o ochranu přírody a péči o krajinu zajímal od dětství. 
Byl členem TISu a později i Českého svazu ochránců 
přírody. 

V roce 1991 založil Lipku – Dům ekologické výcho-
vy, ve které dosud působí. 

Působí také jako externí pedagog Pedagogické fakul-
ty Masarykovy Univerzity v Brně a na Přírodovědecké 
fakultě UP v Olomouci, kde se podílí na vysokoškolské 
přípravě budoucích učitelů. 

Napsal celou řadu významných publikací, kterými 
zásadně ovlivnil českou environmentální výchovu, např. 
Hrajeme si na přírodu, Malý ekologický a environmen-
tální slovníček, Desatero domácí ekologie a další (RYN-
DA 2010).

Aleš Máchal spolupracoval s mnoho lidmi, např. 
s Mojmírem Vlašínem. Ovšem jeho nejbližší spolupra-
covnicí a nyní i nástupcem – ředitelkou Lipky je Hana 
Korvasová. Oba spolupracují s mnoha dalšími.

Michal Kulík (1952) se narodil v Praze. Vystudoval 
ČVUT v Praze. Pedagogické vzdělání si doplnil v řadě 
kursů (v oblasti mimoškolní práce s dětmi). Práci s dět-
mi a mládeží se věnuje profesionálně (Sdružení mladých 
ochránců přírody). Pořádá tábory, schůzky, víkendovky 
a také různé projekty (např. Národní registr pramenů 
a studánek). I když většinu času věnuje praktické EVVO, 
podílel se také na tvorbě Státní koncepce EVVO.

Martin Braniš (1952) je přírodovědec a ekolog. 
Od roku 1991 (nyní jako docent) působí v Ústavu pro 
životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 

Je autorem středoškolské učebnice Základy ekologie 
a ochrany životního prostředí. Zabývá se především stu-
diem problematiky znečištění ovzduší.

Ivan Rynda (1953) je sociální a kulturní ekolog. 
Od roku 1992 působí jako zástupce ředitele Cent-
ra UK pro otázky životního prostředí. Od roku 1995 
předsedá výboru Ceny Josefa Vavrouška Nadace Char-
ty 77 a od roku 1998 je členem redakční rady časopisu 
EKO – ekologie.

Významně se podílel na založení Fakulty humanit-
ních studií a založil Katedru sociální a kulturní ekologie, 
na které od roku 2001 působí jako vedoucí. 

Byl zástupcem ředitele Centra UK pro otázky ži-
votního prostředí. Zabývá se zejména udržitelným 
rozvojem (je zakládajícím členem STUŽ) a globálními 
civilizačními problémy. 



7795.15  Environmentální výchova a vzdělávání v ochraně přírody

Yvonna Gaillyová (1955) se narodila v Brně. Vystu-
dovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzi-
ty v Brně, obor Fyzika pevných látek a Optika pevných 
látek, který v roce 1988 zakončila složením dizertační 
zkoušky. V roce 1990 zahájila profesionální spolupráci 
se ZO ČSOP Veronica na přípravě projektu první české 
ekologické poradny. Ta byla otevřena v roce 1991.

V současnosti je Gaillyová ředitelkou Ekologického 
institutu Veronica, externě vyučuje na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity. Yvonna Gaillyová prosadi-
la stavbu prvního pasivního domu v ČR pro vzdělávací 
účely (Centrum Veronica Hostětín), který od roku 2006 
slouží k šíření praktických technologií pro udržitelný 
rozvoj venkov. Centrum Veronika Hostětín je velice své-
ráznou organizací. Jejím cílem je „ukazovat na praktic-
kých příkladech, realizovaných modelových projektech 
a výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, 
místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hos-
podařením může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit 
nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech“, které 
nabízí exkurze po modelových projektech udržitelného 
rozvoje, např. Kořenová čistírna odpadních vod, Solární 
kolektory, Moštárna, Sušírna ovoce, Pasivní dům, Šetrné 
veřejné osvětlení. Na činnosti Centra Veroniky Hostětín 
se kromě Yvonny Gaillyové podílí například Jana Tesa-
řová, Hana Machů, Radim Machů a další.

Naděžda (Naďa) Johanisová (1956) se narodila 
v Praze, s rodiči pobývala v zahraničí. Stala se členem 
TISu (oddílu Stopaři, který vedl Otakar Leiský) a Hu-
cul klubu. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK. 
Pracovala v ústavu krajinné ekologie ČSAV v Českých 
Budějovicích a od roku 1991 jako ředitelka nevládní 
environmentální organizace ROSA v Českých Budě-
jovicích. Mezi léty 1987 a 1994 byla Naďa Johanisová 
vedoucí dětského tábornického a ochranářského oddílu 
Stopaři, který v Českých Budějovicích založila s manže-
lem a přáteli. V roce 1998 začala pracovat jako odborná 
asistentka na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity 
České Budějovice a od roku 2008 působí jako odborná 
asistentka na Fakultě sociálních studií MU Brno. Před 
odchodem na Masarykovu Univerzitu v Brně předala 
ekologickou výchovu na Jihočeské Univerzitě své dlou-
holeté spolupracovnici Věře Soukupové. 

Tomáš Herben (1956) vystudoval Přírodovědec-
kou fakultu UK v Praze, pracuje jako vysokoškolský 
profesor (geobotanik). Mimo vysokoškolskou půdu 
se EVVO věnoval v 80. letech, kdy po Jiřím Kulichovi 
převzal ekologickou sekci v Ústředním domě pionýrů 
a mládeže Julia Fučíka byla založena ekologická sekce. 
Tuto sekci navštěvovali např. Vít Šrámek, Ondřej Simon, 
Neela Heyrovská, Radek Svítil, Libor Vilímovský, Alice 
Fonová (provdaná Bílá) a Kateřina Macurová (provdaná 
Jančaříková) – pozdější zakladatelé Recyklační skupiny 
nebo dnes známý teoretický ekolog David Storch.

Jana Dlouhá (1959) vystudovala Přírodovědeckou 
fakultu UK V Praze, obor životní prostředí (založený 
prof. Čihalíkem). V roce 1989 byla (na základě před-
chozího zapojení do ekologických nevládních organi-
zací) přijata na Federální výbor pro životní prostředí 
a podílela se na přípravě první konference ministrů 
životního prostředí v Dobříši v roce 1991. Po rozpadu 
Československé federace se (s manželem Jiřím Dlouhým 
a Ivanem Ryndou) stala jedním z prvních zaměstnanců 
Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Kar-
lovy založeného Bedřichem Moldanem; v jeho rámci 
se věnovala environmentálnímu vzdělávání v celé řadě 
různých projektů. Podílela se na založení interaktivní 
encyklopedie pro environmentální vzdělávání Enviwiki 
(v roce 2004) a také na založení odborného recenzova-
ného časopisu Envigogika (2006).

Hana Korvasová (1960) pracovala v DDM v Brně – 
Lískovci, stála u zrození Lipky. V letech 1996–2001 byla 
ředitelkou Rezekvítku. Od roku 2002 je ředitelkou Lipky. 
Je předsedkyní Sdružení středisek ekologické výchovy 
Pavučina. Jejími následovnicemi jsou Alena Uhříčková 
a Pavlína Horká, které obě pracují jako vedoucí pracovišť 
Lipky.

Jiří Kulich (1961) vystudoval Přírodovědeckou 
fakultu UK v Praze. Ekologické výchově, vzdělávání 
a osvětě se věnoval již za studií v Praze (vedl Ekologic-
kou sekci ÚDPM JF, podílel se na činnosti Hnutí Bron-
tosaurus na Zvířeticích i jinde). Se svou manželkou 
se z Prahy odstěhovali do Krkonoš, kde založili jedno 
z prvních středisek ekologické výchovy, nejprve na Rý-
chorách a nyní v Horním Maršově – Středisko ekolo-
gické výchovy a etiky SEVER. Je členem předsednictva 
Společnosti pro trvale udržitelný život.

Jeho velkou zásluhou je i snaha o a následně pro-
pojení jednotlivých Středisek environmentální výchovy 
(nejprve Eva a dodnes funkční Pavučina) a o poskytnutí 
platformy pro spolupráci lidí z různých krajů i oborů.

V jeho činnosti ho dlouhá léta podporuje a na čin-
nosti SEVERu výrazně participuje manželka Hana Ku-
lichová. Kulichovi mají velké množství žáků, kteří dnes 
v oblasti EVVO pracují na různých místech. 

Šimona Bouzková provdaná Němcová (1962) – vy-
studovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze. Už za studií se aktivně se podílela v Hnutí Bron-
tosaurus. Navázala a udržovala kontakty se zahraniční-
mi nevládními organizacemi (především YEE a později 
s EYFA) a založila s kolegy z Polska a Maďarska orga-
nizaci Greenway.

V roce 1989 pracovala na KVTČM spadajícím pod 
ČÚV SSM, kde mj. přeložila výtah publikace Naše spo-
lečná budoucnost (takzvaná Zpráva Brundtlandové), kte-
rý vyšel jako publikace pro sjezd mládeže ve Vimperku 
(toho roku byl zaměřený na životní prostředí).

Ve Vimperku také přednášela většina členů výboru 
Ekologické sekce (např. Josef Vavroušek, Bedřich Mol-
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dan), ale i lidé ze zahraničí (např. odpůrce atomové ener-
gie Miles Goldstick) či emigrant a poslanec za zelené 
v Bundestagu Petr Horacek). 

Po sametové revoluci přijala místo na ministerstvu 
životního prostředí, kde pracovala až do nástupu mi-
nistra Bendy a pak odešla jako mnoho dalších. Na mi-
nisterstvu např. zorganizovala projekt pomoci centrům 
ekologické výchovy z Anglie, napsala návrh na projekt 
Phare na pomoc ekologické výchově.

Jana Ledvinová (1963) vystudovala Vysokou školu 
zemědělskou a již v rámci studií se začala intenzivně 
věnovat ekologii a výchově. Byla jedním ze zakladatelů 
Sdružení TEREZA, do roku 2003 byla i její ředitelkou 
(v roce 2004 převzal vedení Sdružení TEREZA Petr Ba-
bouček a po něm současný ředitel Petr Daniš). Společně 
s TEREZOU, pod vedením docentky Jarmily Kubíkové 
zjišťovala nejvhodnější formy managementu skalních 
stepí v Prokopském údolí (vypásání ovcemi a kozami).

Po krátkých studiích na universitě Johna Hokinse se 
začala intenzivně věnovat školení a poradenství v oblasti 
rozvoje zdrojů a strategického plánování NGOs. 

Jana Ledvinová společně s Danou Votápkovou vy-
budovaly aktivní síť GLOBE škol v České republice, 
iniciovaly úzkou spolupráci evropských zemí v rámci 
GLOBE Europe. 

Dana Votápková (1963) vystudovala obor vodní 
stavby a vodní hospodářství a postgraduálně ochranu 
životního prostředí na ČVUT, pedagogické doplňkové 
studium. Environmentální výchově ve Sdružení TE-
REZA se věnuje od roku 1993, zaměřuje se především 
na projektové vyučování, v 90. letech koordinovala řadu 
školních ekologických projektů a až do současnosti se 
věnuje programu GLOBE, konzultacím a dalšímu vzdě-
lávání učitelů.

Helena Nováčková (1966) vystudovala Pedagogic-
kou fakultu v Hradci Králové a také celou řadu peda-
gogických kurzů (Respektovat a být respektován, Cesty 
k efektivní výuce, aj.). Pracuje bezmála dvacet let na Slu-
ňákově – nejprve jako lektor výukových programů, poz-
ději jako lektor vysokoškolských studentů a seminářů 
pro učitele v oblasti ekologické výchovy. V současné 
době se věnuje především dlouhodobému vzdělávání 
pedagogů. Je autorkou řady metodických publikací, 
např. Sedm Barev Duhy a Zelený ostrov.

Přispívá do publikace nakladatelství Dr. Josef Raabe 
Světem průřezových témat.

Ivo Machar (1968) se narodil v Olomouci, bydlí 
v Horce nad Moravou, kde je členem obecního zastupi-
telstva, předsedou Školské rady základní školy a před-
sedou ZO ČSOP Pomoraví. V Horce nad Moravou na 
začátku devadesátých let v návaznosti na činnost míst-
ního ČSOP vznikl Sluňákov, o. p. s. (jehož ředitelem je 
dnes Michal Bartoš).

Ivo Machar vystudoval na Mendelově zemědělské 
a lesnické univerzitě v Brně, kde se v r. 2010 habilito-

val v oboru „ekologie lesa“. Pracoval jako technik les-
ní správy, vedoucí správy CHKO Litovelské Pomoraví, 
v Národním památkovém ústavě. Nyní pracuje jako 
vysokoškolský pedagog s bohatou publikační činností 
na Univerzitě Palackého v Olomouci a LDF MZLU Brno. 
Vědecky zájem směřuje na biodiverzitu a management 
ekosystémů evropských lužních lesů.

Aktivní je v České společnosti pro krajinnou ekolo-
gii, České ornitologické společnosti a v evropské sekci 
Society for Conservation Biology.

Kateřina Jančaříková (1970) – vystudovala obor 
speciální biologie a ekologie na PřF UK v Praze. Před 
i po studiích byla zapojena do hnutí Brontosaurus 
(především Recyklační skupina), dále se angažovala 
jako člen Ekologické sekce České křesťanské akademie. 
V roce 2009 dokončila doktorandské studium v oboru 
PEDAGOGIKA na PedF UK v Praze. A rigorózním ří-
zením dosáhla titulu PhDr. v oboru didaktika biologie 
a geologie. Působí jako odborný asistent na Pedagogické 
fakultě UK v Praze a také jako vedoucí Centra environ-
mentálního vzdělávání a výchovy. Podílí se na řešení 
mezinárodních (např. SMASH) i národních projektů 
(např. Alma Mater Stuiorum, Krajina domova). Člen 
redakční rady časopisu Envigogika.

Jan Činčera (1973) vyrostl v Praze, vystudoval infor-
mační vědy a pedagogiku, v doktorské práci se věnoval 
vlivům internetu na společnost a životní prostředí. Za-
pojoval se (spolu se svým bratrem Pavlem Činčerou) 
aktivně do vedení ekovýchovných programů sdružení 
Brontosaurus Praha 7. Vyučoval na střední a později 
vyšší odborné škole. Dnes pracuje jako odborný asistent 
na Katedře pedagogiky a psychologie Fakulty přírodo-
vědně-humanitní a pedagogické Technické Univerzity 
v Liberci, kde založil bakalářský obor pedagogika vol-
ného času.

Napsal celou řadu odborných článků a publikací, pů-
sobí v redakční radě časopisu Envigogika, spolupracuje 
se sítí středisek ekologické výchovy Pavučina a otevřel 
téma hodnocení environmentální výchovy.

Autorka se snažila vybrat a vhodně presentovat osob-
nosti české environmentální výchovy. Za významné po-
važuje propojení mezi staršími a mladšími (učitel-žák/
nástupce), které se pokusila zachytit. Snažila se mini-
malizovat zkreslení způsobené osobním pohledem, ale 
v průběhu práci si uvědomila, že to není snadné. Za-
chytit žijící osobnosti a jejich vliv na obor je úkolem 
obtížným. Teprve budoucnost naši práci a náš přínos 
pro obor prověří a vytřídí. 
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Příroda jako křehké zrcadlo lidských osudů
(Esej o naději pro beznadějně problematickou environ-
mentální etiku.)

Michal Bartoš

Lidé se mohou vztahovat k přírodě například tak, že se 
oni sami vnímají jako pouhá součást je přesahujícího 
celku všeho živého. V tomto pojetí je pak i rozum, se 
všemi možnými obsahy mysli, jen jedním z evolučních 
výtvorů, klenotem života, který však přes svou obdivu-
hodnost není zárukou lidského přežití. 

Nezahynout a vydržet. To je prvotní podmínka pro 
jakékoliv možné další lidské aktivity. Mezi nimi třeba 
i pro úvahy o lidských hodnotách určujících, jak vnímat 
a pěstovat (kultivovat) společnou existenci s jinak-živý-
mi. Pravidla tohoto spolužití, za horizontem mezilid-
ských vztahů, tvoří zájem environmentálně etických 
úvah. Z uznání autonomních hodnot jinak-živých or-
ganismů plyne možnost úcty k přírodě. Tedy vztah, který 
přírodu nevnímá jen jako hmotu pro ekonomické vyu-
žití, ale jako zdrojnici toho, jací jsme. 

Příroda je prostředím pro vše, co jako lidé může-
me a zmůžeme. Její podivuhodná svébytnost umožňuje 
proměnlivé horizonty prostoru pro prožitky všech jejích 
obyvatel, v různě nastavených ekologických valencích, 
v specifi ckých nikách. Určuje také meze pro život lidský, 
jeho hranice, za jejichž překročením číhá smrt. 

Jedním z lidských projevů je druhově podmíněný 
rozvoj intelektu a díky němu antropocentricky formu-
lovaná tvorba hodnot. Jak však s těmito hodnotami, 
založenými na odlišitelnosti dobra a zla (správného a ne-
správného) ve společnosti lidí, naložit ve světě přírody, 
který se tvoří s využitím principu, ve kterém dobro pro 
jedny znamená bolest pro druhé? Co s hodnotami lidí 
ve světě, kde smrt jedněch znamená možnost (šanci) 
pro rozvíjení druhých? Zdá se, že si s těmito otázkami 
environmentální etika neví rady a uhýbá před jejich ne-
řešitelností k více či méně fi losofi ckým, psychologickým 
nebo dokonce politickým (sociální ekologie) popisům 
vztahu člověka a zvířat, stromů, „hory“, celku všeho ži-
vého, Země. 

Environmentálně etické kategorie se pak pohybují 
na škále od důrazu na uznání svébytné hodnoty živých 
ne-lidských jedinců (zoocentrismus, rostliny lidem ni-
kdy nepřirostly tolik k srdci a v současnosti stále se více 
prosazující vegetariánství je vlastně svým způsobem 
pojídáním producentů, pro lidské zdraví nejhodnot-
nějších a environmentálně prioritních), až po ochranu 
celku, přírody jako biosféry (ekocentrismus), od kon-
ceptů spíše emocionálních (hlubinná ekologie) po ře-
šení racio nální (antropocentrismus), od preference 

divočiny (romanticko etické pojetí) po preferenci super 
moderních biofi lních technologií či návodů a modelů 
na environmentálně příznivější obcování lidí s přírodou 
(v různě koncipovaných systémových teoriích). 

Všechny environmentálně etické návrhy vycházejí 
z neudržitelnosti moderního chápání vztahu člověka 
a přírody, kdy člověk jedná jako pán všeho živého, které 
se vyskytuje jakoby jen pro jeho užitek. Environmen-
tální etika hledá nového (jiného) člověka, který bude 
odlišně vnímat důležitost a ustavující roli přírody pro 
vše živé. Tohoto jiného člověka objevují různě, napří-
klad v minulosti (jako divocha, raději ušlechtilého, při-
rozeně dobrého), jako vědoucího a rozumného správce, 
nebo v budoucnosti (kdy člověk s pomocí svého rozumu 
a umu přetvoří svět, odstraní z něj všechny nepříjemné 
civilizační ruchy v podobě jeho nedostatečnosti, chyb, 
bolesti, aby nakonec pobyl ve vytoužené rajské zahra-
dě – zřejmě technologicky naklonované – pro všechny).

Obávám se, že žádný z těchto směrů není reálný. Eti-
ka jako idea, co by mělo být a není, k jisté nereálnosti 
svádí. Environmentální etika se snaží utopicky (tento-
krát „zeleně“) nabídnout svět, kde by v důsledku příroda 
kvetla voňavěji, kde by mohla mít možnost opět projevit 
svou civilizací stále více ukrytou moc. 

Nemám v tomto textu tolik drzosti, abych přišel s ji-
nou (uskutečnitelnou) utopií. Pokusím se však o alter-
nativně pojatý úhybný manévr z nepříjemných otázek 
v úvodu. Má cesta se pokusí nechat člověku to lidské 
(hodnotové) a přírodě to ne-lidské, lidským hodnotám 
se vzpírající, protože lidské hodnoty jsou v tomto světě 
pouze okrajovým a velmi ojedinělým pokusem jak se 
vypořádat se složitostí přírodního evolučního tvoření. 

Jak se lze z důvodů úspory času vyhnout všem defi ni-
cím vymezujícím environmentální etiku či etiku vůbec? 
Vytvořením vlastního pojetí. Environmentální etika je, 
pro mě, v souvislostech tohoto textu, odvěkým příběhem 
rozumem obdařeného člověka, který je uvržen do světa 
permanentní environmentální krize, spočívající v nejis-
totě všech narozených, kam vše živé směřuje. Člověk se 
snaží z této všeobecné krize vybřednout sobě vlastním 
obcováním s okolním, odlišně živým, světem. Usiluje 
o přežití, zvyšování svého bezpečí, maximalizaci pocitu 
jistoty a užitku. Environmentálně etické vnímání světa je 
pak souborem takových životních rozvrhů, které berou 
ohled na omezení škod, které snaha o udržení lidského 
života, přináší ostatním živým tvorům. Environmentál-
ní etika je podle mne lidským uznáním prioritní moci 
přírody, tedy její autonomní hodnoty. 

Environmentální krizi nevymezuji negativně. Kri-
ze je pro mě pouze vyjádřením stavu, kdy člověk, který 
usiluje o ovládnutí světa podle svých představ, chtění 
a zájmů, si nemůže být nikdy jist svým skutečným pan-
stvím. Teocentrické environmentálně etické modely na-
bízejí jednání člověka, který není všemocným vládcem 
nad životem, ale jeho starostlivým správcem. Myslím 
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si, že člověk nemůže spravovat něco, co se vymyká jeho 
úmyslům, záměrům, plánům. Je snad možné něco v ži-
vém světě napravit, opravit se to však nedá. Příroda totiž 
nefunguje, příroda se tvoří tak, že se neustále pozměňu-
jí komplikované vztahy jejího předešlého „fungování“. 
Příroda není jen funkční, je také disfunkční, právě tím 
se liší od stroje. Trvá i přes neplánované chyby v jejím 
programu. Vlastně i díky jim. Jakékoliv plány lidí jsou 
jen drobným příspěvkem k celkovému tvůrčímu dění 
přírody. 

Pastýř tedy nic neopraví, to snad může být v moci 
Boha (?). Pastýř by si měl uvědomit, že jeho pastýřská 
služba je spíše „pasením se“ na bohatých pastvinách pří-
rody. Společně s jeho ovcemi. Pastýř by měl mít obavy ze 
spasení všech pastvin. Nejde jen o ovce, ale především 
o něj samotného. Projevy života mají interní meze a zá-
kladním uměním života je vlézt se do životem externě 
nastavených valencí. Každé lidské porozumění přírodě 
je vždy její redukcí. Každé vnímání přírody některou 
z jejích částí je jejím zjednodušením, které se komplikuje 
v kontextech neustálých proměn živého celku. 

Stále opakuji. Environmentální krize je pro mě tou 
nejběžnější přirozenou situací, ve které se každý živý 
tvor vržený do přírody, musí vypořádat s tím, že nesmí 
opustit pravidla komplikované hry života. Člověk jako 
bytost rozumná, by se měl snažit svůj životní úspěch 
nevnímat pouze jako „zapadnutí“ do společenské praxe, 
ale také, méně efektní a o to podstatnější, začlenění se 
do přírodního tvoření. 

Lidský příběh, i s jeho hodnotami, je vždy jen nejis-
tým pramínkem v evoluční řece všeho živého. Nekoneč-
ný příběh všeho živého je svou nad-měrnou košatostí 
pro lidi v jeho složitosti nestravitelný, obsahuje vedle 
náhody i mnoho dějových linií, které člověku prostě 
mnoho neříkají, připadají mu z jeho pohledu neužitečné, 
zbytečné. Zaplevelují rozumné lidské snahy o co nejlepší 
život. Člověk odmítá být živý „jen tak“, bez užitku, jako 
ostatní živé, ze dne na den, bez konkrétního smyslu. Pro-
to své příběhy lidé vyprávějí co nejvíce srozumitelné, 
ve vědě dokonce zcela jednoznačné, avšak na úkor všeho 
ne-samozřejmého, tedy i života samého. 

Příroda je kupodivu k  jejím slovním redukcím 
vlídná. Například rostliny bez užitku pro sebe vyrábějí 
kyslík, který je podmínkou pro každé lidské nedech-
nutí „k čemukoliv“. Za touto vlídností, či přezíravostí, 
však často zaniká porozumění moci, kterou příroda nad 
člověkem má a kterou charakterizuje fakt, že příroda si 
bez člověka opravdu vystačí. Všechny lidské představy, 
chtění, touhy, … jsou jen pěnou (plevelem, parazitem?, 
škůdcem?) na hladině života v jeho celku. 

Evoluční řeka, která je stále stejně mocná ve svých 
proměnách, vytváří velice komplikovaný příběh, s oso-
bitou mytologií, je literaturou, která nemá jasný konec, 
její „end“ není happy, není ani tragický, je to román, 
který se nezastavuje, pouze odmítá ustrnout pod důkazy 

nezpochybnitelných faktů a výkladů, jak se to s příro-
dou přesně má. Takto vzdoruje vědě a dokonce i teologii 
a fi losofi i. Nikde nic trvalého, jen změny, navíc některé 
náhodné. Život není příběhem monotematickým. Příro-
da je jakousi neuchopitelnou metaforou všech příběhů, 
které jsou její součástí. Je úžasné patřit k druhu, který má 
schopnost, odstoupit svým myšlením od soustředění se 
na konkrétní objekty a kdesi za horizontem přirozených 
denních starostí tušit celek, ve kterém spolu s ostatními 
žije. Je úchvatná ta schopnost lidí v refl exi, která vnímá 
prostor i čas překračující jejich bezprostřední umístění, 
situaci. 

Moderní člověk se snaží být osvobozen od všech 
vazeb, které mu kladou překážky, které prodlužují jeho 
cestu k stanoveným cílům, odmítají jeho posedlost 
po neustálém zdokonalovaní všeho. A za touto eman-
cipační snahou pomalu mizí záblesky moci přírody. 
V technologicky ovládaném světě je cesta k přírodě pří-
stupná vykonáváním náročných poutí, kdy jako by bylo 
potřeba občas zapomenout na svět stvořený „subjektem“, 
rozplynout se v kontextech jinak utvářených příběhů, 
a takto se vracet sami k sobě, domů, poučeni o zážitek 
své závislosti na všem živém.

Pouť za poznáním povahy světa je přece dobro-
družstvím. Vykonal ji svým způsobem i zvláštní hrdina 
Tolkienova mýto poetického příběhu Frodo Pytlík. Ten 
obětoval pro záchranu světa mnohé z toho, co měl rád. 
Tolkien, sám katolík, ovlivněný Biblí, rozvrhuje svět 
stvořený hudbou, symfonií. Harmonie života vzniká 
na základě nestejných tónů. Lidé mluví bílou (Gandalf) 
a černou řečí (Sauron). Je v povaze světa tento souboj 
dobra (elfové, stromovous) se zlem (opravdové peklo 
Mordoru, hrůzné zlo skřetů, mrtvé močály). 

Frodo není odolný proti pokušení jako Kristus 
v poušti. Nemá jeho moc a sílu. Prsten, který má zničit 
pro vítězství dobra, končí v žhnoucím ohni pouze díky 
náhodě. To když Glum s jeho ukousnutým prsteníčkem 
zahyne v sopce. Frodo nemůže mít pocit hrdiny. Vše se 
seběhlo jaksi nehrdinsky, navzdory jeho skutečným či-
nům a plánům. Splnil sice své poslání, ale přitom osobně 
zklamal. To zlo skočilo chamtivě po jeho prstu, a zachrá-
nilo svět. Frodo se takto poučen vrací do rodného Kraje, 
domů, v posttraumatickém šoku, bolí jej nejen prst, ale 
i duše. Ví již, že svět je komplikovaný, poznal, že není 
pánem jeho dění. 

Tolkienův svět je pokusem o oslovení moderních lidí, 
pro ně pochopitelným způsobem. Příběhem, v němž 
přesto zůstává mnoho nevyřčeno. Právě to nevyřčené 
dovoluje nesčetně interpretací, včetně té mé. Je zajímavé, 
jak se ztrácí prostor pro imaginaci a fantazii zfi lmováním 
tohoto příběhu. Jeho vizualizace, skutečně dokonalá, 
svou konkrétností, ubrala mnoho z nesčetných variant 
výkladů literární předlohy. Ve fi lmu mizí pocit neko-
nečnosti a složitosti, ač je velmi imaginativní, imaginaci 
diváků vlastně stírá. 
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Podobně jako v „Avataru“, silně environmentální po-
hádce o civilizaci Na’vi na mírumilovné planetě Pandoře, 
kde její obyvatelé žijí v souladu s přírodou. Problémem 
není tato obdivuhodně vytvořená mytologie, která tak 
prostince upozorňuje masové publikum na závažný pro-
blém. Problémem je však právě ona masovost, ji produ-
kující reklamní masáž, samotná (technologická?) krása 
příběhu, do očí bijící dokonalost zastírající jednoduchost 
a prostotu příběhu, vlastně (totalitně) vytěsňuje osobi-
tost jiných představ. Po zhlédnutí fi lmu možná bude mít 
mnoho krásných a různých osobitých snů o létání podo-
bu jednobarevného, v tomto případě modrého, příběhu 
o letu na drakovi. Dokud jej nepřekryje jiný prožitek, 
například ještě modřejší. Jak to souvisí se vztahem kul-
tury a přírody? Příroda přece není zelená, ale barevná. 

Ne nadarmo se na Pandoru, když se rozhoduje o je-
jím osudu a vývoji, dostávají lidé jako hybridi, v jiných 
tělech, či vlastně ne-tělesně, jelikož jejich tělo je ovládá-
no nepřirozeně od něj oddělenou myslí. Toto oddělení 
duše a těla, má pomoci uchovat svébytnost jinak utvá-
řeného života. A o čem se vedly divácké řeči? O technic-
ké dokonalosti fi lmu nebo o vztahu lidí k jinak živým 
tvorům? A když už lidé v souvislosti s fi lmem mluvili 
o přírodě, bylo to o její nádherné a bohaté (ne-pozem-
ské) podobě nebo o reálné přírodě kolem nás a v nás? 

V příběhu, který Avatar nabízí, lze objevit mnoho 
romantických prvků: jistou archaičnost, fantastičnost, 
poetičnost, tklivou sentimentálnost, zamilovanost, sni-
vost, a také utopickou, vzdálenou, vybájenou skutečnost. 
Do romantického rozvrhu vztahu mezi přírodou a kul-
turou zasáhl svou výraznou interpretací Jean-Jacques 
Rousseau. Svým důrazem na návrat k přírodě upozornil 
na dvě věci: ustanovil kritický nesoulad mezi přírodou 
a kulturou (civilizací, která v člověku probouzí jeho 
nejhorší rysy), a také velice problematickou tezi, že lidé 
se rodí dobří a kazí je až společnost. Proto jeho „Emil“ 
mluví o vychovávání, které není vnucováno vychovate-
lem, ale pouze usměrňováno k čistému a šťastnému ži-
votu v souladu s přírodou. V přírodě sice vnímá utrpení. 
Ale nenachází lepší cestu, než je splynutí s ní. 

Jak by se mohlo toto splynutí člověka s přírodou jevit 
jako environmentálně výhodné, skýtá tato cesta vážné 
nebezpečí. Představa „ušlechtilých divochů“ jistě patří 
do slovníku některých stoupenců environmentálního 
hnutí. Divočina je pak onou rajskou zahradou a stačí 
pouze malý myšlenkový posun, aby se ze zahrady stala 
vlast plavovlasých hrdinů, jejich rodná vlast, prodchnutá 
čistokrevnou krví a zdravou úrodou přetékající půdou. 
Právě s romantismem spojovaná emocionalita může 
být, po odtržení od rozumu, zdrojem nebývalého násilí 
ve společnosti. Možná přirozeného, avšak ohrožující ne-
kulturně život ve společnosti tak, že vznikají okamžiky, 
kdy živí závidí mrtvým.

Přitom brána do světa lidských krutostí je ve svých 
počátcích nezřetelná, její otevření je většinou pomalým 

řetězením ne zcela průkazných činů na škále dobra a zla. 
Freudovo Superego a Id jsou propojené, pokud společ-
nost trpí pocitem své dokonalosti, může přinášet egu 
pocit viny. Zkrocení pudů může být problematické. Pro-
pojenost pudů a rozumu je vždy polévkou, kterou vaří 
dobro i zlo, vždy společně, promíchaně. Aby bylo jídlo 
stravitelné, je nutné umožnit jejich komunikaci a hádky, 
proměny. Zlo není nedostatkem dobra. 

Zároveň je zřejmě důležité, nepřipustit jejich neroz-
vážné, nevědomé, promíchání. Vždyť máme poučné pří-
běhy o situacích, kdy se lidské pudy spojili s ďábelským 
projektem rozumu, a došlo k vyvraždění milionů v ply-
nových komorách. Největší civilizační tragédie jako by 
načichly společnou břečkou dlouhodobě zanedbaných 
a nekultivovaných pudů a technologicky bezcitného ro-
zumu. 

Spisovatel Klaus Mann mluví o přitažlivosti ryze 
duchovního iracionalismu básníka Gottfrieda Benna 
na cestě od velkého gesta proti civilizaci, přes kult násilí, 
až k Adolfu Hitlerovi. Benn, který brzy prozřel z přitaká-
ní zhoubnému režimu, je však ukázkou toho, že indivi-
dualita, duchovnost a poetické vidění světa není žádnou 
zárukou vzdoru proti tuposti mas. Jeho básně jsou plné 
dvou slov: krve a mozku (pudu a rozumu). Krásné básně 
ve spojení se dvěma pojmy, které hrály roli v největším 
zlu dvacátého století. 

Romantické okouzlení přírodou má také dvě polo-
hy. Na jedné straně úchvatnost propojení lidské duše 
a vesmíru okolo ní. Ony krajiny vnitřní a krajiny vnější, 
nálady, které se pohybují mezi duší člověka a duší světa. 
Na druhé straně, a je potřeba si dát pozor, důraz na čis-
totu, absolutní zdraví a zároveň nezdravé směšování 
dvou podob jedné přírody: uvnitř nás a vně nás. V tomto 
rozvrhu pak není příroda zrcadlem všech našich osudů, 
jejich mírou. Ztotožnění se ušlechtilých divochů s přiro-
zeně krásnou divočinou může vést ke značným devasta-
cím, kdy je spalována lidská touha po dobru a přírodu 
dusí dým z hořících ropných polí. 

Co tedy nabízí mé pochybování o smyslu environ-
mentální etiky? Nedokonalost vždy částečných lidí 
na pozadí dokonalé (protože trvající) přírody. Otevírání 
se lidské zkušenosti k tvorům jinak živým a také k pří-
rodě jako celku. Ochranu lidského světa a jeho kultury, 
jako toho, co mi umožňuje myslet časově i prostorově 
vzdálené kontexty za horizontem života tady a teď. Kul-
tury, která navzdory přírodě odlišuje dobré od zlého, 
což přece jen činí lidský život v některých okamžicích 
snesitelnějším. 

Je krásné, když je některému tvoru dána možnost 
vědomí odlišnosti přírodních projevů v jejích částech 
a v celku. Porozumění tomu že živý celek není pouhým 
součtem jeho částí. Environmentální etiku vnímám 
jako nikdy neukončený projev uctivého vztahování se 
ke zdroji mého života, přírodě. Příroda není jen matkou, 
ale i macechou, které nám společně nastavují kouzelné 
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zrcadlo, defi nitivně prověřující lidské skutky, při obývání 
světa mezi zemí a nebem, společně se všemi ostatními 
živými tvory. 

Lze nalézt odpovídající porozumění výjimečnosti 
rozumu ve světě všeho živého, v živém bez rozumu? 
A využít této výjimečnosti, nejen technologicky, pro re-
fl exi světa, ze kterého se sám rozum vymyká? Neblížíme 
se svými smysly všemu „jinak živému“ více než svou 
racionalitou? Tedy když společně s přírodou “oněmí-
me“ v úžasu i hrůze, ve vytržení z její moci. Není právě 
ve smyslech, v mlčících pudech, ukrytá brána, která nám 
otevírá náruč přírody? A nejsou přírodní živly tím, co 
nám jde naproti, když nám příroda ukazuje svou moc? 
A není lidskost právě snahou o vymanění se z koloběhu 
dobra a zla, přikloněním se k jednomu z těchto dvou 
pólů života? Snahou nesmyslnou a při tom důležitou pro 
to, aby nám rozumným stálo za to žít? 

Civilizační vývoj je charakteristický tím, že postup-
ně přivírá tuto „lidsky citlivou bránu“ k přírodě, rozum 
stále více osvětluje svět v horizontech, kam se zaměřu-
jí specializované vědy. Závrať z jejich dech beroucích 
úspěchů však opomíná stíny, které se rozlézají po krajině 
proměnlivého živého, v místech kde je lidská účelnost 
a dokonalost v úzkých. „Fukušimské stíny“. Lidé mají 
strach z (nerozumné) chaotičnosti přírody. 

A tak se dostáváme k pojetí vztahu člověka a příro-
dy, jako příběhu o věčném putování tam a zase zpátky, 
putování do náruče života, která lidem dala vše, co mají, 
a která svou komplikovaností, jako celek, činí člověka 
vždy částečným. Je náručí, ze které nelze nikdy zcela 
uniknout, v tom je její moc. Příroda je plná příběhů, 
a k některým z nich, jak o tom vypovídají city i rozum, 
když pátrají v minulosti evolučních dějů, je netečná. 

Možná proto lidem nezbývá, než se vracet ke své-
mu rozumu. Protože právě takto, díky němu ukotveni 
v tvořivém a neovladatelném kvasu, ve světě „bez rozu-
mu“, existují. Díky myšlení si lidé umějí představovat, co 
bude. Dokonce co bude, až oni sami nebudou. A kouzlo 
je právě v tom, že nerozumná přírodní nahodilost činí 
náš život krásným i úděsným. Udržuje v lidském světě 
překvapení. Toto překvapení je v konečném důsledku 
to, kvůli čemu stojí za to žít. S každým usnutím do noci 
a s každým rozbřeskem dne. V celku, ve kterém je jed-
nou z nejvyšších jistot ta, že po noci přijde zase ráno. 

Environmentální etika je v takovém příběhu jednou 
z jeho dějových linií, která obohacuje putování životem 
o motiv vyvedení lidských hodnot do světa, ve kterém 
přestávají platit, kde se hroutí představa o lidské vý-
jimečnosti, a odkud se lidé, otřeseni, obohaceni a ro-
zumnější, navracejí zpět, domů, do jim známého světa, 
na místo kam došli a kde je snadnější se orientovat a být 
mezi svými, mezi těmi, kteří se podobají, kteří si rozu-
mějí. Takové poznávání může být tou největší hodnotou, 
protože stále navrací živého člověka ke kořenům svého 
života, do světa roztříštěného nejistými pudy, smysly. 
Toto poznání je bolavé tím, že rozum nám dává svobodu 

a nejvyšší možné dobro jen v relaci k životu jako celku, 
tedy vždy pouze relativní. 

V čem spatřuji naději pro podivnou environmentální 
etiku? V porozumění tomu, že dobro pro člověka nezna-
mená automaticky dobro pro přírodu. Že rozum může 
být ve své technologické pýše nerozumný. Že netečnost 
přírody k lidským snahám, může být v těch nejsložitěj-
ších okamžicích života největší lidskou útěchou. 

Environmentální etika může být velmi nejasným 
úsilím o vykonání cesty k přírodě, k její jinakosti, a ná-
slednému putování zpět k sobě. Cestou, která odhalí 
to, co máme s ostatními společné (živé, svět), a také to, 
co nás odděluje. Tedy pojetí přírody jako zrcadla, které 
vystavuje konečný účet našim typicky lidským snahám 
o dobrý život.
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5.17   Jedinečnost 
pozemské přírody

Josef Šmajs

Problém přírody, v antickém i středověkém uvažování 
důležitý a často připomínaný, se v novověkém subjekto-
vě-objektovém myšlení z teoretických úvah vytrácí. Zdá 
se, že tento ontologicky neurčitý pojem, který již svým 
jménem odkazuje k rození a vznikání, v obecné světo-
názorové rovině dosloužil. V důsledku obratu novověké 
fi losofi e k člověku vítězí přesvědčení, že příroda, k níž 
podle Descarta člověk nenáleží, je odlišnou sférou bytí, 
že je souhrnem bezduchých věcí a organismů – konec-
konců jen předmětností, rozprostraněností. I realisticky 
uvažující fi losof Hartmann, patrně pod vlivem německé 
spekulativní tradice, nakonec „rozpouští přírodu“ jen 
v prvních dvou vrstvách bytí. Píše: „Prostorový vnější 
svět se rozpadá na dvě vrstvy – na věci a fyzické proce-
sy na jedné straně a na vrstvu živého na straně druhé“ 
(HARTMANN 1964).

Jestliže příroda podle Kantovy terminologie patři-
la ke světu jevů, zákonitostí a kauzality, pak člověk byl 
součástí vyššího světa noumenů, svobody a mravního 
jednání. I když Nicolai Hartmanna ve 20. století (jako 
uznávaný kritik Martina Heideggera), vřadil člověka 
do skutečnosti, vymezil jeho místo jen v nejvyšší duševní 
a duchovní vrstvě bytí. Díky rozumu byl člověk i podle 
Hartmanna veškeré mimolidské skutečnosti nadřazen. 
Rovněž rychlý rozvoj techniky po průmyslové revolu-
ci posiluje obecně sdílený názor, že povahu přírodních 
dějů lépe než fi losofi e postihují dílčí přírodní vědy o ne-
živém světě – s matematikou spolupracující fyzika.

Novověký důraz na nepochybné a jisté poznání, při-
nesl však nejen pokles autority fi losofi e (metafyziky). 
Znamenal i vzestup prestiže fyziky – nejrychleji se roz-
víjející přírodní vědy novověku. Ale základní abstrakce 
fyziky (ve svých důsledcích technologické) a její katego-
rie (těleso, těžiště, síla, hmota, energie, pohyb, prostor, 
čas), srozumitelné i pro fi losofi i a běžné myšlení, nepo-
zorovaně přesunuly jak teoretický, tak hodnotový důraz. 
Přijetím principů newtonovské fyziky, jimž se dodnes 
vyučuje na školách, byla příroda redukována na tělesa 
rozmístěná v prostoru. Připustilo se, že vesmír se sice 
pohybuje, ale že ve své struktuře je věčný a neměnný, že 
je to velké mechanické perpetuum mobile, které nemá 
minulost, schopnost ontické tvořivosti, a proto ani hod-
notu. Zejména důraz na zákon zachování hmotnosti 
a energie, později elegantně vyjádřený známým Einstei-
novým vztahem E = m. c², zakryl mnohem závažnější 
fakt nevratnosti času a nezachovávání struktur.

Poněkud obsažnější pojem přírody přežíval sice 
v některých fi losofi ckých směrech (zejména v tzv. fi lo-
sofi i života), ve vědách o přírodě živé, v krásné litera-

tuře i v běžném uvažování, ale stále méně zajímal vědy 
zaměřené technicky a fi losofi i orientovanou antropo-
centricky. Přibližně třicet let tvrdím, že klíčem ke správ-
nému pochopení přírody je fi losofi cké hledisko evoluce 
a informace.

Přirozená evoluce

Slovo evoluce je pro většinu lidí spojeno s představou 
vzniku biologických druhů tzv. přirozeným výběrem. 
Z hlediska evoluční ontologie, jejíž koncept obsahuje 
kniha (ŠMAJS 2008a), však pojímám evoluci v nejšir-
ším možném významu: jako proces výstavby vesmíru, 
neživé i živé vrstvy planety Země, ale i  jako proces 
vytváření kultury lidskou aktivitou. Snažím se evoluci 
uchopit jako onticky (fyzicky) konstitutivní proces, tj. 
nejen jako spontánní tvořivou aktivitu přirozenou, ale 
i tvořivou aktivitu lidskou, kulturní. Tento široký pro-
cesuální přístup umožňuje totiž řešit i starou antickou 
otázku, z čeho a jak všechno vzniklo. Podrobněji se tím-
to problémem zabývá práce (ŠMAJS 2000). Abychom 
však na  takovou otázku mohli odpovědět, musíme 
důsledně rozlišovat to, co se obvykle směšuje. Evoluci 
přirozenou a evoluci kulturní. Jde o rozlišení, které je 
v dobrém souladu s obyčejným jazykem, v souladu se 
skutečností. Vždyť všechny struktury a systémy – a to 
včetně systémů informačních, vytvořila buď příroda, 
nebo je vytvořila (modifi kovala, konstruovala) kultura. 
Ale nejen to. Z tohoto základního zjištění současně vy-
plývá, že kulturní evoluce – jak to ovšem dobře vidíme 
až dnes – musí být od počátku vůči evoluci přirozené 
opoziční, tj. nejen konkurenční, což se obvykle uznává, 
ale také onticky bořivá, destruktivní. Byť každá jiným 
způsobem, směrem a tempem, obě tyto evoluce – ob-
razně řečeno – pečou z téže mouky, z prachu dávných 
hvězd. Z toho totiž kdysi gravitace upekla žhavou Zemi. 
Problém je ovšem v tom, že tato mouka před vznikem 
kultury už nebyla ani rozptýlená po vesmíru, ani pou-
ze uložená někde na povrchu planety. Byla už vpečená 
(vestavěná) ve vysoce uspořádaných neživých a živých 
strukturách. Úprava a rozbíjení přirozených struktur 
kulturou (rozmachem technosféry) je tedy podmínkou 
pro to, aby kulturní evoluce mohla již jednou vestavěný 
přírodní materiál dočasně začleňovat do svých vlastních 
konstrukcí. A tato zvláštní forma konzumace (drcení či 
trávení) přirozených živých a neživých struktur hospo-
dářskou činností je podmínkou výstavby a prostorové 
expanze kultury, je ontickou podstatou dnešní globální 
ekologické krize. Touto otázkou se podrobněji zabývám 
v obsáhlé publikaci, která zahrnuje i evoluční gnoseolo-
gii a fi losofi i techniky (ŠMAJS 2008b).

Při výkladu evoluce se tedy nesnažím člověka evoluci 
nadřazovat, tj. činit z něho bytost, která tu byla jakoby 
od počátku vesmíru a vůči níž by stál celý svět. Nepopí-
rám, že člověk vedle toho, že je sám produktem evoluce 
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a že jeho aktivitou vzniká kultura, svět také zvláštním 
způsobem poznává a obdařuje významem a smyslem. 
Ale nejhlubší podstatu člověka nespatřuji pouze v tom, 
že mluví etnickým jazykem, myslí, morálně jedná, bádá, 
učí se a věří. Podle mého názoru spočívá jeho podsta-
ta v tom, co jako původně přírodní bytost svým úsilím 
dokázal: jako jediný biologický druh se totiž prosadil jako 
malý bůh, jako démiurg opoziční pozemské evoluce. 
Kromě jiného to znamená, že prostřednictvím kulturní 
evoluce soupeří s Evolucí či Bohem s velkými počáteč-
ními písmeny. Znamená to tedy i to, že nenese přímou 
odpovědnost za přírodu, za Zemi, kterou nevytvořil, ale 
za kulturu, která je jeho dílem a jejíž rozmach podle 
některých vědců vyvolává šestou geologickou etapu vymí-
rání biologických druhů. Srovnej k tomu například knihu 
(WILSON 1995).

Základní potíž při postižení přirozené evoluce, jejíž 
průběh je velice pomalý, a proto pro člověka nezřetelný, 
spočívá tedy v tom, že smyslově vnímatelné evoluční 
změny skutečnosti se odehrávají v mnohem delších ča-
sových lhůtách, než jakými jsou denní, roční a životní 
cyklus člověka. Zatímco pro uplývání času v průběhu 
dne, pro vnímání tvaru, mechanického pohybu či po-
tenciální funkce věcí byli naši předkové dobře biologicky 
vybaveni už před vznikem kultury, pomalé spontánní 
změny strukturní a procesuální spolehlivě registrovat 
neumíme. Lidé jsou sice produkty a prvky evoluce při-
rozené, i skutečnými tvůrci a aktéry evoluce kulturní, ale 
pro snadné postižení povahy a střetu obou těchto evolucí 
biologicky vybaveni nebyli. Čím dál tím víc jsou odká-
záni na syntézu dílčích poznatků a schopnost přiměřeně 
chápat obecnou fi losofi ckou podstatu světa.

Patrně z tohoto důvodu zůstává evoluce pro veřejnost 
stále ještě podezřelým slovem, záhadným, obtížně po-
chopitelným procesem i pojmem. Povšiml si toho i sám 
hlavní protagonista evolučního přístupu P. Teilhard de 
Chardin. „Je skutečně postižen slepotou, kdo nevidí šíři 
pohybu, jehož dráha daleko překročila hranice příro-
dovědy, postupně zasáhla a naplnila chemii, fyziku, so-
ciologii a dokonce i matematiku a dějiny náboženství. 
Jedna po druhé se všechny oblasti lidského poznání 
hnuly, společně strženy týmž základním proudem smě-
rem ke studiu vývoje. Evoluce, to není teorie, systém ani 
hypotéza, nýbrž daleko víc: je to od nynějška obecná 
podmínka, jíž se musí podřizovat a jíž musí vyhovovat 
všechny teorie, hypotézy i systémy, mají-li být myslitelné 
a správné“ (TEILHARD DE CHARDIN 1990). 

Pro široký filosofický koncept přirozené evoluce 
máme dnes k dispozici celé spektrum vědeckých po-
znatků a teorií. Na jejich základě můžeme předpokládat, 
že na počátku vesmíru byla jeho uspořádanost nejnižší 
a že teprve evolucí se postupně zvyšovala. Přirozená evo-
luce je tedy spontánním konstitutivním procesem uvnitř 
vesmírného pohybu směrem k rozpínání a ochlazování, 
tj. amortizaci původní koncentrované aktivity velkého 

třesku. Zdá se, že gigantická protientropická aktivita ves-
míru, která generuje jeho evoluci, byla vyvolána mož-
ným náhodným porušením symetrie vesmíru už na jeho 
počátku. Specifi cké formy tvořivé vesmírné aktivity od té 
doby jakoby průběžně krystalizují nejen ve strukturách 
galaxií a hvězd, ale po vzniku Země jako planety i v jem-
ně diferencované uspořádanosti neživé i živé přírody. 
Má-li tedy přirozená evoluce nějaký hlubší smysl, pak 
je to výstavba velkolepé struktury vesmíru, tvorba jeho 
nepředstavitelně rozsáhlé fyzické uspořádanosti, která 
zahrnuje také veškerou uspořádanost skrytou, např. pra-
vidla utváření abiotických struktur, genetickou paměť 
biosféry včetně paměti člověka jako biologického druhu.

Takže např. všechny prvky chemické periodické sou-
stavy, které dnes nacházíme na Zemi, vznikly – s výjim-
kou vodíku a helia – už v dávném vesmíru: jako důsledek 
jaderných reakcí v nitru hvězd první generace, nebo při 
jejich zániku. Chemická evoluce, která v zemské atmo-
sféře bez kyslíku vytvářela první organické sloučeniny, 
mohla však – podobně jako další vývoj života – probíhat 
už na naší mateřské planetě.

Vyjádřím-li to schematicky, mohu říci, že gigantic-
ký proces vesmírné evoluce mohl vytvořit elementární 
částice, atomy, molekuly, kosmické objekty, Zemi a její 
nerosty i horniny, reliéf její krajiny, její biosféru, včetně 
biologického předka dnešního člověka. Přirozená evo-
luční tvořivost je tedy vedle přirozené schopnosti rozpadu, 
kterou mnozí známe jako zákonitou tendenci k růstu 
entropie, druhou všeobecnou schopností spontánně ak-
tivní skutečnosti. Jde o relativně nedávno rozpoznanou 
vlastnost skutečnosti samovolně vytvářet uspořáda-
nost z méně uspořádaných stavů, která se prosazuje jak 
za zvláštních podmínek kosmických, tak za zvláštních 
podmínek pozemských. O této problematice zasvěceně 
pojednává publikace autorů PRIGOGINE & STENGER-
SOVÁ 2001.

Tím, že evoluce – na rozdíl od entropie – je onticky 
konstitutivním procesem (vázaným na příhodné pod-
mínky, tj. např. na existenci otevřených nelineárních 
systémů), může spolupracovat s rozpadem, „parazito-
vat“ na něm, a může přirozené prostředí obohacovat 
o nové konstrukce. Může Zemi přidávat hodnotu. Má-
me-li na mysli evoluci kulturní, pak její onticky opoziční 
proces Zemi hodnotu nepřidává, naopak ji entropizuje, 
a může ji poškozovat zbytečným rozbíjením přirozených 
struktur. I ve své spontaneitě je však přirozená evoluce 
procesem plně svébytným, který v opozici proti tendenci 
vesmíru k rozpadu experimentuje, hledá, vytváří nové 
struktury ze starých a méně odolných konstrukcí. Tato 
tendence však znovu neplatí pro evoluci kulturní, která 
je zatím k produktům přirozené evoluce necitlivá a která 
likviduje i její struktury relativně mladé a perspektivní. 

Přirozená evoluce tedy buduje nejen stále jemnější 
a diferencovanější struktury, systémy a organismy, ný-
brž i pravidla a vzory jejich vzniku a fungování. Jakoby 
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přede tkanivo obou komplementárních vesmírných řádů – 
smysly vnímatelného řádu explikátního i skrytého řádu 
implikátního. Terminologii dvou komplementárních 
řádů, tj. „řádu explikátního a řádu implikátního“ přebí-
rám od Fyzika David Bohma. Srovnej knihu Rozvíjení 
významu (BOHM 1992).

Protože evoluce, obrazně řečeno, postupuje „proti 
proudu“, proti rozpadu, potřebuje nejen přiměřenou 
energetickou „výživu“, kterou zpravidla vyčerpává 
z okolního prostředí, nýbrž i velmi úsporný „metabo-
lický“ režim. Vysoce spořivé hospodaření s energií např. 
dobře vidíme na přirozené biotické evoluci. Zdá se, že je 
to právě omezená možnost živých systémů vázat sluneč-
ní energii v biomase, která je důvodem jejich vynalézavé 
schopnosti všemi možnými organizačními způsoby čelit 
entropii, tj. zpomalovat degradaci fotosyntézou získané 
energie na dále nepoužitelné odpadní teplo. 

V souhrnné fi losofi cké formulaci lze říci, že evoluce 
generuje, ruší a modifi kuje prvky, komplexy a systémy tak, 
že diverzifi kovaný celek svou narůstající uspořádaností 
stále úsporněji využívá svého omezeného evolučního zdro-
je: např. biosféra energii slunečního záření, kultura ener-
gii vynakládanou a z přírody uvolňovanou člověkem. 

Život jako nejjemnější schopnost ontické evoluční 
tvořivosti vesmíru se ovšem realizuje za velmi delikát-
ních okolností: na planetě Zemi a v nesmírně úzkém 
pásmu fyzikálně chemických podmínek. K těmto pod-
mínkám, které si později do značné míry spoluutváří 
a reguluje biosféra sama, a které jsme dosud plně neod-
halili také proto, že celkový průběh evoluce biosféry do-
statečně neznáme, patří nejen slábnoucí ozónová vrstva, 
ochraňující život před smrtícím ultrafi alovým zářením 
z vesmíru, ale i narušený celoplanetární termostat Země. 
Naštěstí už víme, že celá naše planeta tvoří jediný velký 
organismus, s jehož samoregulací si nesmíme příliš za-
hrávat. „Ať už panují o budoucím klimatu jakékoli po-
chybnosti, není pochyb o tom, že hodnoty skleníkových 
plynů a teplota stoupají“ (LOVELOCK 2006).

Hledisko evoluce, konkretizované a zpřesněné spe-
ciálními vědami, se tak může stát novým výkladovým 
principem obecné filosofické představy světa, která 
po staletí zápasila s otázkou, jak a z čeho svět vznikl, 
z čeho se skládá a co je jeho podstatou. Zejména díky 
pokroku ve fyzikálních a biologických vědách začínáme 
částečně chápat obecná pravidla a řád „přírodní kon-
struologie“, tj. podstatu samovolného vytváření složi-
tých přírodních struktur z relativně jednodušších prvků 
a komponent. Tím ovšem také lépe rozumíme záměrné 
i spontánní konstruologii kulturní. Ta je sice oriento-
vána tak, že přirozené pozemské struktury konzumuje 
a nebezpečně poškozuje, ale z přirozené uspořádanosti 
vyrostla a nejen prostřednictvím člověka s ní zůstala 
propojena vazbou na sluneční energii, rozmanitost ži-
vota i konzervativní genetickou informaci biosféry.

Takže nakonec všechno to, co se od  Aristotela 
po Newtona zdálo být stvořené, věčné a neměnné, mu-
síme dnes prohlásit za vznikající a zanikající, za neu-
končené, přechodné a proměnlivé, za součást velkého 
evolučního procesu, který má časový počátek a možná 
i konec.

Hledisko evoluce tedy nejen navrací Zemi její na čas 
ztracené výsadní postavení ve vesmíru. Poprvé, pod-
le formulace Ilji Prigogina, ji také „zvedá na nebesa“. 
Vznik, zánik a změna, které podle Aristotela příslušely 
jen podlunární oblasti, tj. pouze Zemi, jsou totiž neodlu-
čitelnými vlastnostmi celého dosud poznaného vesmíru.

Příroda vesmírná a příroda pozemská

Teprve dnešní globální ekologická krize vyvolává po-
třebu vytvořit nový ontologický koncept přírody. K to-
muto problému srovnej také naše autorské heslo Nature 
ve světové antropologické encyklopedii (BIRX 2006). 
Vzniká požadavek pochopit přírodu jako vesmírnou 
tvořivou aktivitu zahrnující Zemi včetně člověka jako 
bio logického druhu. Pod tíhou vědeckých argumentů 
musíme totiž uznat, že příroda je spontánně se vyvíje-
jícím systémem, který má svou vlastní evoluční logiku, 
své kreativní protientropické směřování. Uzrál čas ve-
řejnosti představit přírodu jako nejstarší, nejširší a nej-
mocnější subjektivitu: jako strukturu plně svébytnou, 
evolučně tvořivou a uspořádanou, a proto také tvarově 
bohatou, inspirativní a krásnou. Je třeba ji představit 
jako nejvyšší hodnotu vůbec, jako jediný možný domov 
života, člověka a lidské kultury. 

Pro přiměřené postižení přírody musíme v nynějším 
neurčitém pojmu přírody rozlišit dvě obsahové vrstvy. 
Na jedné straně přírodu vůbec – kosmos, a na druhé stra-
ně přírodu pozemskou. Takové rozlišení nás pak znovu 
opravňuje položit starou antickou a středověkou otázku: 
Jaké je postavení Země ve vesmíru? Odpověď, kterou tu 
mohu pouze schematicky naznačit, obsahuje dvě zdánli-
vě protikladné formy argumentace: tradiční argumentaci 
fyzikálně mechanickou a novou argumentaci evolučně 
ontologickou. 

První, fyzikálně mechanická argumentace o postavení 
Země ve vesmíru je dnes všeobecně známá a relativně 
snadno pochopitelná. Obvykle je považována za vrchol-
ný výkon vědeckého poznání, kterým se proslavila již 
klasická přírodověda překonávající antický a středověký 
geocentrismus. Její obsah, zpřesněný současnou kosmo-
logií, lze shrnout asi takto: Země je planetou Slunce, tj. 
hvězdy druhé generace; není nepohyblivým středem slu-
neční soustavy, středem galaxie ani kosmu; není vůbec 
žádným prostorově významným bodem vesmíru (takový 
bod totiž vůbec neexistuje); i Slunce je jen nepatrnou 
a nevýznamnou součástí kosmu, který je jako celek, tj. 
ve velkém měřítku, homogenní a izotropní (ve všech 
směrech stejný); vesmír se skládá nejen z vodíku a hélia, 
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ale i z nepatrného množství dalších prvků, jaké nachází-
me na Zemi a jiných planetách; okolní kosmos však není 
oživený, dosud poznaný vesmír je abiotický.

Druhá, evolučně ontologická argumentace, která jako-
by obnovuje starý geocentrismus a popírá již uvedenou 
argumentaci fyzikálně mechanickou, je důležitá světo-
názorově i hodnotově (axiologicky). Nejenže „zvedá 
Zemi na nebesa“, ale také pozemské přírodě navrací to, 
co bylo samozřejmé pro mýtus, první náboženství i část 
starověké fi losofi e: subjektivitu, tvořivost, posvátnost. 
Takže, jakkoli Země není důvodem existence vesmíru, 
ale ani cílem jeho divergentní (rozbíhavé) evoluce, mu-
síme uznat její jedinečnost. Jedinečnost danou nikoli její 
polohou v prostoru, místem, které ve vesmíru zaujímá, 
ale něčím, co fi losofi e i vědy přehlížely: dosaženou úrovní 
přirozeného, a dnes i kulturního vývoje.

Kosmologie, termodynamika nelineárních systémů, 
synergetika a další syntetické přírodní vědy ukazují, že 
dnešní vesmír je výsledkem střetu dvou protikladných 
procesů: na jedné straně je utvářen gigantickým héra-
kleitovským tokem „hmoty“ po pomyslném spádu smě-
rem k maximální entropii a tepelné smrti, a na druhé 
straně je formován protisměrným procesem spontánní 
samoorganizace jsoucna (zbytkové aktivity velkého třes-
ku). Počáteční podmínky a čas jsou tedy nejdůležitějšími 
faktory dnešní podoby vesmíru. Struktura dnešního ves-
míru vznikala totiž postupně, jakousi zvláštní krystaliza-
cí jeho počáteční aktivity: horké, původně koncentrované 
a nerozdělené na látku a záření. Předpokládáme, že tato 
struktura vznikala v průběhu téměř čtrnácti miliard let, 
které nás dělí od singularity.

S vesmírným vývojem souvisí i vývoj Země a živé 
pozemské přírody – biosféry. Země totiž, jak jsem na-
značil, nemohla vzniknout dříve, než zanikly hvězdy 
první generace. Bezprostředně a nerozlučitelně však vý-
voj planetárního života souvisí s existencí svého vysoce 
stabilního energetického zdroje, jímž je termojaderný 
reaktor – naše Slunce. Biosféra je přirozeným pokračová-
ním abiotického vývoje Země a bakteriální úroveň života 
je téměř tak stará jako skály. Její další vývoj, který nikdy 
v minulosti nebyl zcela přerušen, je nejtěsněji svázán se 
zvláštními podmínkami na Zemi a s časem, který byl 
nezbytný pro transformaci života od jeho prvních forem 
až po jeho současnou úroveň rozvoje. Lynn Margulisová 
píše. „Všichni dnes žijící tvorové měli stejně dlouhou 
evoluci. Všichni prošli přes tři miliardy let trvající evo-
lucí z našich společných bakteriálních předků. Nejsou 
žádné ‚vyšší‘ bytosti, žádní ‚nižší‘ živočichové, žádní an-
dělé ani žádní bohové“ (MARGULISOVÁ 2004).

Biosféra naší planety je vlastně velkou disipativní 
strukturou (složitým otevřeným systémem) vyživovanou 
sluneční energií. Entropizuje a svými strukturami (živý-
mi systémy) vhodně doplňuje pozemské abiotické pro-
středí tak, že Země jako celek tvoří důmyslný, sebe sama 
regulující organismus, pro který se dnes ujímá Loveloc-

kův termín Gaia. „Teorie Gaia nutí k celoplanetárnímu 
pohledu. Jde o zdraví planety, ne jen o některé vybrané 
druhy organismů… Když jsem dal přednost planetě před 
lidstvem, uvědomil jsem si potřebu nové profese… jed-
ním z cílů této knihy je defi novat ‚geofyziologii‘ jako 
jádro planetární medicíny“ (LOVELOCK 1994).

Pouze biosféra jako celek, pouze Gaia je patrně 
nejmenším relativně autonomním systémem schopným 
dlouhodobého vzestupného vývoje v čase. Všechny její sub-
systémy, jedinci, populace, biocenózy i kultura jsou dočas-
né a nesamostatné, závislé na prosperitě biotického celku.

Jedinečnost Země

Protože primárním energetickým zdrojem existence, 
reprodukce i rozvoje pozemských živých systémů bylo 
od jisté doby sluneční záření, narůstala jejich organizač-
ní a funkční složitost postupně, díky dostatečně dlouhé 
expozici Země slunečnímu svitu. Narůstala tempem, 
které patrně nemohlo být vyšší, neboť na jedné straně 
souviselo s omezeným příkonem zářivé sluneční ener-
gie a vysokou spolehlivostí přenosu genetické infor-
mace (víme, že evoluce, odhlédneme-li od problému 
symbiózy, využívá nejen spontánní přestavby genomu, 
ale také mutací, nespolehlivosti informačního přeno-
su), a na druhé straně s dosaženou organizační struk-
turou živých systémů. Podobně jako v případě vývoje 
technického se také biotický vývojový proces urychluje 
až ve fázi dostatečné organizační složitosti (z tohoto 
hlediska se prudký nárůst disparity a diverzity života 
v kambrickém období jakoby podobá expanzi abiotické 
techniky po průmyslové revoluci).

Dnešní živé organismy jsou proto důležitým zápi-
sem, „protokolní knihou“ (Bergson) vývoje celé biosféry. 
Jako otevřené systémy s vnitřní informací jsou nepří-
mým i přímým záznamem spontánní konstitutivní funk-
ce evolučních podmínek a času. Čas a podmínky se totiž 
nejen zpředmětnily, ale také informačně zapsaly v jejich 
specifi ckých strukturách (také tkáňové buňky člověka 
obsahují část rozptýlené paměti biosféry). 

Evoluční hodnota živých systémů je proto přímo 
úměrná neopakovatelnosti vývojových podmínek a délce 
proběhnutého času. Tato nevyjádřitelná hodnota úzce 
souvisí s tím, že vznikaly samovolně a dlouho, v pod-
mínkách, které již neexistují, a že je už nikdy, pokud je 
zničíme, nevytvoříme znovu. S nadsázkou, z hlediska 
časového údaje poněkud nepřesně, ale zato výstižně vy-
jádřil podstatu problému C. F. Weizsäcker. „Živé bytosti 
mohou vzniknout, jsou-li splněny nezbytné podmínky – 
a tyto podmínky jsou povrch Země a dvě miliardy let“ 
(WEIZSÄCKER 1972). Uvažme, zda i tento jediný argu-
ment není dost pádným důvodem pro pokoru před spon-
tánními evolučními procesy Země, pro obdiv k naší stále 
ještě obydlené planetě, jediné nositelce života a kultury 
v dosud poznaném vesmíru. Uvažme, zda to není výzva 
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k lidské odpovědnosti za kulturu, která dnes přirozenou 
uspořádanost Země rozbíjí, hubí jedinečné biologické 
druhy a omezuje podmínky přirozeného vzestupné-
ho vývoje biotického společenství. Známý sociobiolog 
 Edward Wilson klade v podobné souvislosti otázku, zda 
by dnešní vlády neměly být „… vázány ekologickou ob-
dobou Hippokratovy přísahy neudělat vědomě nic, co 
by ohrozilo biodiverzitu“ (WILSON 1995).

Pozemský život, jak jsem uvedl, je jediným velkým 
organismem, jehož jsme evoluční součástí a jehož zdra-
votní stav je dnes z naší viny kritický. Zničením většiny 
původních ekosystémů jsme zahubili i mnoho jedineč-
ných biologických druhů, které nesly část genetické 
informace dnešní biosféry. Tím jsme vážně poškodili 
nejen živý organismus planetárních rozměrů, ale i jeho 
rozptýlenou vnitřní informaci, jedinou známou konsti-
tutivní informaci života. Poškodili jsme vzácnou přiro-
zenou paměť přírody, která vznikla dávno před tím, než 
se nám podařilo jazykově zakódovat naši méně přesnou 
smyslově neuronální informaci a vytvořit paměťové pro-
středky kulturní. A protože genetická informace tvoří 
jakoby „duchovní kulturu“ pozemského života, protože 
zajišťuje jeho dosaženou úroveň rozvoje, protože funguje 
jako jeho protientropická bariéra, nebezpečí, které nám 
tím hrozí, je v celé dosavadní lidské historii nejvážnější: 
bohužel si je nechceme přiznat.

Právě tak zatím ignorujeme fakt, že oslabená biosféra 
byla přinucena změnit strategii: nemůže-li se bránit silou, 
brání se slabostí. Aby zvýšila svou odolnost vůči destruk-
tivnímu působení kultury, rychle přechází do nového 
rovnovážného stavu: zbavuje se svých nejsložitějších 
forem, které nejméně potřebuje a které jsou nejkřehčí. 
K těmto křehkým formám života patří bohužel i člověk, 
a na něm, jak víme, závisí kultura.

Přirozená informace

Pochopení podstaty a ontické role informace je nutným 
předpokladem evolučního pojetí přírody. Porozumění 
problému informace však komplikuje nedostatek odvahy 
jasně rozlišit informaci přirozenou, biotickou – a infor-
maci lidskou, sociokulturní. Patrně v důsledku tradiční 
výchovy a školního vzdělání se udržuje předsudek, že 
existuje pouze jeden typ informace. Zdá se totiž, že in-
formaci vytváří a využívá jen člověk a společnost. To je 
ovšem obyčejný antropologický klam, který plyne z na-
šeho nesprávného pojetí skutečnosti. 

Pokusím se evolučně ontologické pojetí skutečnosti 
schematicky objasnit. Bylo již řečeno, že všechny struk-
tury skutečnosti, včetně nás samých, jsou vytvářeny evo-
lucí. A to znamená, že skutečnost není stálá a neměnná, 
že její předmětná struktura nebyla jednorázově stvoře-
ná, jak se to jevilo např. Newtonovi. Téměř s jistotou 
dnes víme, že skutečnost je onticky tvořivý proces, který 
krystalizuje v toku času. Jde o proces, kterým skuteč-

nost jakoby průběžně vzniká a zaniká. Dnešní struktury 
skutečnosti mohly přitom vzniknout jen dvojím mož-
ným způsobem: buď přirozenou vesmírnou evolucí, nebo 
onticky opoziční evolucí kulturní. Žádná třetí možnost 
neexistuje. Jinak řečeno, všechno to, co dnes existuje – 
včetně informace – vděčí za svůj vznik a existenci buď 
starší spontánní aktivitě vesmírné, nebo relativně mladé 
aktivitě lidské. Informace je tedy stejného původu jako 
skutečnost, patří do skutečnosti, je jejím aspektem – prá-
vě tak, jako je aspektem skutečnosti hmotnost či energie. 
Ovšem žádný z těchto tří aspektů skutečnosti není snad-
né defi novat. Zajímavým způsobem o vztazích energie, 
látky a informace pojednává kniha (STONIER 2002). 
Informace není tedy ani pouze smysl zprávy, ani pouze 
obsah paměti (např. genetické nebo neuronální), je to také 
uspořádanost skutečnosti, její organizace, její struktura. 
A nepochybujeme-li o existenci hmotnosti a energie, 
neměli bychom pochybovat ani o existenci organizace, 
struktury, paměti, informace. 

V poněkud provokativní formulaci tedy tvrdím, že 
informace je nejdůležitějším produktem evoluce. I v na-
šem pozemském prostředí to vidíme zcela zřetelně: 
evoluce tu neprodukuje ani hmotnost, ani energii. A to 
nejen proto, že hmotnost ani energii přímo nevidíme, ale 
hlavně proto, že pro ně platí zákony zachování. Evoluce 
zde na Zemi může vytvářet jen tvary, struktury, organi-
zaci, uspořádanost, tj. informaci. Informaci pochopitelně 
produkuje jak evoluce přirozená (abiotická a biotická), 
tak evoluce kulturní. Problém je ovšem v tom, že oba 
tyto typy informace jsou rozdílné (a také odlišně za-
kódované) a že pro ně žádný zákon zachování patrně 
neplatí.

Dále je důležité vědět, že informace vestavěná ve 
struktuře současně sjednocuje (tj. jakoby přiřazuje stejné 
ke stejnému) i rozděluje skutečnost (tj. odděluje nestejné 
a neslučitelné). Již přirozená informace genetická, která 
je tak stará jako život sám, pomáhala kdysi rozdělit ne-
živou pozemskou přírodu na dvě vzájemně související 
vrstvy: na struktury živé a neživé. Onticky je však ne-
rozdělila, protože přiřadila „stejné ke stejnému“ v rámci 
téhož přirozeného řádu. Odlišně konstitutivní však byla 
o tři a půl miliardy let později nově vzniklá informace so-
ciokulturní. Působila totiž radikálněji. Uvnitř do té doby 
onticky jednotné přírody pomáhala konstituovat kulturu 
a mladé kulturní systémy stavěla do potenciální opozi-
ce vůči starším systémům přírodním. Dnes proto vedle 
bio sféry – systému integrovaného přirozenou bio tickou 
informací – na zemském povrchu existuje ještě jeden 
globální systém, kultura, integrovaná svou vlastní vnitř-
ní konstitutivní informací. K tomuto problému srovnej 
také naše autorské heslo Culture ve světové antropolo-
gické encyklopedii (BIRX 2006).

Srozumitelné pojetí informace komplikuje i mnoho 
dalších překážek. Například to, že informace je vždy 
zakódovaná ve struktuře, že musí mít nějaký látkově 
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energetický nosič, vhodné paměťové médium. Kritici 
odmítající uznat objektivní existenci informace mají 
proto pravdu v tom, že informaci bez znalosti procedu-
ry jejího dekódování nelze snadno rozpoznat. Například 
vysoce odborný článek může být pro laika pouze učeně 
popsaným papírem.

Chceme-li tedy informaci správně pochopit, musí-
me ji pojímat nejen jako to, co se předává mezi vzájem-
ně komunikujícími lidmi, či co obíhá a zpracovává se 
v kulturních sdělovacích systémech. Takové úzké pojetí 
informace je třeba odmítnout a kritizovat proto, že in-
formaci redukuje nejen na jeden její typ, ale v jeho rámci 
i na jednu jeho formu: na sémantickou formu informace 
sociokulturní. Informace totiž může v obou svých ty-
pech – jako informace přirozená i jako informace socio-
kulturní – existovat vedle sémantické formy také ve formě 
strukturní (syntaktické). Problém se komplikuje tím, že 
sémantická i strukturní forma informace předpokládá 
čtenáře, který zná její kód, tj. který informaci rozumí 
a v souladu s ní může měnit své chování. 

Strukturní forma informace se může nacházet znovu 
ve dvou podobách: jako zhuštěná abstraktní struktura 
systému, tj. jako jeho paměť v užším smyslu, nebo jako 
ve struktuře systému obsažená uspořádanost, tj. jako jeho 
paměť v širším smyslu (jako uspořádanost jsoucna). Tyto 
dvě základní podoby strukturní informace dobře posti-
hují jak biologické pojmy genotyp a fenotyp, tak socio-
kulturní pojmy duchovní kultura a kultura materiální. 
A to je také důvod, proč hájím tezi, že informace existuje 
objektivně a že kategorie informace je pro celkové po-
chopení světa ještě významnější než antropocentrické 
a přirozenou uspořádanost skutečnosti přehlížející ka-
tegorie hmoty, energie, pohybu, prostoru či fyzikálně 
pojatého času. 

Už v neživém světě na sebe jeho evolučně vytvoře-
né struktury vzájemně působí celkově, tj. nejen látkově 
a energeticky, nýbrž také informačně: svým uspořádá-
ním, tvarem. Také ozubená kola stroje na sebe působí 
tvarem, svou povrchovou strukturou. A zcela podobně, 
tj. svou strukturou, působí na žaludky živých systémů 
jejich potrava. 

První reálnou informaci, a to jako konstitutivní 
informaci strukturní i jako k ní doplňkovou informa-
ci sémantickou, spontánně vytváří a využívá přirozená 
biotická evoluce. Přirozená informace v obou těchto 
podobách, tj. ve formě strukturní i sémantické, proto 
vznikala a plnila biologicky důležité funkce dávno před 
člověkem.

Pokusím se být ještě více konkrétní. První jednobu-
něčné organismy před třemi miliardami let přežívaly 
a reprodukovaly se v pozemském neživém prostředí 
právě díky tomu, že toto prostředí správně poznávaly 
a jeho prvky vhodně převtělovaly do svého systému – 
že spolupracovaly s vlastní strukturní i sémantickou in-
formací. Základem veškeré adaptace živých systémů 

na proměnlivé podmínky prostředí je totiž informace 
(kompatibilita tvarová, strukturní). Adaptaci živého 
systému přitom zprostředkuje jak informace relativně 
stálá, uložená v trvalé vnitřní paměti systému (v jeho 
genomu), tak informace aktuální, průběžně získávaná 
z okolí a u živočichů ukládaná v jejich dočasné paměti 
nervové (v mezibuněčné paměti CNS). Bez pojmu infor-
mace a paměti proto nepochopíme, jak může samovolně 
vzniknout a rozvíjet se nejvyšší pozemská organizační 
složitost – spontánně se vytvářející systém planetární-
ho života. Ale bez pojmu informace nepochopíme ani 
protipřírodnost a rozmach lidské kultury v biosféře, ne-
pochopíme podstatu ekologické krize.

V souladu s biologickou konvencí chápu přirozenou 
strukturní informaci jako obsah genetické paměti živého 
systému, tj. jako fylogenezí (vývojem druhu) vytvořený 
obsah příslušného genomu. Genom jako strukturní in-
formace přitom plní jak funkci vnitřní protientropické 
bariéry živého systému, tak patrně i integrační funkci 
individuální, druhovou a ekosystémovou (včetně řady 
funkcí reprodukčních a evolučních). Jde totiž o zvláštní 
kondenzovaný záznam výstavby fenotypové struktury 
organismu, který vzniká tzv. prvním čtením životního 
prostředí organismu. Blíže o problému „tří čtení“ po-
jednávám v knize (ŠMAJS 2008b). Tento záznam např. 
kóduje morfologii, fyziologii, chování i ontogenezi živé-
ho systému. Není to ovšem výrobní výkres, nýbrž spíše 
„kuchařka“, tj. souhrn pokynů a pravidel pro syntézu 
bílkovin a dalších organických struktur. Protože čtená-
řem genomu je živé tělo, jde o souhrn, který výstavbu 
i provoz těla řídí způsobem, jemuž plně rozumí jen pří-
roda sama. 

Přirozená genetická informace, která je svou povahou 
informací strukturní, a jejíž míra objektivity musí být 
proto vysoká, se ukládá převážně v jádrech tkáňových 
buněk. Již jsem uvedl, že existuje jednak jako zapsaná, 
a jednak jako somaticky vestavěná. Zapsaná – a to čtyř-
mi písmeny jazyka nukleových kyselin – je v paměťové 
struktuře druhového genomu (ale také v příslušném in-
dividuálním genotypu). Vestavěná je v komplexní mno-
hovrstevnaté struktuře konkrétního organismu, v tzv. 
fenotypu. 

Dále je zřejmé, že biologické druhy můžeme pova-
žovat za zvláštní zásobníky přirozené strukturní infor-
mace, za obrovské svazky knih, v nichž je zapsána nejen 
jejich somatická a fyziologická struktura, nýbrž také 
jejich dlouhá biologická minulost. Likvidace biologic-
kých druhů a druhové skladby přirozených ekosystémů 
kulturou by v nás tedy měla probouzet pocit viny za ni-
čení nenahraditelného informačního bohatství biosfé-
ry – za poškození její pomyslné „duchovní i materiální 
kultury“. 

Přirozená neuronální informace, která je svou po-
vahou především informací sémantickou, tj. informací 
významnou pro chování konkrétního živého systému, 
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a která proto nemůže být ukládána do jeho genomu 
(ukládá se pouze do jeho CNS), je jakoby zvláštním 
evolučním doprovodem či doplňkem informace gene-
tické. Získává se až v průběhu individuálního života 
po narození, tj. druhým čtením v individuální onto-
genezi, a u většiny druhů nemá tak zásadní význam, 
jaký získala u člověka. Člověk totiž obdržel biologickou 
predispozici dlouho dospívat, dlouho se učit, jazykově 
kódovat neuronální informaci, a proto byl s to útočnou 
adaptivní strategií vytvářet kulturu. Sociálně žijící živo-
čichové mohou sice tuto informaci částečně předávat 
vlastní souvislou tradicí (předvedeným chováním), ale 
tím, že ji nemohou předávat způsoby typickými pro lid-
skou kulturu, (tj. kódovat ji etnickým jazykem a ukládat 
do pomyslného genomu kultury), fi xuje se u nich jen 
ve struktuře CNS a zaniká spolu s příslušným jedincem 
či populací. A protože smyslový aparát toho kterého dru-
hu je jakoby nastaven jeho genomem, je tato informace 
u různých druhů odlišná a na žádné společné signály – 
na rozdíl od informace genetické – se převádět nemůže. 

Protože nás nejvíce zajímá strukturní a sémantická 
informace sociokulturní, která pochází z přirozené neu-
ronální informace našich biologických předků, zastavme 
se ještě u problému, jak sociokulturní informace vzni-
kala. Rozvojem sociálního chování, učení a poznávání 
světa v kultuře se totiž z této méně objektivní informace 
vytvářela zcela nová, pro přírodu neznámá konstitutiv-
ní informace. A tento odlišný typ informace, ukládaný 
v CNS člověka i v dalších formách tzv. společenské pa-
měti, umožnil nejen pozoruhodný kulturní vzestup, ale 
také, jak už víme, nebezpečně rozdělil svět: na přírodu 
a kulturu.

Také kulturní informace existuje objektivně ve dvou 
hlavních formách, které obvykle není snadné přesně roz-
lišit: ve více známé formě sémantické a v méně známé 
formě strukturní, výrazněji technologicky konstitutivní. 
Pro pochopení souvislosti i odlišnosti těchto dvou forem 
informace by bylo užitečné zkoumat problém přeměny 
původně animální neuronální informace na sociokul-
turní informaci sémantickou a strukturní. To by ovšem 
předpokládalo vysvětlit, jak se z používání etnického 
jazyka a první sémantické informace sloužící mezilid-
ské komunikaci postupně stával dosud málo objasněný 
genom kultury s oběma výše uvedenými aspekty – sé-
mantickým i strukturním. 

Informační hodnota přírody

Globální ekologická krize je planetárním experimentál-
ním důkazem, že kultura – v rozporu s tradiční předsta-
vou – není strukturou ani přirozenou, ani evolučně vyšší 
a organizačně složitější než příroda. Naopak. Kultura 
jako umělá struktura účelově vytvářená pouze jedním 
biologickým druhem je v důsledku jiné vnitřní infor-
mace (jiné konstrukce) organizačně jednodušší, a proto 

vůči biosféře destruktivní. Její růst a rozvoj předpokládá 
manipulaci s přirozenými strukturami, jejich rozbíjení, 
tj. čerpání látkově energetické výživy z okolního přírod-
ního prostředí. Také proto kultura nepřirůstá na všech 
větvích evolučního stromu života, nýbrž, obrazně řeče-
no, hypertrofi cky bují pouze z fylogenetické linie Homo 
sapiens. 

I když kultura stojí a padá s člověkem, nemohla 
vzniknout na bázi jeho genetické informace. V lidské 
genetické paměti je obsažena informace pouze o jemné 
uspořádanosti přirozené, abiotické i biotické. K tomu, 
aby se mohly objevit a udržet první jednoduché kultury, 
jejich prvky a subsystémy, bylo nezbytné vytvořit kon-
stitutivní informaci jiného typu. Musela vzniknout in-
formace sociokulturní – negenetická informace pojmová. 

Při pátrání po obsahu této pojmové informace (ko-
neckonců smyslově neuronální) zjišťujeme, že také její 
obsah koneckonců pochází z přírody. V přirozeně vysoce 
uspořádaném světě si totiž lidé (kulturní systém) na pří-
rodě nezávislou onticky konstitutivní informaci vytvořit 
nemohli. Zejména v jednoduchých kulturách vznikala 
nová informace a struktura přímo odvozená (přečtená) 
z širšího přírodního systému.

Již první sociokulturní informace, která nebyla 
v genomu člověka ani obsažena, ani do něho nemohla 
být ukládána, se tedy mohla objevit až v procesu kul-
turní evoluce. Tato pro přírodu neznámá konstitutivní 
informace postupně přirůstala v průběhu ontogeneze 
lidských jedinců v kultuře. Vznikala zvláštním (třetím) 
čtením přirozené uspořádanosti lidskými smysly a ro-
zumem. A protože náš poznávací aparát nevytvářela 
evoluce pro odhalování pravdy, ale pro přežití, kulturní 
informace vznikala čtením a interpretací, která byla 
od počátku spojena se zjednodušováním, deformací 
a hodnocením skutečnosti z pozice lidské pragmatické 
prospěšnosti – z pozice našeho druhového sobectví.

Z faktu, že naše vědomí obsah kulturní informace 
v pravém slova smyslu nevytváří, nýbrž ze struktury 
okolní ekosystémové uspořádanosti odvozuje, vyplývá 
otázka, která organizační úroveň vysoce diferencované-
ho přírodního prostředí byla určující předlohou pro cha-
rakter kulturní informace, a tím i pro způsob založení 
lidské kultury. Dnes již spolehlivě víme, že to nemohla 
být úroveň, na níž „konstruovala“ první živé systémy 
přirozená biotická evoluce – úroveň molekulární. Mohla 
to být pouze organizační úroveň lidským zrakem dobře 
viditelných makroskopických předmětů. A již někde zde, 
v redukci vysoce komplexních systémů neživé i živé pří-
rody na pojmy reprezentující věci a jejich vztahy, na náš 
výrazově chudý jazyk pro střední měřítko, pro mezokos-
mos, musíme hledat příčiny strukturního a informačního 
nesouladu kultury s přírodou. 

A zde také leží jádro pochopení informační hod-
noty Země. Udržení vysoké úrovně přirozené přírodní 
uspořádanosti, včetně rozmanitosti dnešních biologic-
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kých druhů, nemá totiž význam pouze biologicko re-
produkční. Má neméně zásadní význam konstitutivně 
kulturní. Ale právě tato vzácná přirozená uspořádanost 
dnes nenávratně mizí. Odhaduje se, že kulturou způ-
sobené vymírání biologických druhů je již „…několi-
kasettisíckrát rychlejší, než tomu bylo před příchodem 
člověka“ (WILSON 1995). Znovu proto zdůrazňuji, že 
obsah našeho poznání, tj. umělou kulturní informaci, 
ani v době rozvinutých přírodních věd nevytváříme, 
kulturně neprodukujeme, ale čteme, rozpoznáváme. 
Konrad Lorenz, jehož přírodovědecké zkušenosti mů-
žeme důvěřovat, v této souvislosti dokonce napsal, že 
„vědecká pravda je něčím, co lidský mozek nestvořil, 
nýbrž co urval mimosubjektivní skutečnosti, která ho 
obklopuje“ (LORENZ 1992).

Kulturní informaci, vyjádřím-li to znovu jen zjed-
nodušeně, získáváme především studiem struktury 
přírody, poznáváním produktů přirozené evoluce. A již 
také víme, že v živých systémech jako by zkrystalizoval 
celý nevratný vývojový proces planety. Je v nich zpřed-
mětněno a jazykem nukleových kyselin i přímo zapsáno 
fantastické množství přirozené informace. Tuto vzácnou 
přirozenou informaci, která ovšem nepatří nám, ale bio-
sféře, jsme zatím správně nepřečetli a nepochopili. Pou-
ze tušíme, že genetická informace živých systémů, která 
přirůstala v průběhu jejich evoluce a která se ničením 
druhů a přirozených ekosystémů z naší viny nenávratně 
ztrácí, funguje jako nenahraditelná integrativní síla živo-
ta, jako zvláštní „duchovní kultura biosféry“.

Přehlížíme-li zatím fakt, že bez zachování své přiro-
zené rozmanitosti nemůže biosféra své dnešní nejvyspě-
lejší formy života udržet, pak snad uznáme alespoň její 
fundamentální význam informační: rozmanitost biosféry, 
tj. její rozptýlenou genetickou informaci, nesmíme ničit 
nejen proto, že jsme ji nevytvořili, ale také proto, že pou-
ze její přesnější pojmová interpretace by mohla obohatit 
a zpřesnit námi vytvářenou, ale zatím přírodě neadekvát-
ní informaci kulturní.

Takže nikoli to, co jsme vytvořili a co zatím obdi-
vovaly generace našich předků (umělecké a teoretické 
výkony ducha, lidské dovednosti a artefakty, technické 
a stavební konstrukce atp.), ale to, co jsme nevytvořili, 
co vytvořit neumíme a čeho jsme se již téměř zřekli, to 
dnes odhalujeme jako nejvyšší hodnotu. Nejvyšší hodno-
tu životní i teoretickou, hodnotu absolutní. A v rozporu 
s tradicí zjišťujeme, že touto hodnotou nemůže být ani 
člověk, ani kultura, ale Země, jedinečná pozemská příro-
da, život, biosféra.

Problém krajiny 
a osobnostně konstitutivní role přírody

Při fi losofi cké refl exi krajiny, tj. té části přírody, s níž 
člověk přichází do fyzického kontaktu, a kterou proto 
mění, je třeba rozlišovat nejméně dvě roviny problému: 

Za prvé to, jak se kulturní krajina vytváří, tj. jak se lid-
ská kultura do přírodního hostitelského systému Země 
vřazuje, jak se do starší přirozené paměti krajiny evolu-
ce kultury zapisuje. Za druhé to, jak člověka a kulturu 
krajina formuje, proč člověk krajinu potřebuje a proč 
devastovaná krajina člověka poškozuje. Nejprve však 
musím předeslat, že úvaha o tomto problému vychází 
zejména ze zkušenosti s krajinou středoevropskou, s kra-
jinou českou.

Rozumíme-li kulturou nejen lidskou aktivitu, ale 
i touto aktivitou vytvářený umělý systém, pak je zřejmé, 
že evoluce kulturního systému původní přírodní krajinu 
pozměňuje. I když tento vliv zahrnuje i záměrný mo-
ment, kulturní krajina se nestaví záměrně a v určitém 
vyměřeném čase, jako se staví dům, továrna či želez-
nice. Kulturní krajina, až na výjimečné případy jejího 
záměrného vytváření pro zvláštní účely – například pro 
zahrady a městské parky, je vedlejším produktem jiných 
kulturních činností: rozšiřování zemědělství, průmys-
lové výroby, dopravy, rekreace i lidské mimopracovní 
seberealizace. Kulturní krajinu tedy zprostředkovaně 
vytvářejí po sobě jdoucí lidské generace, formuje ji pro-
ces kulturní evoluce. Je ovšem příjemným zjištěním, že 
přirozená i kulturní evoluce, jejichž opozice a rozdílná 
podstata (včetně odlišné konstitutivní informace) jsou 
příčinou nynější ekologické krize, na tvorbě příslušné 
krajiny mohou spolupracovat. Systémová převaha při-
rozených ekosystémů, tj. přirozená aktivita neživé i živé 
přírody, rušivé kulturní zásahy do krajiny nejen přijímá, 
ale také kompenzuje, vyrovnává či dokonce ruší. Lze to 
vyjádřit formulací, že krajina spojitě mění svou tvář, že 
se proměňuje k lepšímu nebo k horšímu. Evolučně onto-
logicky řečeno, vyvíjí se v závislosti na lokálním průběhu 
konfl iktu kultury (technosféry) s přírodou (biosférou). 

K problému utváření krajiny

V době rychlé pomíjivosti průmyslově vyráběných věcí 
a spotřební techniky zůstávají krajina a do jisté míry 
i lidská sídla tím, co trvá po generace a co se jako pocho-
deň předává potomkům. V nynější informační společ-
nosti, která svým občanům kromě jiného zajistila i právo 
svobodně cestovat, se však rodná ves, město či krajina 
mohou jevit také jen jako zátěž minulostí. Ale je tomu 
skutečně tak? Není krajina a génius loci rodného místa 
právě to, co spoluutváří charakter lidské osobnosti a co 
se nesmazatelně zapisuje do srdce a duše člověka?

Naše krajina byla v úrodných nížinách, zejména ko-
lem velkých řek Labe a Moravy, trvale zabydlena od neo-
litu. Její ráz se však v několika posledních stoletích 
výrazně proměnil. Ale až ve dvacátém století byla nově 
rozčleněna, více zastavěna a pokryta betonem a asfal-
tem. Cestičky a stezky pro pěší i malebné polní cesty pro 
koňské a kravské potahy ze zemědělské krajiny zmizely. 
Jemné předivo ušlapaných pruhů země uvnitř polí a luk, 
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které prostupovalo i lesnaté a křovinaté ekosystémy, 
padlo za oběť mechanizaci zemědělské práce. Nahradila 
je hrubší struktura velkých lánů a širokých polních cest 
pro traktory a kombajny, síť asfaltových silnic, dálnic 
a mimoúrovňových křižovatek. Lidé se zvířaty již na po-
lích nepracují a jen tak pěšky se už za prací zemědělskou 
krajinou nechodí. Do krajiny, která se na mnoha mís-
tech proměnila v rozlehlý zemědělský podnik pod širým 
nebem, člověk nevstupuje ani z potřeby chodit pěšky 
z vesnice do města, nebo jen tak, z potřeby zažít přímé 
blahodárné působení přírody na vlastní tělo a duši. 

Připomeňme si, že kulturní struktura cest a stezek, 
podobně jako přirozená struktura pohoří, nížin, kopců 
a niv kolem řek, omezovala a usměrňovala lidské cho-
vání v přírodě. Nepřímo člověku přikazovala, co smí 
s okolní přírodou dělat. Cesty a stezky, podobně jako 
lidská sídla, původně totiž vznikaly rozpoznáváním pří-
rodních predispozic pro kulturu, z nichž nejdůležitější 
byly přirozené zlomy zemské kůry, lesní masivy a mok-
řady, ale hlavně – větší i menší vodní toky. I později vy-
sazované stromořadí kolem cest, na podzim poskytující 
ovoce a v létě chránící lidi i zvířata před nadměrným 
slunečním svitem, mělo patrně zdůraznit hodnotu a vý-
znam přírodní povahy krajiny.

Rovněž růst obyvatelstva v minulých dvou stoletích 
nepřímo ovlivnil starou kulturní paměť krajiny. Když 
totiž obce narůstaly, stavěly se nové ulice mimo původní 
trasy polních cest a stezek, ale stále ještě víceméně v sou-
ladu s přírodním charakterem místa. V rychle rostoucích 
městech se však po průmyslové revoluci budovaly ulice 
již převážně do pravoúhlé sítě, stavěly se v nich velké bu-
dovy tovární, obytné i správní. Všechny tyto rozlehlejší 
a vyšší stavby negativně ovlivňovaly nejen přehlednost 
přirozeného reliéfu krajiny a vnímání jejího horizontu. 
Nenápadně ohlašovaly i konec epochy, v níž vizuálně, 
a proto i fakticky, platila vysoká hodnota přírody. Sym-
bolizovaly totiž rozchod s onou částí kulturní tradice, 
která uznávala pokoru před přírodou a nadřazenost 
přírody neformálně, tj. skutečným ohledem k význam-
ným přírodním místům, tvarům a strukturám. Jakoby 
již ohlašovaly všeobecně závazný příklon evropské kul-
tury k protipřírodní orientaci, k legalizaci lidské potřeby 
krajinu zatlačovat, vykořisťovat, okrádat. Také ze starých 
cest, stezek, studánek, posvátných stromů a kamenů brzy 
nezbylo téměř nic. Staré stezky byly zaorány, zastavěny 
nebo na jejich místě vznikly jiné komunikace. Na tom-
to procesu postupné desakralizace krajiny se bohužel 
spolu s technickým pokrokem a světskou mocí podílela 
i přední světová náboženství.

Jistá míra transformace přirozených ekosystémů lid-
skou aktivitou byla pochopitelně nevyhnutelná. Odstra-
nění části porostů a rozorání půdy bylo nutné pro to, aby 
se zemědělství pro početnější populaci dostatečně rozvi-
nulo. Také rozvoj automobilové dopravy ve 20. století si 
logicky vynutil stavbu nových silnic a dálnic, čerpacích 

stanic, obřích skladů, obchodů a parkovišť. Bohužel si 
také vynutil těžbu nerostných surovin a fosilních paliv, 
rozsáhlou dálkovou dopravu zboží a materiálu, omezo-
vání zbytku přirozených ekosystémů, úbytek volně žijící 
zvěře i změny klimatu.

Ale za zbytečně rychlé opuštění antropologicky 
důležitého respektu ke krajině v posledním půlstoletí 
bychom mohli zaplatit i tím nejcennějším: dalším zhor-
šením již tak narušeného duševního zdraví lidí. Do ze-
mědělské krajiny bez starých polních cest, stezek, mezí, 
hájků a stromořadí nemohou dnes děti a mládež vstupo-
vat. Spolu s dospělými jsou nuceni krajinou pouze pro-
jíždět a pozorovat ji z jedoucích automobilů a vlaků jako 
víceméně neznámou virtuální realitu. Zejména v senzi-
tivní fázi své ontogeneze jsou tak připraveni o nejstarší, 
a proto také nejdůležitější formativní vliv přirozeného 
prostředí, který je pro jejich celoživotně zdravou psychi-
ku nenahraditelný.

K problému formování člověka 
přírodou a krajinou 

Dnešní krajina, na rozdíl od původní plně přírodní kra-
jiny, která naše bezprostřední předky formovala po de-
sítky tisíc let, sice přirozené podstatě člověka odpovídá 
stále méně, ale spolu s kulturou dodnes vytváří lidskou 
osobnost. Formuje člověka, jeho identitu a osobní exis-
tenciální pocit, že někam náleží. Způsob dotváření člově-
ka krajinou je totiž podobný způsobu formování jiných 
živočichů prostředím. Jako rámcový program učení 
je patně zapsán už v lidské genetické paměti, a proto 
i ve strukturách lidského mozku. Zejména v mládí po-
třebuje člověk v přírodní krajině žít, potřebuje se s vol-
nou přírodou intimně seznámit a neverbálně sblížit.

Jako domov však pociťujeme především ta místa, 
kde vznikl náš pocit důvěrnosti, jistoty a bezpečí. Jsou 
to obvykle místa, kde jsme se s krajinou identifi kovali 
po prvé, kde jsme se v krajině sami orientovali a kde 
jsme přírodní poměry zakoušeli přímo, bez dozoru ro-
dičů a školy. Proto například lidé pocházející z hor, jimž 
činilo potěšení lyžování a křupání sněhu pod nohama, 
po celý život obvykle nemilují roviny a nížiny. Právě tak 
se lidé z rovinatých oblastí obtížně přizpůsobují půvabu 
a tajemné kráse pahorkatin a drsných hor.

Přestože i o krajině můžeme uvažovat jako o každém 
jiném teoretickém problému, neměli bychom podcenit, 
že je i pro dnešního člověka nezbytná, že zůstala dědič-
ně fi xovaným konstitutivním faktorem lidské osobnosti. 
Člověk se totiž nerodí hotový a plně zformovaný, ale 
potřebuje být dosti dlouhou dobu v péči, v kolébce ro-
diny i v „kolébce přírody“, krajiny. Obě tato prostředí 
mu totiž poskytují rozdílné osobnostně nezbytné pod-
něty, celoživotní orientaci a duchovní zázemí. Téměř 
všemu, co bude člověk v životě potřebovat, se musí učit 
až po narození, protože ve formě instinktů a vrozených 
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vzorců chování obdržel jen jisté predispozice a rámcový 
časový program dlouhého procesu učení. Říká se tomu 
otevřenost či plasticita vůči světu, která nejen dítěti, ale 
i dospívajícímu jedinci umožňuje, aby se dotvářel sty-
kem s okolím, aby se procesem socializace adaptoval 
právě na ty podmínky života, do nichž se vřazuje. Ale je 
třeba vědět, každé socializaci by měla předcházet natu-
ralizace a individualizace. Také proto musí být dítě velmi 
dlouho v rodičovské péči a také proto by mělo vyrůstat 
ve vhodném přírodním prostředí: stykem s přírodou se 
totiž učí vnímat, pociťovat, hodnotit, respektovat, sou-
těžit, spolupracovat i bojovat.

Struktura lidské osobnosti se tedy utváří především 
v mládí a dospívání. Není to pouze rodina, škola a spo-
lečnost, co podle učebnic psychologie formuje osobnost 
mladého člověka. V důsledku konzervativní biologické 
přirozenosti lidského druhu je to okolní prostředí vůbec, 
zejména opomíjené prostředí přírodní, krajina, která je 
nezastupitelným formotvorným činitelem harmonické 
lidské osobnosti.

Vždyť právě přírodní krajina byla tím, co po tisíce 
generací spolu s rodičovskou péčí nejvýrazněji utvá-
řelo duchovní kostru každého člověka. Patřila k tomu, 
co si lidé nikdy neosvojovali jen verbálně, rozhovory, 
obrazovou dokumentací či teoretickým studiem. Spolu 
s rodinou je krajina dodnes tím, co člověku nelze po-
skytnout někdy později, co mu nelze podat náhradním 
způsobem. Podobně jako rodinu, do níž jsme se narodili, 
také krajinu, v níž jsme se díky rodičům ocitli a která 
nám byla v dětství jakýmsi širším domovem, si nejprve 
osvojujeme přímým neverbálním zážitkem, pobytem, 
hrou a nerefl ektovanou identifi kací. Řečeno výstižným 
etologickým termínem, krajinu si musíme osvojit vtiště-
ním. Proto patří krajina k širšímu pojmu domova, který 
evokuje sounáležitost, emocionální jistotu a bezpečí.

Nejhlubší archetypální představa života v lesostep-
ní krajině nám byla z velké části dána, převzali jsme ji 
z evolučního dědictví našich předků a umocnili nebo 
naopak deformovali svými skutečnými prožitky v dětství 
a dospívání. A snad také proto vtištění krajiny neseme 
po celý život jako skryté tajemství vlastní osobnosti, jako 
neviditelné, skutečnost modifi kující brýle, jejichž pro-
střednictvím vidíme a hodnotíme svět kolem nás.

Novověké dobývání světa technikou a vědou však vy-
tvářelo iluzi, že člověk nebude na krajině závislý, že bude 
žít ve světě sociálních vztahů, informací, sofi stikovaných 
spotřebních předmětů a světové kultury. Ale pravda je 
jiná. I když je nika dnešní kultury téměř globální, i když 
se dnes hodně cestuje a tisíce lidí migrují nebo jsou ne-
ustále na pochodu, člověk fylogeneticky nevznikal jako 
stěhovavý živočich, ale jako tvor vázaný na určité místo, 
na rodnou krajinu. Normální a zdravý lidský jedinec 
proto někam přináleží, odněkud je, z nějaké země a kra-
jiny pochází. Musí mít svou vlastní osobní zkušenost 
zvláštního a jedinečného, své regionální zakotvení v pří-

rodě i v kultuře. Teprve prostřednictvím jedinečného 
a zvláštního může rozumět sám sobě, a snad i obecnému 
a globálnímu.

Dnešní globální problémy však signalizují, že obec-
nému a globálnímu stále ještě dostatečně nerozumíme. 
Všechny tradiční formy vědomí, všechny kulturní po-
znatky a regulativy, původně vznikaly v regionálních 
kulturách. Globální vědomí a chování, tedy globální fi -
losofi i, etiku a politiku, fakticky dodnes nemáme. Čím 
rychleji postupuje spontánní planetární expanze unifi -
kované technosféry, tím naléhavěji biologové, ekologové, 
umělci a vnímaví lidé vůbec pociťují, že kultura, chce-li 
přežít, nesmí zničit ani své globální, ani své regionální 
predispozice – nesmí poškodit Zemi ani konkrétní kraji-
nu. Také důraz na uchování „genia loci“ české krajiny je 
tedy i jedním ze způsobů, jak přispět k zachování mno-
hotvárné evropské a světové kultury. 

Pojem prvotního „vtištění krajiny“ však může vy-
světlit ještě jeden velmi důležitý problém – problém 
závislosti člověka na krajině a potřeby opakovaných ná-
vratů člověka do krajiny jistého typu, do krajiny rodné, 
do krajiny milované.

Způsob dotváření psychosomatické struktury člo-
věka jeho přírodním a kulturním prostředím musí být 
totiž podobný ontogenezi živočišné, tj. způsobu formo-
vání mláďat některých jiných biologických druhů jejich 
přirozeným prostředím – péčí matky, doupětem, eko-
systémem, smečkou, stádem či tlupou – prostě přiro-
zeným „domovem“ v hostitelském ekosystému přírody. 
Zkušenost s odchovem opuštěných mláďat volně žijících 
zvířat ukazuje, že člověkem odchovaná zvířata (včetně 
zvířat v zoologických zahradách, cirkusech a částečně 
i zvířat domestikovaných) se obvykle od svých vrstev-
níků, kteří náležejí k volně žijícím formám, neodlišu-
jí ani tak somaticky a fyziologicky, nýbrž „psychicky“, 
umělým prostředím modifi kovanou instinktivní výba-
vou a naučeným chováním. Zdá se, že umělé kulturní 
prostředí působí na jejich ontogenezi jednak jako síto, 
které nepropustí některé přirozené vlivy, a jednak jako 
„špatný tlumočník“, který dezinterpretuje část životně 
důležitých zpráv z fragmentů přirozeného prostředí. 
Obvykle dochází k nevratné deformaci chování, některé 
jeho geneticky naprogramované způsoby se vůbec ne-
rozvinou, část přirozené instinktivní výbavy se „ztratí“ 
nebo postupně vyhasne. 

Lidská ontogeneze je ovšem specifická tím, že je 
mnohem delší, otevřenější pro vnější podněty a že její 
genetický program očekává také vhodnou strukturu kul-
turních vlivů, a to patrně i specifi ckých podnětů verbál-
ních, analogových i digitálních. 

Přímá osobnostně konstitutivní vazba na přírodu 
a původní animální societu, u dětí dnes rozvíjená ze-
jména hrou s kamarády v přirozeném venkovním pro-
středí, byla pravděpodobně právě tak silná, jako vazba 
na matku, rodinu a relativně přehlednou sociokultur-
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ní pospolitost. S jistou licencí lze snad říci, že druhou 
matkou vedle první matky biologické je u většiny savců 
včetně člověka „matka příroda“. Ale u sociálně žijících 
druhů, mezi něž patří člověk, hraje svou nezastupitel-
nou roli i „třetí matka“, nepříliš početné, strukturované 
a funkčně spolupracující společenství. A nemusíme snad 
ani dodávat, že druhou i třetí matku městské dítě dnešní 
informační společnosti už téměř ztratilo. 

V silně přeměněné přírodě, např. v krajině země-
dělské velkovýroby, nebo ve velkém městě s převahou 
tradiční architektury, betonu, asfaltových komunikací 
a parkovišť, člověk sice žít může, ale už jako dítě nemů-
že v takovém prostředí žít dobře a šťastně. Takové pro-
středí – podobně jako náhradní výchova dětí v dětském 
domově či odchov volně žijících zvířat v zajetí – „fi ltruje 
a špatně překládá“ očekávané vnější vlivy, ochuzuje člo-
věka o vnímání krásy, o vznešené city a instinkty, defor-
muje jeho geneticky programovanou lidskost. 

Fenomén neverbálního vtištění důvěrně poznaného 
okolí v útlém věku, protože je předepsán geneticky, se 
ovšem prosadí v jakémkoli prostředí – přírodně kultur-
ním i rodinném. Návyk na špatnou krajinu či nevhodně 
strukturované fyzické prostředí lidských sídel, podobně 
jako návyk na nevhodné hodnoty rodičů a pravidla cho-
vání v dysfunkční rodině, jakkoli může být v rozporu 
se záměrným výchovným působením rodiny i školy, je 
nakonec stejným návykem či železnou košilí jako každý 
jiný návyk. Protože vzniká ve vysoce senzitivní fázi lid-
ské ontogeneze, protože působí na evolučně starší struk-
tury lidské CNS, může být jednou z příčin některých 
civilizačních problémů: rostoucího výskytu neuróz, ne-
příjemného pocitu úzkosti, vyčerpanosti, odcizení, nudy 
a ztracenosti mladých lidí ve velkých městech; může být 
pozadím vysoké zločinnosti, častého agresivního chová-
ní, potřeby destruktivity i závislosti mládeže na partě, 
lécích, drogách, alkoholu, hernách apod. 

Obnova niterného citového vztahu dospělých lidí 
k přírodě a krajině, bez něhož patrně nynější ekolo-
gickou krizi nepřekonáme, ovšem nepředpokládá jen 
uznání významu prvotního vtištění přírody a krajiny 
u našich malých dětí. Předpokládá také odvahu zahájit 
proces praktické biofi lní rekonstrukce kultury, krajiny 
a lidských sídel, který se pochopitelně neobejde bez po-
litické vůle a řízení, bez přiměřeného vzdělávání a bio-
logické kultivace dnešní dospělé populace. 
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Deklarace závislosti

Josef Šmajs et al.1

Vedeni obavou o zachování perspektivy lidstva vyjadřu-
jeme znepokojení nad tím, jak současná globalizující se 
kultura (civilizace) svou expanzí destruuje Zemi a ničí 
předpoklady pro život budoucích generací. Země člově-
ku nepatří a člověk není přírodě nadřazen. Přesto dnes 
naše kultura nevratně pustoší velkolepé, miliardy let se 
formující dílo přirozené pozemské evoluce. Vyčerpává 
neobnovitelný přírodní kapitál Země, hubí miliony let 
staré organismy, rozsáhlé ekosystémy a rozvrací globální 
systém života. Likviduje přírodní podmínky, jež stály 
u zrodu člověka a s nimiž jsme dosud biologicky sou-
rodí. Je načase přestat se samolibým obdivem ke všemu 
lidskému a kulturnímu, a naopak šířit obdiv a pokoru 
před fascinující evoluční uspořádaností Země, která 
je jediným možným hostitelským systémem kultury. 
Kořistnický přístup k přírodě, který byl kdysi užitečný 
pro rychlou expanzi lokálních kultur ve zdravé biosfé-
ře, musíme v éře globalizované kultury opustit. Žádný 
bio logický druh včetně člověka, který vytvořil kulturu, 
není s to si podrobit přírodu. Genomy biologických 
druhů jsou nepatrným zlomkem evoluční moudrosti ži-
vota a ani naše teoretické vědění nemůže pochopit jeho 
komplexitu. Kolébkou, domovem i hrobem člověka je 
biosféra, jíž se i lidská kultura musí podřídit.
 

1  Na formulaci textu spolupracovali: Antonín Bajaja; Bohuslav Binka; 
Petr Blahut; Etela Farkašová; Milena Fucimanová; František Houdek; 
Vladimír Choluj; Petr Jemelka; Ivan Klíma; Aleš Máchal; Vratislav 
Moudr; Gustav Rosa; Jiří Sedlák; Zuzana Škorpíková; Jan Šmarda; 
Gerlinda Šmausová; Pavel Trpák; Marek Timko; Emil Višňovský.
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Pokud nezmírníme konfl ikt protipřírodní kultury se 
Zemí, bude se obyvatelnost naší planety zhoršovat a celý 
lidský druh může vlastní vinou předčasně vyhynout. 
Ústředním motivem obecných intelektuálních úvah, jímž 
byl v antice údiv, ve středověku pokora a v novověku po-
chybnost, se nyní stává obava. Nové evolučně ontologické 
pochopení světa nás proto vyzývá, abychom uznali nepod-
míněnou hodnotu přírody a na přírodě závislou, pouze 
instrumentální hodnotu kultury. 

V souladu s výše řečeným zdůrazňujeme, že:
 1.  Pouze biosféra jako celek je nejmenším relativně 

autonomním systémem schopným dlouhodobého 
vývoje v čase. Všechny její subsystémy, jedinci, po-
pulace, biocenózy i kultura jsou dočasné a nesamo-
statné, existenčně závislé na tvořivosti a prosperitě 
biotického celku. Dokonce i harmonická výchova 
našich dětí předpokládá – vedle biologické matky – 
přítomnost neosobní matky přírody. 

 2.  Příroda je obsažena nejen v našem vnějším pro-
středí, ale i v každém z nás. Jsme jedním z mnoha 
evolučně vzniklých a s biosférou dokonale sladě-
ných druhů planety Země. Víme však i to, že jsme 
druhem výjimečným, jediným, který vytvořil kultu-
ru, neboť v souladu se svým genomem zapálil ještě 
jednu evoluci, opoziční evoluci kulturní.

 3.  Kdysi nenápadná kulturní evoluce svou kořistnic-
kou orientací, maskovanou blahobytem a šířením 
spotřební techniky, ohrožuje lidskou budoucnost. 
Kultura totiž není ani kultivace přírody, ani pokra-
čování její evoluce jinými prostředky. Je umělým 
fyzickým systémem s vlastní vnitřní informací, jíž 
ale není informace genetická, nýbrž lidská kultura 
duchovní. 

 4.  Duchovní kultura, pomyslný genom kulturního sys-
tému, není ovšem tak úchvatná a vznešená, jak se 
nám zdálo. Protože koření v lidském genomu a její 
dílčí složky dosud podléhají kořistnickému duchov-
nímu základu starých kultur, je druhově sobecká, 
omezená, krátkozraká. Pomáhá rozšiřovat kulturní 
systém, který planetu nenapravitelně pustoší. 

 5.  Zejména v posledních třech stoletích jsme pod-
lehli pokušení přednostně rozvíjet takové lidské 
schopnosti a síly, které produkují růst materiální-
ho bohatství a světské moci nad lidmi i přírodou: 
chladnou symbolickou komunikaci, dílčí vědeckou 
racionalitu, ekonomickou kalkulaci. Výsledkem je 
globální, reprodukci přírody nepřizpůsobená tech-
nosféra.

 6.  V relativně krátké době jsme vyplenili snadno do-
stupné přírodní bohatství, zejména lesy, rudy a te-
kutá fosilní paliva. Planetárního rozšíření technicky 
rozvinuté kultury jsme ovšem dosáhli jen za cenu 
obsazení Země pro sebe; za cenu jejího poškození 
pro jiné živé systémy. Prostřednictvím nynější kul-

tury jsme jedinou příčinou hromadného vymírání 
biologických druhů. Dokonce i my jsme druhem 
ohroženým vlastní kulturou.

 7.  Protože v celém kosmu platí zákon zachování látky 
a energie, kulturní bytí může vznikat jen rozbíjením 
struktury staršího bytí přirozeného. Rozšiřováním 
umělého kulturního bytí nebezpečně ubývá bytí 
přirozené, zaniká původní přirozená uspořádanost 
Země, s níž evoluce sladila i lidský organismus. 
Kulturní bytí, které nevzniká přirozenou pozitivní 
destrukcí přírody, nýbrž technickou destrukcí nega-
tivní, je nesvébytné a pomíjivé, s člověkem evolučně 
sladěné není. Příroda je nemůže ani začlenit, ani 
jeho evoluci bez člověka podporovat. 

 8.  Kořistnický duchovní základ kultury (predátorské 
paradigma) šířený dnešní vědou, vzděláním a po-
litikou je třeba nahradit vztahem respektu a úcty 
k přírodě, biofilním duchovním paradigmatem. 
Nekončící politické spory o správnost pravicové či 
levicové orientace politiky zastírají vážnost konfl ik-
tu kultury se Zemí, lidskou biologickou stálost a zá-
vislost na přírodě. Brání prosazení obratu kultury 
k její spolupráci s přírodou. 

 9.  Zdá se, že přirozená evoluce také u člověka testuje 
zdařilost jeho biologické evoluční konstrukce. Tes-
tuje ji ovšem nepřímo, prostřednictvím lidského 
díla, tj. slučitelnosti funkcí i těla kultury s biosférou. 
Kulturní systém, který překročí pomyslnou mez 
přípustné zátěže Země, který bude příliš rozsáhlý 
a protipřírodní, nezávisle na své technické a infor-
mační úrovni spolu s člověkem nevyhnutelně za-
nikne.

10.  Hostitelský systém Země může cizorodý kulturní 
systém tolerovat a dlouhodobě živit pouze za před-
pokladu, že také neživý systém kultury včas do-
sáhne zralosti, že bude, tak jako biosféra, růst jen 
kvalitativně. A to znamená záměrně přiblížit výmě-
nu látek nynější kultury, nepřizpůsobenou přírodě, 
látkové výměně živých systémů. Jinak zbytečně brzy 
vyčerpáme přírodní suroviny a paliva, zamoříme 
planetu přírodě cizorodými odpady a produkty 
kultury. 

11.  V situaci, kdy nelze prokázat ani somatické, ani 
psychické zdokonalování člověka kulturou, nemů-
že být smyslem kultury pouhý růst výroby a spo-
třeby, pomyslný užitek, který neumíme defi novat. 
Nemůže jím být problematický zisk, který neumíme 
spravedlivě rozdělit. Musí jím být zdraví a blaho lidí 
uvnitř zdravé biosféry. I když máme přirozené prá-
vo žít a přiměřeně se realizovat, tj. vytvářet a roz-
víjet kulturu, její nynější útočnou strategii musíme 
korigovat. Pro blízkou i vzdálenou budoucnost po-
třebujeme zdravou a obyvatelnou Zemi.
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Vyzýváme veřejnost k novému pochopení vztahu přírody 
a kultury, k opatrnosti před širšími a vzdálenějšími dů-
sledky expanze lidského díla. Protipřírodní kultura sice 
pro technicky vyspělou část lidstva přináší dříve neznámý 
blahobyt, ale neodstraňuje chudobu, války, násilí a nerov-
nost. Ve svém celku působí jako nejmohutnější destruktiv-
ní síla Země. Čím více dnes globálně spolupracujeme, tím 
více přírodě ubližujeme. Protože kultura ničí to, co jsme 
nevytvořili, může zničit i všechno to, co vytváříme. Dnešní 
kulturu můžeme Zemi a lidské biologické podstatě přizpů-
sobit pouze tak, že k ní přistoupíme jako k umělé nebiolo-
gické struktuře s neadekvátní vnitřní informací. Biofi lní 
přestavba kultury, která nás očekává, je proto výzvou pro 
všechny odpovědné lidí planety: pro vědce, politiky i řa-

dové občany. Myslete, jednejte a rozhodujte s vědomím, 
že Země je jedinou obydlenou planetou v dosud pozna-
ném vesmíru, že je vzácným vesmírným originálem, který 
nás i kulturu přesahuje a který nemáme právo zpustošit. 
Vraťme Zemi její posvátnost, její přehlíženou evoluční 
a informační hodnotu, její člověku nadřazenou subjek-
tivitu. Vytvořili jsme sice mohutné technické prostředky 
a rozvinuté informační sítě, ale ztracenou přirozenou 
uspořádanost neživých i živých forem už ani přirozená 
evoluce znovu nevytvoří. Chceme-li na Zemi přežít, mu-
síme přírodě včas moudře ustoupit. Epocha symbiózy kul-
tury s přírodou leží dosud před námi.

Každým nadechnutím, každým douškem vody, kaž-
dým soustem závisíme na zdravé, nezamořené Zemi.
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