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PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ 

 

Lenka Šoltysová 

 

IDENTIFIKACE ÚZEMÍ 

Geopark Český ráj leží  z větší části v oblasti NUTS II Severovýchod a okrajově i v NUTS II 

Střední Čechy.  Zahrnuje území na rozmezí tří krajů Středočeského, Královéhradeckého a 

Libereckého, území 5 okresů – Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Jičín, Mladá Boleslav a 

na 210 katastrálních území.  Hranice je vedená po silnicích, které tvoří spojnici mezi městy 

Jičín, Sobotka, Mnichovo Hradiště, Turnov, Železný Brod, Jilemnice a Nová Paka. Tato 

města tvoří „vstupní brány“ do geoparku. 

 

Nejvyšší bod v území: Kozákov 744 m n. m. 

Nejníže položený bod: rybník Žabakor 236 m n. m. 

Rozloha geoparku:  700 km2  

Souřadnice: 

nejsevernější bod:   50° 40‘ 13‘‘ N; 15° 10‘ 56‘‘ E 

nejjižnější bod :  50° 26‘ 44‘‘ N; 15° 27‘ 49‘‘ E 

nejzápadnější bod:   50° 31‘ 05‘‘ N; 14° 59‘ 25‘‘ E 

nejvýchodnější bod:   50° 31‘ 39‘‘ N; 15° 34‘ 35‘‘ E 

Počet obyvatel:  cca 100 000  

 

ÚVOD 

Oblast známá jako Český ráj s nejbližším okolím představuje skutečnou geologickou učebnici 

a reprezentuje širokou škálu přírodních fenoménů, které vznikaly v různých geologických 

dobách. Krajina pískovcových skalních měst a třetihorních vulkanitů, modelovaná řekou 

Jizerou a jejími přítoky byla po tisíciletí územím obývaným člověkem, o čemž svědčí četnost 

archeologických lokalit, skalních hradů, zámků a památek lidové architektury.  Romantické 

krajině pískovcových skalních měst dominují čedičové Trosky se zbytkem hradních věží, 

symbol Českého ráje.  

U zrodu Geoparku Český ráj byla nominace skalních měst Českého ráje na Seznam světového 

dědictví UNESCO. Nepříznivá hodnotící zpráva IUCN, která Centru světového dědictví 

nedoporučila  přijetí přírodní památky „Skalní města Českého ráje“ na Světový seznam a na 
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základě doporučení Stálé mise ČR při UNESCO vedlo Českou republiku ke stažení žádosti 

k zápisu.  

O stažení žádosti bylo rozhodnuto na základě těchto stanovisek IUCN: 

1/ Český ráj nemá výjimečnou univerzální hodnotu, jeho významnost je nanejvýš regionální, 

tj. na evropské úrovni ne však globální 

2/ v zahraničí chybí jakákoliv akademická povědomost o Českém ráji 

3/ navrhované území je příliš malé, hranice jsou příliš členěné a neposkytují nezbytnou 

integritu navrhované památky 

4/ lesy Českého ráje vykazují příliš velký zásah člověka, je zde velké procento lesa umělého, 

vytvořeného člověkem, je zde příliš smrkových a borových monokultur se zastoupením cizích 

nepůvodních dřevin. 

IUCN i Centrum světového dědictví v r. 2004 doporučilo České republice svou žádost 

přehodnotit a využít jinou iniciativu, která v té době při UNESCO vznikala – síť geoparků 

a někdy v budoucnu znovu zvážit zápis do Světového dědictví. Skalní města Českého ráje 

jsou stále vedena v tzv. Indikativním seznamu Centra světového dědictví a je možno znovu 

požádat o zápis na Seznam světového dědictví. 

V průběhu roku 2005 byla uzavřena mezi devíti významnými institucemi v oblasti kultury, 

ochrany přírody a cestovního ruchu působících na území budoucího Geoparku Český ráj 

„Dohoda o spolupráci“.  Městské muzeum Nová Paka, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 

Muzeum Českého ráje Turnov, Správa CHKO Český ráj, Správa Bozkovských dolomitových 

jeskyní, Sdružení Český ráj, Středisko ekologické výchovy Český ráj, Autocamp – 

Sedmihorky a cestovní kancelář Outdoor Discovery s.r.o. se v této „Dohodě“ domluvily na 

společném postupu při přípravě a nominaci geoparku. 

Přepracovaná původní žádost na Světový seznam a rozšíření navrhovaného území o část 

Železnobrodska a Novopacka byla odeslána začátkem roku 2005 do Francie. Po kladném 

hodnocení dvou zástupců Evropské sítě geoparků a obhajobě zástupce Ministerstva životního 

prostředí ČR byl Geopark Český ráj 25. 10. 2005 přijat jako 25. člen sítě evropských 

geoparků na 6. konferenci evropských geoparků na ostrově Lesvos v Řecku. V 50. roce 

existence Chráněné krajinné oblasti Český ráj se toto území dočkalo mezinárodního 

ohodnocení. V roce 2010 Geopark Český ráj prošel druhým náročným evaluačním procesem a 

je stále členem prestižní evropské a světové sítě geoparků. 

CO JSOU GEOPARKY  

A. Evropský geopark 
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Evropský geopark představuje území, které zahrnuje významné geologické dědictví, má jasně 

definované hranice a dostatečnou rozlohu pro trvalý hospodářský rozvoj. Obvykle je to oblast, 

která je zajímavá z geologického nebo geomorfologického hlediska. Zahrnuje významné 

lokality tzv. geotopy, které mají nejen vědeckou a vzdělávací hodnotu, ale i estetickou 

přitažlivost, jsou vzácné a zajímavé. Geoparky přijímají ke svému dědictví holistický přístup 

a propagují různé využití přírodního a kulturního dědictví regionu. V rámci geoparků jsou 

využívány archeologické, ekologické, historické a kulturní lokality. Geoparky se podílejí na 

hospodářském rozvoji území, ochraně geologického dědictví a rozvoji geoturismu. Jedním z 

cílů činnosti je umožnit obyvatelům, aby se ztotožnili s hodnotami přírodovědného a 

kulturního dědictví a aktivně se zapojili do revitalizace území. K dalším cílům patří podpora 

vzdělávání obyvatel o životním prostředí, podpora škol a rozvoj vědeckého výzkumu 

v různých vědeckých disciplínách.  

Geoparky jsou spravovány vlastním managementem, který zajišťuje a koordinuje:  

1/ spolupráci s ostatními evropskými geoparky 

2/ výzkum ve spolupráci se vzdělávacími a výzkumnými institucemi a navrhuje ochranu 

významných jevů    

3/ organizaci aktivit zprostředkujících podání informací o geologické hodnotě daného území 

široké veřejnosti v muzeích, informačních centrech, knihovnách a přes speciálně vyškolené 

geoprůvodce  

4/ ekonomické aktivity na principech udržitelného rozvoje, vznik lokálních podniků, 

produktů. 

Evropské geoparky spolupracují v rámci Sítě evropských geoparků (European Geoparks 

Network, EGN), která byla založena 5. června 2000 v Lesvosu podepsáním Charty 

evropských geoparků čtyřmi zakládajícími členy - geoparky z Francie, Německa, Řecka a 

Španělska. Síť je dobrovolnou organizací. Mezinárodní Koordinační výbor sítě se skládá ze 

dvou zástupců za každého člena sítě. Výbor přijímá veškerá rozhodnutí týkající se práce sítě.  

Evropské geoparky získaly podporu Sekce pro vědy o Zemi UNESCO. Logo „Evropský 

geopark“, registrované ve všech zemích Evropské unie, je přidělováno geoparkům na základě 

splnění předepsaných a na místě kontrolovatelných kritérií. Poskytování značky kvality pro 

udržitelně spravovaná evropská území s významným geologickým dědictvím má za cíl 

propagovat a podporovat produkty zaměřené na odpovědný hospodářský rozvoj.  

V roce 2011 členem Evropské sítě bylo 48 geoparků z 19 evropských zemí. 

B. Globální geopark 
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Vytvoření geoparků je jednou z možností, jak chránit a zároveň využívat geologické dědictví 

planety Země. Proto se myšlenky geoparků prosazují rychle po celém světě. Na první 

mezinárodní světové konferenci o geoparcích v Pekingu byla přijata v roce 2004 Pekingská 

deklarace o ochraně geologického dědictví. Na jejím základě vznikla pod patronací UNESCO 

Světová síť geoparků. Obdobně jako evropské geoparky i světové geoparky musí respektovat 

Chartu světových geoparků. V této chartě se dává důraz na respektování zákonů vztahujících 

se k ochraně geologického dědictví a charta nepřipouští, aby managementy geoparků se přímo 

podílely na prodeji geologických objektů v geoparku a měly by i aktivně bránit jakémukoliv 

obchodu s geologickým materiálem včetně minerálů a fosílií. Podle dalších dohod se každý 

evropský geopark stává geoparkem UNESCO. Tak se v současnosti vytváří globální síť 

geoparků. Členové Sítě evropských geoparků jsou členy Světově sítě geoparků (Global 

Network of Geoparks). Proto Evropské geoparky mohou používat taktéž logo Světové sítě 

geoparků.  

V roce 2010 bylo členy Světové sítě 77 geoparků z 25 zemí světa. Největší počet geoparků 

má Čína – 24. 

 

C. Národní geopark 

Členem globální a evropské sítě se mohou stát pouze národní geoparky. V České republice 

pod patronací ministerstva životního prostředí vzniká síť národních geoparků, která bude 

sdružovat geoparky na území České republiky a bude umožňovat společné projekty a výměnu 

informací. Důležitou součástí činnosti národních geoparků je osvěta, prezentace zajímavostí a 

hodnot široké odborné i laické veřejnosti. Návštěvníci i místní obyvatelé jsou seznamováni s 

významnými jevy a procesy, které vedly k utváření současné podoby Země. Iniciativa 

zařazení geoparku do národní sítě musí vycházet z regionu, z vlastního území, od místních 

komunit a organizací. Národní geopark musí splňovat stanovená kritéria pro zařazení do 

národní sítě, které stanovilo ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Radou národních 

geoparků. Důležitou roli v geoparku hrají místní obyvatelé, kteří se různým způsobem 

podílejí na jeho vzniku i chodu, prezentují návštěvníkům svá území, jako průvodci, ale i 

producenti místních výrobků, umělci, ubytovatelé, dopravci, provozovatelé stravovacích 

služeb a drobní podnikatelé. Geopark je dobrovolnou iniciativou, není prozatím nijak právně 

ukotven ani se nejedná o žádný další stupeň legislativní ochrany území. Jeho podstata je v 

udržitelném způsobu využívání území s prokazatelnou geologickou hodnotou a souvisejícími 

atraktivitami a významným environmentálně výchovným aspektem.  

Základní nominační kritéria národního geoparku: 
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1) geologická a kulturně historická hodnota území 

2) velikost a kompaktnost území 

3) prokazatelná spolupráce klíčových aktérů 

4) infrastruktura, stav geostezek 

5) management cestovního ruchu 

6) interpretační, propagační a osvětové materiály 

7) manažerská struktura geoparku 

8) schéma financování provozu geoparku 

9) kvalita nominační dokumentace. 

 

Reprezentanti národních geoparků na základě podpisu Charty národních geoparků obdrží 

certifikát a právo užívat znak národních geoparků. Tento znak se bude postupně objevovat na 

propagačních a vzdělávacích materiálech, na vybraných ubytovacích zařízeních a dalších 

produktech nebo spolupracujících subjektech geoparku. Po čtyřech letech bude národní 

geopark s pomocí Rady národních geoparků znovu posuzován (revalidován) a platnost 

certifikátu se případně prodlouží nebo se certifikát odebere. V roce 2010 podepsali chartu 

zástupci Geoparku Český ráj a Geoparku Egeria, v roce 2012 Geopark Železné hory a 

Geopark Geo-Loci. Připravují se i další území, např. Barrandien, Moravský kras, Vysočina, 

Podblanicko, která mají zájem o získání titulu národní geopark.  

Stát se členem jakékoliv sítě geoparků není natrvalo. Management geoparku musí každé 3-

4 roky obhajovat členství v síti. Evaluační proces je obdobný jako přijímací. Několik 

evropských geoparků již své místo v síti neobhájilo a muselo ze sítě odejít, např. rakouský 

Geopark Kulturpark Kamptal, jehož zástupci se významně podíleli na přijetí Českého ráje do 

Evropské sítě geoparků.  

 

MANAGEMENT GEOPARKŮ 

Posláním managementů geoparků je zajišťování a koordinace aktivit geoparku. Na úrovni Sítě 

evropských geoparků koordinaci zajišťuje Koordinační výbor, který se skládá ze dvou 

zástupců každého evropského geoparku, zástupců UNESCO a IUGS (Mezinárodní unie 

geologických věd). Schází se dvakrát do roka, rozhoduje v rámci sítě včetně přijetí či 

vyloučení geoparků. Poradní výbor tvoří specialisté, kteří se zabývají strategií, poradenstvím 

při nominaci nových geoparků a vnějšími vztahy. Evropská síť geoparků nemá žádné vnitřní 

financování a zaměstnance. Všechny funkce jsou dobrovolné a hrazeny členskými geoparky. 
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V roce 2006 vznikla při Ministerstvu životního prostředí ČR Rada národních geoparků, 

která začala vytvářet síť národních geoparků v České republice. 

U zrodu Geoparku Český ráj stáli zástupci významných regionálních institucí. Na jeho 

odborné přípravě se podílely státní organizace, např. Akademie věd ČR, Česká geologická 

služba. Pro zajištění managementu Geoparku byla zvolena obecně prospěšná společnost, 

kterou založily organizace a soukromé osoby, které stály u jeho vzniku. Geopark Český ráj 

o.p.s. má za úkol podporovat a vytvářet podmínky pro spolupráci mezi jednotlivými subjekty 

a koordinovat jejich činnost, realizovat integrované projekty, podílet se na rozvojových 

strategiích, iniciovat zapojování veřejnosti do aktivit souvisejících s rozvojem geoparku, 

spolupracovat s partnery ze zahraničí, organizovat výzkumnou činnost v oborech, které 

souvisejí s programy geoparku, spolupracovat s univerzitami, výzkumnými ústavy, vzdělávat 

občany, vytvářet regionální a informační publikační fond, propagovat geopark, vytvářet 

jednotný informační systém, organizovat geoturistiku, průvodcovské služby a provádět 

monitoring. 

 

CHARAKTERISTIKA GEOPARKU ČESKÝ RÁJ 

Geomorfologie 

Jižní část Geoparku Český ráj se rozkládá v Turnovské pahorkatině, podcelku ve střední a 

severozápadní části Jičínské pahorkatiny. Svrchnokřídové kvádrové křemenné pískovce, 

vápnité pískovce, vápnité jílovce, slínovce a písčité slínovce pronikají třetihorní vulkanické 

horniny čedičového typu. Strukturně denudační povrch je výrazné kerné stavby v povodí 

středního toku Jizery a horní Cidliny s maximálním tektonickým porušením v předpolí 

Ještědskokozákovského hřbetu. Základními tvary, které zde byly vytvořeny, jsou kuesty, 

hřbety, tabulové plošiny, brázdy a strukturně denudační kotliny. Povrch zpestřují vulkanitové 

suky a četné tvary zvětrávání a odnosu kvádrových pískovců - skalní města s mozaikou 

drobných a středních forem selektivního zvětrávání, svahové blokové pohyby, sesuvy, sufózní 

pseudokrasové závrty. V území se nachází velmi složitý systém říčních teras. 

Nejvýznamnějším vrchem jsou Trosky (488,1 m), nejvyšším bodem je Sokol (562,5 m).  

Středem Geoparku prochází Ještědskokozákovský hřbet, výrazný hrásťový a antiklinální 

hřbet s povrchem převážně ploché pahorkatiny. Je budovaný horninami slabě přeměněného 

krystalinika, permskými sedimenty a vulkanity a svrchnokřídovými sedimentárními 

horninami, tektonicky vysunutými na jihozápadní svah. Úzký hřbet směru SZ-JV byl 

vyzdvižen diferencovanými saxonskými pohyby při lužické poruše. Nejvýznamnějším bodem 

je Kozákov (744,1 m), který je nejvyšším bodem Geoparku.  
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Severní část Geoparku leží v Krkonošském podhůří, v členité až ploché vrchovině a členité 

pahorkatině v podhorské sníženině. Je budovaná slabě přeměněnými staropaleozoickými, 

méně proterozoickými horninami železnobrodského a krkonošského krystalinika, zakrytými 

sedimentárními a vulkanickými horninami. Vyznačuje se pestrým strukturně denudačním 

povrchem s hustou soustavou hluboce zaříznutých údolí. Vzácné jsou podzemní krasové 

formy na příkrých údolních svazích.  

V celém území jsou výrazné i antropogenní tvary po těžbě břidlic, železných rud, vápenců, 

čedičů a písků. Podrobný přehled geomorfologických jednotek vyskytujících se na území 

Geoparku je uveden v Tab. 1. 

 

Geologie 

Geopark Český ráj leží v Českém masivu. Pestrost zachovaných horninových celků různého 

stáří umožňuje interpretovat výsledky geologických procesů od staršího paleozoika, tzn. po 

dobu posledních 500 miliónů let.  Největší část území byla dotvořena v průběhu variské 

orogeneze, v devonu až karbonu před asi 400-300 milióny let. Významné změny přišly 

v průběhu alpinské orogeneze zejména v počátečních stádiích kolize africké a euroasijské 

desky v nejmladší křídě a v terciéru. Rozmanitou geologickou stavbu Geoparku Český ráj 

tvoří několik samostatných geologických jednotek v severní části Českého masivu. Horninové 

komplexy patří k tzv. západosudetské neboli lužické oblasti, jejíž větší část leží na německém 

a polském území. 

Paleozoikum 

V období ordoviku, kdy se od rovníku k pólu rozkládal kontinent Gondwana, vznikla 

v místech budoucího Českého masivu mořská pánev. Putování do teplejších oblastí, mohutné 

zalednění, kaledonské vrásnění, prudký rozvoj živých organizmů vedlo ke změně složení 

zemské atmosféry. Na souši se objevily první rostliny, v moři se rozvíjeli hlavně bezobratlí. 

Ve fylitových lomech na Železnobrodsku se nalézejí charakteristické zkameněliny z tohoto 

období, např. až přes 70 cm velké hvězdicovité stopy „Teichichnus“ stelatus, dlanité stopy 

Phycodes palmatus, spirálovité chodby Spirodesmos a Spirophycus aj. Mořská sedimentace 

jílových a písčitých sedimentů byla provázena vulkanickou činností, která produkovala 

vyvřeliny bazaltového typu, často s podílem pyroklastik. 

V siluru se Český masiv ocitl zhruba na úrovni obratníku Kozoroha. Velkou část Čech 

pokrývalo moře. Silurské horniny vystupují v okolí Malé Skály, Železného Brodu a Koberov. 

V důsledku bohatého výskytu metanu, sirovodíku a uhlíkatých sloučenin většina 

spodnosilurských usazenin je tvořena černými břidlicemi, které obsahují minimum 
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zkamenělin. Tyto břidlice se nacházejí v Geoparku v okolí Semil v údolí Jizery. Ve 

východním okolí Koberov a jižně od Železného Brodu vystupují v nadloží grafitických fylitů 

jako spodní polohy následujícího vulkanického komplexu čočky karbonátových hornin o 

mocnosti až 30 m. Převládají zde dolomitické vápence, ve středu čoček téměř chemicky čistý 

vápenec. Vulkanismus tohoto období je soustředěn severně od Malé Skály a Železného 

Brodu, jižně od Koberov a u Záhoří. Vulkanity tvoří přeměněné vyvřeliny metadiabasy, 

metagabra a keratofyry, zcela přeměněné vyvřeliny tzv. zelené břidlice či přeměněné tufy a 

tufity. Z těchto hornin jsou vytvořeny malá tělesa a rozsáhlý železnobrodský vulkanický 

komplex. Jeho jádro je odkryto v hluboce zaříznutém a skalnatém údolí Jizery mezi 

Bítouchovem a Podspálovem (Přírodní rezervace Údolí Jizery u Semil a Bítouchova). 

V devonu došlo k variskému vrásnění a vzniku jednoho kontinentu Pangea. Metamorfóza 

změnila horniny železnobrodského vulkanického komplexu na zelené břidlice a albitické 

metaryolity. Vysoké tlaky a teploty přeměnily mohutné usazeniny bahna na tzv. pokrývačské 

fylity, které vyházejí na povrch severozápadně od Semil. Devonské drobové slepence 

vystupují ve dvou úzkých pruzích mezi Líšným, Železným Brodem a Vrátem a dosahují 

mocnosti až 50 m. V průběhu karbonu se Český masiv přesunoval na severní polokouli, stal 

se souší a k jeho jádru byla „přitmelena“ západosudetská oblast. Pro toto období je 

charakteristická sedimentace říční a jezerní v oblasti mnichovohradištské a podkrkonošské 

pánve. Pro většinu sedimentů je charakteristické červené zbarvení. V sedimentech jsou na 

několika místech vyvinuty nízké koncentrace měděných minerálů, pozoruhodné jsou 

především fosilizované zbytky permokarbonských rostlin, zejména prokřemenělé kmeny 

výtrusných rostlin a jehličnanů. Sedimenty a vyvřeliny mladšího paleozoika vystupují 

v Podkrkonošské pánvi mezi Malou Skálou, Jilemnicí a Novou Pakou. V permském útvaru 

dochází k vysoušení klimatu. Vymírá mnoho druhů organizmů a objevují se nahosemenné 

rostliny. Červenohnědé jílovce, prachovce a muskovitické jílovce jsou rozšířeny jižně vrchu 

Tábora, který je významným bodem Kozákovského hřbetu a leží severně od Jičína. Horniny 

svrchní části spodní červené jaloviny se vyskytují severně Kozákova, nejvyššího bodu 

Geoparku. Na jih od Kozákova je jimi tvořen celý výskyt permských uloženin. Významný 

košťálovsko-kalenský obzor je tvořen šedými pískovci, prachovci a jílovci. Horniny jsou zde 

bohaté na fosílie. V permu probíhala mohutná sopečná činnost.  Melafyry, tufy a tufity tvoří 

nepravidelná intruzivní tělesa a ložní žíly v oblasti Kozákova, Tábora, Levína a Nové Paky, 

mohutná tělesa se nacházejí mezi Semily a Jilemnicí. Podkrkonošské melafyry mají zajímavé 

mineralogické složení a pestré textury. Nejznámější jsou melafyry povrchových výlevů ze 
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Semilska, vyvinuté ve formě mandlovců, jejichž dutiny jsou druhotně vyplněny zelenými 

chlority, různobarevnými jaspisy, acháty a krystalickými odrůdami křemene.   

Mezozoikum 

V druhohorách se Pangea začala rozpadat. Výrazné změny proběhly v období křídy, v období 

globální transgrese v cenomanu a ve spodním turonu. V tomto období byly zaplaveny níže 

položené části pevnin. Česká křídová pánev vznikla v obloukovité části Českého masivu mezi 

jeho jádrem a severním okrajem. Křídové sedimenty se zde ukládaly až 15 miliónů let a proto 

dosahují mocnosti až 1 km. Písčitý materiál byl přinášen z ostrovů, včetně západosudetského 

ostrova (oblast dnešních Lužických a Jizerských hor). V blízkosti plochého mořského dna 

vznikaly usazeniny lagun, pískových bariér a pláží, při skalnatém pobřeží slepence a biogenní 

vápence a v mělkém moři široce rozšířené křemenné pískovce. Transgrese křídového moře 

probíhala v několika fázích. Mezi nejrozšířenější typy hornin patří pískovce, vápnité jílovce a 

slínovce, které navzájem přecházejí pozvolně a často prstovitě. Kvádrové pískovce vznikly 

buď jako uloženiny deltového typu nebo jako velké podmořské duny. V teplém klimatu se 

usazovaly vápence, vápnité jílovce a slínovce s přechody do jílovitých vápenců. Západní část 

Českého ráje tvoří sedimenty cenomanu až coniaku. Převládají kvádrové pískovce 

s limonitickým nebo kaolinitickým tmelem a pískovce vápnité. Usazeniny sladkovodního 

cenomanu vyplňují pouze hlubší deprese původního reliéfu. Tyto sedimenty (červenohnědé, 

celistvé, pizolitické či pórovité „bauxitové“ horniny) byly doloženy v okolí Železnice a 

v údolí Žehrovky u Vysokého kola. Sedimenty mořského cenomanu sledují sz. – sv. směr 

Lužické poruchy a tvoří Maloskalský skalní hřeben, Drábovnu na Kozákově a vrstvy u 

Holenic. Nejstarší část pánevní výplně tvoří perucko-korycanské souvrství. Perucké vrstvy 

obsahují subtropickou až tropickou flóru nahosemenných i krytosemenných rostlin. 

V prostředí bažin se tvořily menší sloje uhlí, např. na Kozákově, kde se nacházejí i pozůstatky 

historických pokusů o jeho dolování.  Ve fauně převládají měkkýši mlži a plži. Vzácnější jsou 

hlavonožci, např. amoniti. Časté jsou ichnofosilie. Následující stratigrafickou jednotkou je 

bělohorské souvrství, které patří spodnímu až střednímu turonu. Nadložní jizerské souvrství o 

mocnosti až 400 m patří do období středního a svrchního turonu. Fauna ve faciích kvádrových 

pískovců je velmi chudá, ve vápnitých faciích se vyskytují z měkkýšů mlž Inoceramus, plži, 

amoniti a z ostnokožců ježovky. Následující teplické souvrství z období největšího rozsahu 

pánve je tvořeno vápnitými jílovci a slínovci. Sedimenty se usazovaly ve svrchním turonu až 

spodním coniaku. Z tohoto souvrství pocházejí nálezy amonitů až o průměru 1 m. Po 

výzdvihu oblasti za severním okrajem pánve byl prostor vyplňován v průměru 80 m mocným 

tělesem písku podvodní delty, ze které vznikl tzv. hruboskalský kvádr. V nadloží jsou 
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vyvinuty středně zrnité, silně bioturbované pískovce o mocnosti 30 m. Na konci druhohor 

dochází k vymírání živočichů, k potlačení dominance plazů a nástupu ptáků a savců. 

Kenozoikum 

Období třetihor, i přesto, že se jednalo o mnohem kratší období než předcházející, je pro 

Český ráj velmi důležité. V oblasti Českého masivu již nedocházelo k výraznějším vrásovým 

deformacím vrstev. Reliéf byl postupně zarovnáván v parovinu. Napětí související 

s alpinskými horotvornými procesy se vyrovnávala vznikem zlomů značného hloubkového 

dosahu. K těmto zlomům patří tzv. lužická porucha, která probíhá od Drážďan až k Jičínu. 

Místy má i charakter přesmyku, kdy došlo k přesunu starších hornin přes křídové usazeniny. 

Současně docházelo k rozlámání křídových vrstev a k jejich stupňovitému zvedání. Říční síť, 

která byla závislá na vertikálních pohybech a kontrastech mezi stoupajícími a klesajícími 

oblastmi, byla až do miocénu zcela jiná než dnes.  Další odezvou alpinského vrásnění bylo 

oživení vulkanické činnosti. Podél zlomů vystupovalo magma, které dalo vznik různým 

typům čedičových a trachytických hornin a znělců. V okolí Semil se vyskytují jak horniny 

vzniklé původně pod povrchem, tak i horniny, jejichž materiál pronikl v žhavém stavu až na 

tehdejší povrch. V okolí Kozákova se nacházejí sopečné pumy. Potvrzují, že vrcholová část 

Kozákova byla skutečnou sopkou. Směrem k Semilům vytékal lávový proud a místy se vnořil 

i do třetihorní Jizery. Na severní straně Kozákova tak lávové proudy spočívají na říčním 

štěrkopísku. Magma kozákovské sopky je původcem tzv. xenolitů, které se vyskytují 

v kamenolomech v okolí Železného Brodu. Hlavním minerálem je olivín, pyroxen a spinel. 

Na řadě míst lze vidět i sloupcovitou odlučnost čedičů. Klimatické změny v průběhu třetihor 

mají velký vliv na složení flóry a fauny. V miocénu se objevily borovice, platany, javory, 

habry, jilmy, duby, jasany, buky a olše. Zvířenu tohoto období reprezentují chobotnatci, tapíři, 

antilopy a předchůdci koní. Čtvrtohory se vyznačují rozkolísaným klimatem. Ve starším 

kvartéru se střídaly tzv. glaciály s teplejšími interglaciály. Důsledkem studených výkyvů 

klimatu byl pokles hladiny moří a postup pevninského ledovce do střední Evropy. Působením 

mrazu vnikaly na vrcholových plošinách polygonální půdy, kamenná moře. Kamenité a 

blokové zvětraliny přecházejí do svahových sedimentů a pokrývají velkou část starších 

hornin. Málo vodnaté řeky měly omezenou unášecí schopnost a zanášely svá koryta štěrkem a 

pískem. Tak vznikaly rozsáhlé fluviální štěrkové a štěrkopískové náplavy, které vytvářejí 

dnešní terasy v různých výškových úrovních nad současnou hladinou řek. V interglaciálech 

převládalo chemické zvětrávání hornin, které vedlo ke vzniku půd. Řeky byly naopak vodnaté 

a docházelo k zahlubování říčních údolí. Pro ledové doby je typický výskyt velkých savců, 

jako je mamut srstnatý, nosorožec srstnatý, medvěd jeskynní či sob. V suchých obdobích 
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vznikaly až 15 m mohutné sprašové návěje. Sprašové hlíny byly v Semilech těženy jako 

cihlářská surovina. Krajinu modelovaly přívalové deště a vznikala současná síť vodních toků. 

Voda vytvořila hluboké údolí Jizery u Semil, kde skaliska ční až 130 m nad říčním korytem.  

V holocénu se významným geologickým činitelem stal člověk. 

 

Tab. 1: Přehled geomorfologických jednotek v Geoparku Český ráj. 

Jednotka Název jednotky (nejvýznamnější bod, lokalita) 

Provincie  Česká vysočina 

Subprovincie  VI Česká tabule  IV Krkonošsko-jesenická soustava 

Oblast  VIA Severočeská tabule  IVA Krkonošská podsoustava 

Celek  VIA-2 Jičínská 

pahorkatina 

 IVA-3 Ještědsko-

kozákovský hřbet 

 IVA-8 Krkonošské 

podhůří 

Podcelek  VIA-2A Turnovská 

pahorkatina 

 IVA-3A Ještědský 

hřbet 

IVA-8A 

Železnobrodská 

vrchovina 

Okrsek VIA-2A-1 Vyskeřská 

vrchovina (Trosky 488,1m) 

IVA-3A-3 

Kopaninský hřbet 

IVA-8A-1 Bozkovská 

vrchovina 

 VIA-2A-2 Českodubská 

pahorkatina 

  

 VIA-2A-3 Turnovská 

stupňovina (Sokol 562,5m) 

  

 VIA-2A-4 

Mnichovohradištská 

kotlina 

  

 VIA-2A-5 

Mladoboleslavská kotlina 

(Humprecht 342,3 m) 

  

 VIA-2A-8 Jičínská kotlina 

(Zebín 399,4m) 

  

Podcelek   IVA-3B Kozákovský 

hřbet 

 IVA-8B 

Podkrkonošská 

pahorkatina 

Okrsek  IVA-3B - 1 IVA-8B-1 Lomnická 
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GEOTOPY V ČESKÉM RÁJI 

Geotopy poskytují informace o vývoji Země nebo dávného života. Zahrnují odkryvy hornin, 

nerosty a fosilie, ale i jednotlivé přírodní jevy a krajinné fenomény. Definice UNESCO 

zdůrazňuje, že ke geotopům patří jevy jakékoli velikosti, které mají pro vědu význam, 

reprezentují krajinu a její geologickou historii a poskytují informace o geologických 

procesech. Jsou významnou součástí přírodního bohatství a jsou prostředím pro život 

organizmů. Péče o ně souvisí i s ochranou rostlin a živočichů. Některé geotopy vyžadují 

ochranu, když jsou ohroženy zvětráváním, růstem vegetace, stavbami. Právní ochrana je 

důležitá u geotopů, které mají mimořádné vědecké a estetické hodnoty a když srovnatelné 

geotopy neexistují. Celé území geoparku nemusí být chráněné dle zákona o ochraně přírody a 

krajiny č. 114/1992 Sb. CHKO Český ráj tvoří jen pětinu Geoparku Český ráj. Přísně 

chráněné v kategorii národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka jsou jen 

ty nejvýznamnější geotopy (viz Tab. 2). 

 

Komárovský hřbet 

(Kozákov 744,1m) 

vrchovina (Strážník 

610,4m) 

  IVA-3B-2 Táborský 

hřbet (Tábor 682,8m) 

IVA-8B-2 Staropacká 

vrchovina (Stráž 630,4 

m) 

   IVA-8B-3 Novopacká  

 

 

 

vrchovina (Kumburk  

642,0 m) 

   IVA-8B-4 Hostinská 

pahorkatina  
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Tab. 2: Přehled zvláště chráněných území v Geoparku Český ráj (*jsou označeny ZCHÚ 

s geologickým předmětem ochrany). 

Chráněná krajinná 

oblast (CHKO) 

Národní přírodní 

památky ležící 

v CHKO 

Přírodní rezervace 

ležící v CHKO 

Přírodní památka 

ležící v CHKO 

Český ráj Kozákov* Apolena* Libunecké rašeliniště 

 Suché skály* Bažantník Libuňka 

  Bučiny u Rakous* Meziluží 

  Hruboskalsko* Na Vápenici 

  Klokočské skály* Oborská luka 

  Na hranicích 

Ondříkovický 

pseudokrasový 

systém* 

  Podtrosecká údolí* Podloučky 

  Prachovské skály* Rybník Vražda 

  Údolí Plakánek* Tachovský vodopád*

  Příhrazské skály* Trosky* 

  Žabakor V dubech 

   Vústra 

Území mimo CHKO  
Národní přírodní 

památky mimo CHKO 

Přírodní rezervace 

mimo CHKO 

Přírodní památka 

mimo CHKO 

Liberecký kraj Bozkovské dolomitové 

jeskyně* 

Údolí Jizery u Semil 

a Bítouchova* 
Borecké skály* 

 Strážník* Údolí Vošmendy* Galerie* 

   Jezírko pod Táborem 

   Kovářův mlýn* 

Královéhradecký kraj   Cidlinský hřeben 

   Na víně 

   Stav* 

   Zebín* 

 

Borecké skály 

Menší skalní obvod je tvořen slabě tmelenými křemennými pískovci hruboskalského kvádru. 

Asi 1 km východně okraje skal probíhá lužický zlom, který je příčinou uklonění vrstev do 10o 

k JZ. Nejvyšší partií skal probíhá ve směru ZSZ-VJV souvislá, ale nikde neodkrytá žíla 
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bazaltoidu, na západě ukončená souborem intruzivních těles na vrchu Kozinek. Převládajícím 

prvkem mezoreliéfu jsou přímé úseky skalních stěn o výšce 30 m, skalní ostroh rozčleněný 

soutěskami a komíny a nečetné skalní věže.  Z mikroreliéfu se objevují tvary způsobené 

destrukcí skalních kůr, voštiny a římsy, odpovídající vrstevnatosti pískovce. Zajímavé jsou 

pecnovité skalní dutiny až několikametrových rozměrů. Borecké skály leží mimo CHKO 

Český ráj u Rovenska pod Troskami a jsou chráněny jako přírodní památka. Většina území je 

pokryta kulturami borovice lesní (Pinus sylvestris) s vtroušeným dubem letním (Quercus 

robur). Typickou faunou jsou ptáci vázání na skalní prostředí, např. poštolka obecná (Falco 

tinnunculus), krkavec velký (Corvus corax).  Z vyhlídky Svatopluka Čecha se odkrývá 

působivý panoramatický pohled na Trosky. 

 

Bozkovské dolomitové jeskyně 

Nejrozsáhlejší krasový systém v oblasti severovýchodních Čech (délka 1050 m) je vytvořený 

v metamorfovaném vápnitém dolomitu. Kromě klasických sintrových forem tvoří výzdobu 

jeskyní křemenné římsy a lišty vypreparované selektivní korozí, na některých místech vzácně 

krystalizují trsy jehličkového aragonitu. Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách. 

Kromě podzemních krasových jevů se zde vyskytují i krasové vývěry, závrty a škrapové 

skalky. Dolomity jsou obklopeny nekrasovými horninami, fylity a zelenými břidlicemi. 

Původní květnatá bučina pokrývající povrch území je z velké části nahrazena monokulturou 

smrku. Podél potoka se na jaře objevuje podrost bledule jarní (Leucojum vernum). Z fauny 

jsou zajímavé populace netopýra velkého (Myotis myotis), netopýra ušatého (Plecotus 

auritus), netopýra černého (Barbastella barbastella) a vrápence malého (Rhinolophus 

hipposideros), které využívají jeskynních prostor. Území je chráněnou národní přírodní 

památkou a jedinými veřejnosti zpřístupněnými jeskyněmi v severovýchodních Čechách.  

 

Kozákov 

Nejvyšší vrch geoparku (744 m n. m.) je tvořen permskou vyvřelinou melafyr, která je 

odkrytá ve Votrubcově lomu na jižní straně území. Ve stěně lomu jsou pozorovatelné lávové 

příkrovy. V žílách a mandlích se nacházejí drahokamové odrůdy křemene (achát, jaspis, 

chalcedon, ametyst, záhněda) a jiné minerály (zeolity, kalcit). Na západním úbočí Kozákova 

byly vyzdviženy a následně erodovány kry cenomanských pískovců. Vrstvy jsou tektonicky 

výrazně ukloněny, a to 15-30o k JZ. Unikátní konfigurace šikmo uložených ker podmínila 

vznik neobvyklého tvaru tzv. Měsíčního údolí, ve kterém se dvě skalní defilé sbíhají z úbočí 

Kozákova a ve spodní části tvoří kaňon. Výška stěn se pohybuje až do 30 m. Při patách skal 
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jsou vyvinuty četné výklenky až jeskyně, které jsou významnými archeologickými lokalitami. 

Vegetace i fauna jsou ve svém vývoji značně ovlivňovány činností člověka. Část geotopu leží 

v CHKO Český ráj a je vyhlášenou národní přírodní památkou.  

 

Skalní města Českého ráje 

Skalní města Českého ráje (Apolena, Hruboskalsko, Klokočské a Besedické skály, Kozlov, 

Prachovské skály, Příhrazské skály, Sokol, Údolí Plakánek) představují nejúplnější a 

nejrozmanitější soubor charakteristických prvků a forem pískovcového fenoménu temperátní 

zóny. Svahové pohyby, řícení, solné zvětrávání, selektivní odnos zvětralého pískovce, 

obrňování povrchů skal opálem se vyskytují v různém stupni zachování a stadia vzniku. 

Početné jeskyně, výklenky, převisy, dutiny, skalní brány, tunely, skalní okna, pseudoškrapy, 

skalní hřiby, viklany, inkrustace, voštiny představují klasické mezoformy a mikroformy 

pískovcových skalních měst. Díky geomorfologické členitosti a výrazné povrchové 

mnohotvárnosti zůstaly na území skalních měst zachovány fragmenty původních biotopů 

lesních společenstev, mokřadních luk, rašelinišť a slatinišť, břehových porostů rybníků a 

potoků, stepní vegetace a mezofilních luk. V důsledku vysoké rozmanitosti biotopů a 

stanovišť na území Českého ráje roste téměř 1000 druhů vyšších rostlin. Celkový počet 

živočišných druhů, který je v současnosti odhadován na 30000 druhů, velmi významně 

ovlivňuje přítomnost rozsáhlých vodních a mokřadních biotopů. Skalní města leží v CHKO 

Český ráj a tvoří základ navrhované přírodní památky na zápis na Seznam světového dědictví. 

 

Strážník 

Výrazný vrch Strážník (610 m n. m.) je tvořen vyvřelinou melafyrem permského stáří. 

Vyskytují se zde unikátní drúzy paprsčitě uspořádaných krystalů křemene, tzv. hvězdovec. Na 

západním výběžku Strážníku se nachází evropská rarita - skalní město v prvohorních 

vulkanitech. Mrazové zvětrávání, provázené řícením horninových bloků, rozčlenilo téměř dva 

kilometry dlouhou stěnu do soustavy skalních „srubů" ověnčených balvanitou sutí. Skály 

spadají stupňovitě do údolí až dvacetimetrovými stěnami. Při severní hranici Strážníku vy-

hloubila řeka Jizera soutěsku se strmými útesy. Ve skalnatých březích a v korytě 

vysoustružila voda s pískem a valounky v balvanech desítky obřích hrnců. Území je chráněné 

jako národní přírodní památka. 
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Suché skály 

Ostrý skalní hřeben tvořený pruhem křemenných pískovců perucko-korycanského souvrství 

(cenoman), táhnoucí se 1 000 m podél linie lužického zlomu ve směru ZSZ-VJV, leží na 

levém břehu Jizery. Na SSV tento pruh hraničí s andezity a latity permského stáří, na JJZ se 

slínovci bělohorského souvrství, které jsou však překryty řícenými bloky pískovce. 

Z mikroreliéfu se uplatňují různě vyvětrávající žilky a tektonická žebra, na některých místech 

voštiny a tektonická zrcadla. Území je součástí CHKO Český ráj a je chráněno jako národní 

přírodní památka. 

 

Trosky 

Dva denudací obnažené suky olivinického nefelenitu, výplně sopečných komínů, jimiž láva 

pronikla skrze křídové usazeniny až na paleopovrch a s fragmenty budov středověkého hradu 

jsou symbolem Českého ráje. Trosky jsou cenné výskytem teplomilných druhů rostlin, např. 

skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), 

strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica). Trosky jsou chráněné jako národní kulturní 

památka a přírodní památka. Leží na území CHKO Český ráj. 

 

Údolí Jizery a Galerie 

Údolí řeky Jizery u Semil je průlomovým údolím zahloubené v různě odolných přeměněných 

horninách železnobrodského úseku krystalinika, zejména v metadiabazech a zelených 

břidlicích, keratofyrech, metamorfovaných tufech atd. Vegetaci tvoří zachovalé květnaté 

bučiny. Pozoruhodný je výskyt splavovaných horských druhů rostlin např. lomikámen trsnatý 

(Saxifraga rosacea), violka dvoukvětá (Viola biflora). V roce 1909 zde byla vybudována tzv. 

Riegrova stezka, dnes naučná stezka. Území je chráněno jako přírodní rezervace a památka. 

 

Zebín 

Výrazná čedičová kupa s opuštěným starým lomem se nachází severně Jičína. Těleso 

čedičové vyvřeliny nefelinického bazanitu je místy prostoupené subvulkanickou bazaltoidní 

brekcií. Nalézají se zde skalní výchozy s náznakem sloupcovité odlučnosti a dutinovým 

zvětráváním horniny. V bazanitu jsou krystaly augitu a amfibolu. Dále se zde nacházejí 

uzavřené bloky porcelanitu. Zebín poskytuje podmínky pro výskyt teplomilné květeny. 

Nejvýraznější rostlinou je tařice skalní (Aurinia saxatalis) a plevel okoličnatý (Holosteum 

umbellatum). Území je vyhlášenou přírodní památkou.  
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NATURA 2000 NA ÚZEMÍ GEOPARKU ČESKÝ RÁJ 

Příprava soustavy Natura 2000 začala v České republice na konci 90. let 20. století. Ptačí 

oblast na území Geoparku nebyla vyhlášena, protože žádný druh nesplňoval přísná evropská 

kritéria.  Na základě výsledků z mapování stanovišť a vybraných druhů vznikl seznam lokalit 

do národního seznamu. Do soustavy Natura 2000 byla navržena převážná část území údolí 

Jizery z důvodu ochrany stanovišť bučin a některých druhů ryb – vranka obecná (Cottus 

gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri), některá pískovcová skalní města (Apolena, 

Příhrazské skály, Podtrosecká údolí, Údolí Plakánek) za účelem ochrany kapradiny vláskatec 

tajemný (Trichomanes speciosum) a  netopýrů – netopýra velkého (Myotis myotis), netopýr 

brvitý (Myotis emarginatus), netopýra černého (Barbastella barbastella) a vrápence malého 

(Rhinolophus hipposideros). Do seznamu EVL byl zařazen i významný geotop Kozlov – 

Tábor určený k ochraně stanovišť bučin.  

 

VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST  

Mezi důležité činnosti v Geoparku Český ráj patří podpora a vytváření podmínek pro širokou 

výzkumnou činnost a environmentální vzdělávání s důrazem na přírodní vědy. Na území 

dnešního Geoparku  Český ráj byla provedena řada výzkumných prací především v rámci 

vládních programů Věda a výzkum prostřednictvím výzkumných ústavů Akademie věd ČR a 

univerzit. Další výzkumná činnost je realizována regionálními institucemi, především muzei a 

archívy. K hlavním oborům ve výzkumné činnosti patří geologie, geomorfologie, 

hydrogeologie, speleologie a archeologie. Velké množství skalních dutin a činnost člověka 

poskytují prostor i pro výzkum v oblasti speleoarcheologie.   

Svůj velký význam pro získávání dat má základní inventarizační průzkum druhů, 

maloplošných zvláště chráněných území, archeologických lokalit a v poslední době stoupá na 

významu i inženýrskogeologický průzkum stability skalních masívů. Většina výsledků je 

publikována v regionálních sbornících a supplemetech, např. Z Českého ráje a Podkrkonoší, 

který vydává Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily nebo 

Sborník muzea v Turnově, který vydává Muzeum Českého ráje. Výjimečnosti pískovcového 

temperátního fenoménu či pískovcovému ekofenoménu byl věnovaný samostatný sborník 

Pískovcový fenomén Českého ráje, který vydala nezisková organizace Českého svazu 

ochránců přírody Křižánky v r. 2006.  V posledních letech se Český ráj dostal i do popředí 

studentů jak přírodovědných, tak i humanitních a společenskovědních oborů vysokých škol a 

univerzit v rámci zpracovávání bakalářských a diplomových prací, protože Geopark Český ráj 

nabízí široké spektrum tematických okruhů v oblasti geologie, botaniky, ekologie, historie, 
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vzdělávání a turismu. Studenti pro svou práci nacházejí v regionálních institucích nejen 

odborné konzultanty, ale i zájem a zázemí.    

Environmentální vzdělávání nepatří k silným stránkám v Geoparku. Chybí zde silná a stabilní 

organizace, která by se profesionálně tomuto typu vzdělávání věnovala. Speciální programy 

pro děti základních a středních škol, studenty univerzit realizují regionální muzea a 

Ekocentrum Sedmihorky. Programy jsou obdobné jako v ostatních evropských geoparcích – 

Evropský týden geoparků, Den Země. Výstavy, přednášky, terénní exkurze ročně navštíví 

více jak čtvrt miliónu návštěvníků. Zájem návštěvníků Českého ráje patří více kulturním 

akcím a skvělým interpretacím života na hradech, např. Valdštejn, Trosky a zámcích, např. 

Sychrov či Mnichovo Hradiště. V této oblasti čeká management Geoparku ještě velká práce. 

 

CESTOVNÍ RUCH NA ÚZEMÍ GEOPARKU ČESKÝ RÁJ 

Český ráj patří k lokalitám, kde v 19. století byly položeny základy českého turismu a kde 

vznikaly první služby pro turisty. Český ráj se stal jednou z nejnavštěvovanějších turistických 

oblastí v České republice. Geopark Český ráj je součástí turistického regionu Český ráj, který 

byl od r. 2000 modelovým územím pro první projekty České centrály cestovního ruchu – 

CzechTourism. Za účelem koordinace cestovního ruchu a jednotné propagace obce, města a 

podnikatelé Českého ráje založili Sdružení Český ráj. Český ráj disponuje velkým množstvím 

přírodních a kulturně historických atraktivit a je prezentován jako ráj turistů, horolezců a 

milovníků přírody i historie. To vše vytváří velmi dobré předpoklady pro rozvoj šetrných 

forem cestovního ruchu. Sdružení Český ráj již v r. 2001 iniciovalo vznik Koncepce trvale 

udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji. Cestovní ruch je však stále velmi 

významně soustředěn do Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Důsledkem vysoké 

návštěvnosti je dlouhodobá devastace přírodních památek, která je důvodem častých sporů 

mezi státní ochranou přírody a aktéry cestovního ruchu. Proto ministerstvo životního prostředí 

v letech 2004 – 2006 zadalo a financovalo výzkum „Sledování procesu změn vyvolaných 

cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj“. Základním cílem této studie bylo 

zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním 

ruchem. Důležitou složkou šetření bylo vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů 

turistického využívání území návštěvníky včetně monitoringu turistických zátěží, botanického 

monitoringu, hydrologického, hydrogeologického a pedologického monitoringu. Tato studie 

pokračovala v letech 2008 – 2010.  

Řada přírodních i historických památek mimo území CHKO Český ráj není využívána pro 

cestovní ruch. Geopark Český ráj a rozvoj geoturismu může zvýšit atraktivitu tohoto zatím 
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nevyužívaného území a přispět ke stabilizaci a zachování přírodního i životního prostředí 

CHKO Český ráj díky snížení návštěvnosti. Na základě analýzy poptávky a cílových skupin 

by měly vzniknout speciálně připravené turistické produkty zaměřené na geoturismus. Velmi 

důležitá je důsledná koordinace marketingových aktivit v oblasti, proto management geoparku 

vytvořil marketingovou strategii geoparku. Hlavním cílem je udržet a podporovat charakter 

území, jeho přírodní bohatství, kulturu, estetiku, historické dědictví, kvalitu života obyvatel 

na základě principů udržitelného rozvoje. 

K dosažení cíle mají dopomoci 4 strategie: 

- zavedení sítě geoprůvodců 

- inventarizace a návrh geoturistických stezek 

- stálé expozice Geoparku 

- propagace a prezentace produktů 

 

ZÁVĚR 

Krajina Českého ráje je člověkem osidlována již od dob prehistorických. Lidé do hlubokých 

pralesů pronikali podél Jizery a Libuňky. V okolí sídlišť vznikala první pole a louky, podél 

toků vedly důležité historické stezky spojující daleké oblasti. Člověk po tisíciletí vytvořil 

krajinu hodnou obdivu, krajinu, která si i přes obrovské zásahy v posledních 200 letech 

zachovala svoji duši. Dřevěné roubené chalupy, hrady a zámky v mozaice lesů, luk, pastvin a 

skal, malebná kaňonovitá údolí s rybníky a mokřady, místa dalekých rozhledů a miniaturních 

zákoutí opředená tajemnými legendami a pohádkami, stále skrývají prostory nových objevů, 

záhad a mystérií. Těžba hornin, prodej a zpracování polodrahokamů, plánovaná výstavba 

rychlostní silnice R35 z Turnova do Jičína, výstavba mezinárodního letiště u Mnichova 

Hradiště a modernizace železniční tratě Turnov - Hradec Králové na rychlost 160 km/hod 

včetně její elektrifikace patří k zcela zásadním problémům oblasti. To vše může ohrozit 

členství Geoparku Český ráj v evropské a globální síti. Rozhodnutí kam směřovat v rozvoji 

své území leží na místních obyvatelích a managementu Geoparku.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU 

OCHRANY PŘÍRODY 

Jan Vítek 

 

Česká republika je díky pestré geologické stavbě a dlouhodobému působení vnitřních a 

vnějších geologických vlivů mimořádně bohatá na rozličné jevy a výtvory neživé přírody. 

Mnohé z těchto lokalit se staly součástí velkoplošných chráněných území – národních parků 

(NP) a chráněných krajinných oblastí (CHKO) nebo byly vyhlášeny za samostatná zvláště 

chráněná území – národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní 

památky (NPP) a přírodní památky (PP).   

Prvním chráněným výtvorem „geologické povahy“ na území naší vlasti se v roce 1884 stala 

pražská Barrandova skála (nyní součást NPP Barrandovské skály), o devět let později se 

ochrany dostalo severočeským lokalitám – tehdy bezprostředně ohroženým lidskou činností – 

Panské skále u Kamenického Šenova (nyní NPP) a Vrkoči (PP) poblíž Ústí nad Labem 

s dokonalými ukázkami sloupcovité odlučnosti čedičů („kamennými varhanami“).  

Ze čtyř národních parků na území ČR hraje geologický a geomorfologický aspekt 

dominantní roli zejména v NP České Švýcarsko (vyhlášeném v r. 2000 v návaznosti na 

německou část s NP Sächsische Schweiz). Hlavním předmětem ochrany přírody je zde reliéf 

kvádrových pískovců s řadou unikátních povrchových tvarů – údolím Labe s nejvýraznějším 

kaňonem v Čechách, Pravčickou bránou, skalními městy (Jetřichovické skály aj.), soutěskami 

(Kamenice, Kyjovského a Křinického údolí). Na území NP České Švýcarsko bezprostředně 

navazuje CHKO Labské pískovce s řadou dalších pískovcových území a útvarů (např. skalní 

město Tiské stěny, soutěska Pavlino údolí aj.) 

Krkonošský NP (vyhlášený v r. 1963, jako první národní park na území ČR) zaujímá 

nejvyšší pohoří na území ČR (Sněžka, 1602 m n. m.). Součástí 1. zóny ochrany jsou např. 

pleistocenní glaciální tvary – kary (místně zvané „jámy“, např. Kotelní, Úpská, Labská), trogy 

(údolí místně zvané „doly“, např. Obří a Labský, Důl Bílého Labe atd.), periglaciální tvary, 

např. kryoplanační terasy, mrazové sruby a kamenná moře na Luční a Studniční hoře, 

Vysokém Kole, Violíku aj., tvary zvětrávání a odnosu žuly, např. skály tory (Dívčí a Mužské 

kameny, Tvarožník, Harrachovy kameny) atd. Pozoruhodné jsou i staré montánní tvary, např. 

středověký důl Kovárna v Obřím dole zpřístupněný pro veřejnost. 

K významným geologickým a geomorfologickým fenoménům NP Šumava (vyhlášeného 

1994) a navazující CHKO Šumava patří naše největší jezera Černé, Čertovo, Plešné aj., 

vyplňující dna pleistocenních ledovcových karů, rozličné periglaciální tvary (v první zóně NP 
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např. Stožecká skála, Obří hrad) a tvary zvětrávání žuly (tory na Trojmezné, skalní město na 

Perníkovém vrchu aj.). V NP Podyjí (vyhlášeném 1999) je dominujícím povrchovým tvarem 

kaňonovité údolí Dyje, na jehož strmých svazích se nacházejí pozoruhodné geomorfologické 

tvary, např. povrchové a podzemní gravitační svahové deformace (Ledové sluje aj.) a 

petrologické jevy, např. Vranovské vrásy s pěknou ukázkou ptygmatických vrás. 

Také u většiny z 25 současných chráněných krajinných oblastí byl geologický aspekt 

jedním z hlavních důvodů ochrany. Platí to i pro CHKO Český ráj, kde kromě unikátního 

fenoménu pískovcových skalních měst (např. PR Prachovské skály, Hruboskalsko, Příhrazské 

skály a Klokočské skály, NPP Suché skály atd.), patří k významným geologickým útvarům 

krajinné dominanty – „suky“ z třetihorní čedičové vyvřeliny, včetně symbolu tohoto kraje 

Trosek. V roce 2005 se CHKO Český ráj stala součástí prestižní evropské sítě geoparků; do 

území Geoparku Český ráj byly zařazeny ještě některé další pozoruhodné lokality z 

blízkého okolí, např. NPP Kozákov (významná krajinná dominanta s proslulým 

mineralogickým nalezištěm a pískovcovými skalními útvary), Strážník (mineralogická 

lokalita), Bozkovské dolomitové jeskyně aj. 

Pískovcová skalní města ve svrchnokřídových pískovcích patří k hlavním krajinotvorným 

prvkům a hodnotám neživé přírody zejména na území CHKO Broumovsko (NPR 

Adršpašsko-teplické skály s nejrozsáhlejším souvislým skalním městem na našem území, 

NPR Broumovské stěny, PR Ostaš, PP Kočičí skály aj.). Rovněž CHKO Kokořínsko je 

bohaté na skalní útvary v nestejně odolných vrstvách svrchnokřídových pískovců (např. PR 

Kokořínský důl se známými Pokličkami, PP Husa a Špičák u Střezivojic), ke krajinným 

dominantám zde patří PR Vlhošť (znělcový vrch s několika patry pískovcových výchozů) a 

čedičový vrch PP Ronov. Mimořádnou malebností pískovcových skalnatých návrší s proniky 

třetihorních vulkanitů se vyznačuje CHKO Lužické hory s řadou maloplošných chráněných 

území, např. pískovcové skály PP Bílé (Sloní) kameny, výchozy neovulkanitů (NPP Zlatý 

vrch s ukázkami lávových příkrovu a sloupcovitou odlučností, PR Klíč, PP Pustý zámek, 

ledová jeskyně Naděje, PR Vápenka s výskytem pěti rozličných typů hornin. Rovněž 

severočeská CHKO Jizerské hory je bohatá na žulové výchozy – mohutné srázy nebo 

vrcholové skalní hradby a tory – vzniklé zvětrávacími, erozními aj. procesy. Nejvýraznější 

jsou součástí NPR Jizerskohorské bučiny (např. Frýdlantské cimbuří, Paličník, Ořešník atd.), 

PR Ptačí kupy, Černá hora atd. 

Krasový reliéf s charakteristickými povrchovými a podzemními tvary je typický pro 

vápencová území CHKO Moravský kras, Český kras a Pálava a v této publikaci je jeho 

ochraně věnována samostatná kapitola. Zcela osobitým rázem se vyznačuje též „sopečná 
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krajina“ v CHKO České středohoří. Mnohá ze zdejších kupovitých a homolovitých návrší 

z třetihorních vulkanitů (čedičových, znělcových, trachytových aj.) však pravými sopkami 

nebyla a většinou jde o relikty původně podpovrchových těles. Za NPR byly vyhlášeny vrchy 

Milešovka, Lovoš, Oblík, Raná a Sedlo; rovněž ve většině NPP jsou chráněny významné 

geologické fenomény, např. již zmíněné lokality Panská skála a Vrkoč, nebo vrch Boreč (s  

dynamickým vzdušným režimem v sutích a podzemních trhlinách). 

Jevy související s mnohem starším (starohorním a staroprvohorním) vulkanizmem jsou známy 

z CHKO Křivoklátsko (např. NPR Čertova skála a Týřov v údolí Berounky, PR Jezírka). 

Toto území je proslulé též výskytem trilobitů a dalších prvohorních fosilií, morfologicky 

výrazné jsou zde výchozy starohorních silicitů (buližníků), např. PP Vraní skála a Zdická 

skalka, PR Jouglovka atd. „Buližníkový pruh“ s řadou dalších chráněných území (PP 

Andrejšky, PR Fajmanovy skály a Klenky, Loupensko, Tupadelské skály) vybíhá 

z Křivoklátska přes jihovýchodní okolí Plzně až do klatovského Pošumaví. 

Pozoruhodné geologické lokality však nepostrádáme ani ve většině dalších chráněných 

krajinných oblastí. Zvláště rozličnými vyniká CHKO Slavkovský les, včetně unikátních 

vývěrů minerálních vod a plynných výronů (sirovodíku a oxidu uhličitého) v PR Smraďoch, 

PP Sirňák, působivých žulových útvarů v NPP Jan Svatoš aj. CHKO Třeboňsko proslula 

zejména jakožto biosférická rezervace, ale také zde se setkáme s pozoruhodnými 

geologickými lokalitami, např. chráněnými odkryvy vátých písků – PR Písečný přesyp u 

Vlkova a PP Slepičí vršek. 

Pro většinu „hornatých“ CHKO jsou typické skalní výchozy (mrazové sruby, skalní hradby, 

kamenná moře a sutě hranáčů apod.) z nichž většina vznikla v důsledku procesů mrazového 

(kryogenního) zvětrávání, jejichž největší intenzita byla v ledových dobách pleistocénu. 

Kryogenní tvary v rozličných krystalických horninách jsou typické zejména pro CHKO 

Jeseníky, kde vystupuje několik desítek výrazných skalních útvarů, z nichž některé (Petrovy 

kameny v NPR Praděd, Vozka v NPR Šerák-Keprník aj.) patří k symbolům nejvyššího 

moravského pohoří Hrubého Jeseníku a vztahují se k nim dávné pověsti.  

Totéž platí pro mnohá rulová a migmatitová skaliska, místně zvaná „kazatelny“, v CHKO 

Žďárské vrchy. Patří k nim i nejvyšší bod Žďárských vrchů v PP Devět skal, poblíž 

vystupují PP Bílá skála, Černá skála, Lisovská skála a Malinská skála, údolí horního toku 

Svratky provázejí též PR Čtyři palice, PP Zkamenělý zámek, Drátenická skála a Milovské 

Perničky s výskytem (podobně jako na nedaleké PP Rybenské Perničky) skalních mís aj. 

drobných zvětrávacích tvarů. Z dalších „kazatelen“ stojí alespoň za zmínku PP Na skále nad 



 26

obcí Pohledec, Prosička a Štarkov poblíž Jimramova, Rozštípená skála u Žďáru nad Sázavou, 

Tisůvka u Cikháje a Pasecká skála. 

Výrazné kryogenní tvary, zejména skalní útvary (mrazové sruby), sutě hranáčů atd., 

v rozličných horninách jsou typické i pro některé další území. Např. v CHKO Blanský les 

vznikly v granulitech (např. v PR Kleť a PP Malá skála a Ptačí stěna) a v CHKO Blaník 

v rulách. Uprostřed CHKO Orlické hory vystupuje svorový útvar s PP Sfinga, obdobný 

název PP Sfingy u Mědence nese mrazový srub uprostřed Krušných hor, výrazná soustava 

kryogenních tvarů je chráněna v PP Terasy Ještědu, na území NPR Králický Sněžník aj. 

Pro krajinu severních a severovýchodních Čech je charakteristický reliéf na kvádrových 

pískovcích svrchnokřídového stáří. Vedle již uvedených velkoplošných chráněných území se 

tam nachází řada dalších pískovcových skalních oblastí a útvarů. Mnohé jsou součástí 

severočeské Ralské pahorkatiny (např. PP Dutý kámen s unikátní sloupkovitou odlučností 

pískovce), při východních okrajích české křídové pánve se rozprostírá PR Maštale a PP 

Pivnice aj. Poněkud odlišný ráz má reliéf na pískovcích a jiných sedimentech flyšového 

pásma Vnějších Karpat; mnohé zdejší skalní výchozy a tvary svahových deformací (např. 

rozsedlinové jeskyně a propasti) byly vyhlášeny za chráněná území. V CHKO Beskydy 

k nim patří NPR Pulčín-Hradisko, PP Kněhyňská jeskyně, PP Ondrášovy díry atd., v 

Hostýnských vrších PR Smrdutá, PP Skály u Držkové, v Chřibech PP Kazatelna, Komínky, 

Kozel, Budačina, ve Vsetínských vrších PP Čertovy skály, Jarcovská kula, Svantovítova 

skála, PR Klenov, ve Vizovických vrších PP Čertův kámen atd. 

Také v žulách a obdobných hlubinných vyvřelinách vznikly dlouhodobými procesy 

zvětrávání a odnosu pozoruhodné povrchové tvary, z nichž některé byly vyhlášeny za 

chráněné. Mimo již výše uvedených to platí např. pro řadu viklanů, mohutných oblých 

balvanů a obdobných útvarů – PP Husova kazatelna a Vrškámen na Sedlčansku, PP U báby - 

U lomu na Žihelsku, PP Kadovský viklan na Blatensku, unikátní soubor zvětrávacích tvarů je 

i ve slezské Žulovské pahorkatině (např. NPP Venušiny misky a Borový, PP Píšťala aj.), řada 

obdobných chráněných skal je i na Českomoravské vrchovině (např. PP Čertův hrádek a pod 

Čeřínkem, PP Míchova skála a PP Mrhatina pod Javořicí, PR Syenitové skály u Pocoucova na 

Třebíčsku), pozoruhodným a turisty vyhledávaným žulovým útvarem je NPR Čertova stěna-

Luč v hlubokém údolí horního toku Vltavy. 

Mnoho lokalit je právem chráněno i na území mladého (třetihorního, případně 

staročtvrtohorního) vulkanizmu. Většina z nich je součástí již uvedených CHKO České 

středohoří a Lužické hory, produkty nejmladší (pleistocenní) sopečné činnosti na území ČR 

jsou chráněny v NPP Železná hůrka a Komorní hůrka na západě Čech, kde jsou do souvislosti 
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s někdejší vulkanickou činností dávány též výrony oxidu uhličitého (tzv. mofety) a vývěry 

minerálních vod v NPR Soos aj., a také unikátní jeskynní dutiny v NPP Skalky skřítků na 

úpatí Doupovských hor. Mnohá návrší z různých typů čedičů, znělců aj. sopečných vyvřelin 

patří k působivým krajinným dominantám a samozřejmě i významným geologickým 

lokalitám. Z mnoha příkladů lze uvést západočeské NPR Úhošť, PR Vladař a Kozelka, 

středočeskou PP Vinařická hora, severočeské NPR Bořeň, PR Velký a Malý Bezděz, Ralsko, 

PP Provodínské kameny, východočeské PP Zebín a Hřídelecká hůra. Zachovalá sopečná 

tělesa, např. NPP Velký Roudný a PP Uhlířský vrch, dominují též severomoravskému a 

slezskému Nízkému Jeseníku.  

Mezi chráněnými územími nechybějí ani geologické jevy, vzniklé v důsledku tektonických a 

metamorfních procesů. Dokonalé vrásové útvary v souvrství silurských a devonských 

vápenců jsou součástí NPR Barrandovské skály při levém břehu Vltavy v Praze, 

v mladoprvohorních (kulmských) sedimentech na severní Moravě jsou odkryté např. v PP 

Vrásový soubor u Klokočůvku a z početných příkladů v krystalických břidlicích uveďme 

alespoň rulovou ležatou vrásu v PP Vrása v Krušných horách. 

Za zmínku samozřejmě stojí i některé další přírodní výtvory a lokality. K pozoruhodným a 

turisticky atraktivním tvarům, vzniklým působením vnějších činitelů, patří např. vodopády 

(severomoravské NPP Rešovské vodopády a PP Vodopády Stříbrného potoka, podkrkonošské 

PP Novopacké vodopády aj.), eolické tvary – zejména pozůstatky písečných přesypů 

s významnými biotopy (kromě již zmíněných v CHKO Třeboňsko patří k morfologicky 

výrazným např. polabské PP Přesypy u Píst, Duny u Sváravy, Přesypy u Rokytna aj.). 

Příbojové jevy („pobřeží křídového moře“ místy s výskytem fosilií) jsou chráněny např. v 

NPP Kaňk u Kutné Hory, PP Starkočský lom, Na skalách u Rabštejnské Lhoty aj. Stopy po 

přítomnosti pleistocenního pevninského ledovce se zachovaly zejména na severu Moravy a ve 

Slezsku, např. hodnotný odkryv morény v NPP Odkryv v Kravařích a několik bludných 

balvanů, chráněných jako přírodní památka, např. Kunčický (největší v ČR), Porubský a 

Liptáňský bludný balvan, Rovninské balvany atd. 

Z dosud neuvedených chráněných petrografických a mineralogických lokalit na našem území 

patří k nejvýznamnějším NPP Landek s výchozy slojí ostravského černého uhlí, PP Granátová 

skála v Táboře (s bohatým výskytem almandinu), PP Heřmanov (s tzv. „heřmanovskými 

koulemi“ z kontaktních minerálů flogopitu a anthofylitu), PP Sluňáky (zbytky křemencové 

zvětralinové kůry na Chomutovsku), PP Myšenské slunce (paprsčité shluky turmalínu 

v pegmatitu na Písecku) atd.  
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Také mnohým paleontologickým nalezištím nebo profilům se dostalo zákonné ochrany. 

V oblasti středočeského Barrandienu je řada z nich součástí CHKO Český kras (za všechny 

zmiňme alespoň mezinárodní stratotyp hranice silur-devon v NPP Klonk), četné stratigrafické 

profily a naleziště staroprvohorních zkamenělin najdeme i přímo na území Prahy nebo 

v blízkém okolí (NPP Dalejský profil a Lochkovský profil, PP Letenský profil a Podolský 

profil, PR Prokopské údolí a Radotínské údolí, PP Ortocerový lůmek atd. K proslulým 

lokalitám devonských fosilií patří i NPP Růžičkův lom a Státní lom u Čelechovic na Hané.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ KRAJINY A KONTINUÁLNÍ EKOSYSTÉMY V SEVERNÍCH 

ČECHÁCH 

Pavel Trpák, Ivana Trpáková 

 
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Současná Severočeská hnědouhelná pánev a Sokolovská hnědouhelná pánev představují 

industriální krajiny, jejichž tvář byla vytvořena v průběhu historického času procesem 

devastace a kultivace území. Na tomto jejím dnešním stavu se spolupodílely tyto lidské 

činnosti: 
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Za prvé to bylo zemědělství, které jak ve své instrumentální fázi vývoje, tak i v současné 

industriální fázi po tisíciletí determinovalo její krajinný ráz. Vznikla tak postupně zemědělská 

krajina s rozvinutým pastevectvím, obilnářstvím, chmelařstvím a ovocnářstvím, kterou 

v 19. století charakterizovala pestrá mozaika krajinných struktur různě starých krajin. Míra 

jejich autentičnosti byla následně smazána v nepřetěžených územích velkoplošným 

industriálním zemědělstvím v druhé polovině minulého 20. století.   

Za druhé to byla těžba rudných a nerudných surovin, která po staletí měnila tvář osídlení a 

podmiňovala tak vznik různých řemesel, manufaktur a později průmyslu (JISKRA 1993; 

BERAN et al. 1999). Ale až povrchová těžba hnědého uhlí, kterou charakterizuje gigantické 

převrstvování hmot, jež nemělo v dějinách Českých zemí obdoby, zcela mění její reliéf, a tak 

„maže“ dochovanou přírodní a historickou strukturu krajiny (CIBULKA 2002; TRPÁK & 

TRPÁKOVÁ 2007; TRPÁKOVÁ & TRPÁK 2009). 

Za třetí to byl postupně vytvářený duchovní rozměr krajiny, který byl, jak dokazuje původní 

síť posvátných center - kamenů, menhirů, obelisků, kostelů, klášterů, kaplí a křížů, z hlediska 

toku času více vrstevnatý a navzájem se překrýval (TRPÁK & TRPÁKOVÁ 2007). Tato 

krajinná dimenze spojená s energetickým potenciálem území je dnes s výjimkou některých 

částí většinou ztracena nebo poškozena. 

 

VÝCHODISKA 

Všechny výsledné změny reliéfu krajiny se odehrály v poměrně krátkém úseku 

existenciálního času člověka, který díky své kumulativní schopnosti generuje uspořádání 

struktur a tak dává tvorbou různých časů v krajině její dějinnost a paměť (SCHAMA 1995; 

CAPRA 1992; 2002).  Paměť krajiny představuje pojem vyplývající z holistického pojetí 

krajiny. Má časový rozměr, je živou strukturou s morfogenetickým polem a se schopností 

sebestrukturalizace (SÁDLO 1994; SÁDLO et al. 2005; BENEŠ & BRŮNA 1994; LAPKA 

& GOTTLIEB 1994; TRPÁK & TRPÁKOVÁ 2000; 2007; TRPÁKOVÁ & TRPÁK 2009). 

Citovaní autoři řadí do paměti komponenty jak přirozeného tak i antropogenního původu.  Je 

to na jedné straně reliéf, který je nosičem paměti, spolu se sedimenty, nivními usazeninami, a 

na druhé straně doklady kulturní - sídelní a ekonomické aktivity člověka. Je ale nutné 

zdůraznit, že současná převaha antropogenních komponentů nad přírodními složkami 

v krajině změnila spolu se změnou reliéfu i charakter tohoto nosiče paměti. Míru změny 

odráží nejen zmiňované gigantické převrstvování sedimentů a nivních usazenin, provedené 

změny vodního režimu, likvidace původní vegetace na obrovitém území, ale i změny složení 

ovzduší a míry depozice některých chemických prvků.  Důsledkem těchto změn je mazání 
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geneticky zapsané paměti živých systémů. Tyto popisované změny deformující koevoluční  

systém strategií uspořádání krajinného prostoru, protože zbavují krajinu její hlubinné podstaty 

a smyslu.  Určitými záchrannými brzdami v přetěžených územích jsou pouze zbytky krajinné 

paměti jak v podobě ekofaktů, nosičů informací o reliktních biotopech a historických 

změnách biotického patra, tak antecedentů, souboru starých dominantních prvků a linií 

udávající charakter mladším jevům, (GARDIN 1979). Soubor těchto ekofaktů a antecedentů 

představují kontinuální ekosystémy, které jsou zároveň dokladem takto po staletí vytvářené 

paměti krajiny. Představující fyzické segmenty paměti krajiny, které jsou z hlediska času, 

prostoru, původu, funkčnosti a velikosti zcela rozdílné kvality. Tyto segmenty jsou spolu 

v různé míře navzájem propojeny. Lze je považovat za větší či menší části „původních starých 

krajin“, tj. struktur krajiny s vysokou ekologickou stabilitou zapsanou v jejich paměti. Tyto 

kontinuální, některými autory označované jako permanentní struktury, potřebují z hlediska 

času své existence, aby se jejich neměnnost udržovala na daném místě co nejdéle. Toto 

označujeme jako kontinualitu. Dále aby se neměnilo zastoupení jejich typů, což je 

označováno za stabilitu (SKLENIČKA 2002). A to bez ohledu na své využití člověkem. 

Jejich existence se dá ověřit nejen přírodovědeckým průzkumem, lze je dobře identifikovat v 

dochovaných historických mapových podkladech a v dobových historických písemných 

pramenech (TRPÁK & URBANOVÁ 1984; TRPÁK et al. 1996; TRPÁKOVÁ & TRPÁK 

2009). Srovnáním se současnými leteckými snímky, nebo se současnými mapovými díly, se 

dá dokonce postihnout stupeň jejich autentičnosti či míra jejich antropizace. Tato míra 

antropizace odpovídá nárůstu informace současné kultury, která se podle  ŠMAJZE (1995) 

vyznačuje zcizováním ekologických nik ostatním živým systémům.   

 

KONTINUÁLNÍ EKOSYSTÉMY - PAMĚŤOVÉ STRUKTURY 

K paměťovým strukturám, které se nás již bytostně každodenně dotýkají, patří tedy 

kontinuální ekosystémy, jako jsou lesy, louky, pole, toky, rybníky, stezky, cesty, jejichž 

existence je důležitá pro udržení ekologické stability území. Jejich determinaci v daném čase, 

lze využít pro ovlivnění procesu stabilizace území nebo k predikci jeho vývoje anebo též pro 

hodnocení kvality daného území. Představují „ostrovy života“, které jsou krystalizačními 

centry pro znovuosídlení rekultivovaných částí krajiny. Jsou přirozenými bankami původní 

druhové diverzity kulturní krajiny, na jejichž životaschopnosti závisí další zpětné osídlení 

nově vznikajících biotopů. Jsou tedy nutným prvkem pro vznik řízené sukcese, neboť 

představují vložený vyšší stupeň informace, který generuje odpovídající model uspořádanosti 
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v „mladé“, neuspořádané krajině existující většinou v chaotickém stavu. Představují části 

trajektorií umožňujících šíření organismů do zatím „neosídlených“ částí krajiny. Vyznačují se 

v rámci R a S strategie danou  vysokou mírou autoregulačních mechanismů majících v zásobě 

více alternativních stavů schopných vlastního oživení. Tyto krajinné segmenty proto mají 

podle velikosti zachované ekologické pyramidy (např., trofickou, početnosti) odpovídající 

druhovou diverzitu. I malé části, jako jsou ostrovy a ostrůvky mají zachovalé toto uspořádání 

minimálně v rovině bezobratlých.  Jsou zde pro vývoj rostlinných společenstev zachovány 

„zárodečné buňky“. Je pozoruhodné, že bez těchto „jader“ nelze zajistit ani obnovu 

pedogenního procesu (SIXTA et al. 2002). 

Jsou nositeli ekologické kontinuity v krajině, neboť zajišťují v průběhu existenciálního času 

člověka v krajině její stabilitu. Faktor existenciálního času má schopnost tvořit staronovou 

strukturu paměti krajiny právě díky své kumulativní schopnosti. Představují dynamickou část 

disipativních struktur, struktur rozptylujících energii a umožňující vznik bifurkačních bodů. 

Tím vzniká uspořádání na vyšší úrovni (PRIGOGYNE & STENGERS 1984).  Kontinuální 

ekosystémy lze identifikovat i v duchovním systému, tj. nalezením bodů a částí struktur 

využitelných k obnově genia loci. Jde o obnovu zaniklého harmonického napětí mezi kopci a 

prameny v údolí, obnovu energetického systému kraje, významových rozdílů zachovalých 

památek a definování po případě i nového duchovního centra kraje. 

 

KRAJINA A KONTINUÁLNÍ EKOSYSTÉMY MOSTECKA, CHABAŘOVICKA A SOKOLOVSKA 

Zásadní rozdíl v krajinné struktuře Mostecka, Chabařovicka na straně jedné a Sokolovska na 

straně druhé, byl dán krajinným reliéfem. Z tohoto hlediska na první pohled pak představují 

historická území Mostecka a Chabařovicka poměrně obdobná území, ale s naprosto odlišným 

podílem luk, pastvin a orné půdy, a to až do doby povrchové těžby uhlí. Což bylo dáno 

v případě Mostecka odvodněním Komořanského jezera. Tento dominantní krajinný prvek 

určoval až do roků 1831-1835 nejen krajinný ráz území, ale i způsob hospodaření. V této době 

definitivně zaniklo rázovité jezerní rybářství, které bylo krátkodobě nahrazeno výnosnějším 

chovem dobytka a obilnářstvím (TRPÁKOVÁ & TRPÁK 2005). Zmenšováním velikosti 

potočních niv a nivy řeky Bíliny dochází k zvyšování podílu čistého bezlesí. Podíl vodních 

ploch v roce 1842 na území o rozloze 112 km2, tvořil 1,7 %. Toto procento představovalo 25 

rybníků, a to včetně rybníků tvořící zbytek odvodňovaného Komořanského jezera. Celkový 

podíl zemědělské půdy (orná, louky, pastviny) představoval na tomto Mosteckém území 71,5 

%. Toto zjednodušení krajinné struktury tak vlastně vytvořilo dva velké dominantní bloky, tj. 

zmiňovaný podíl zemědělské půdy a horský les představující 23,2 % (TRPÁKOVÁ 
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& TRPÁK 2005). 

 Stejně jako Mostecko představuje Chabařovicko s výjimkou jihovýchodní části naprosté 

bezlesí s dominancí orné půdy. Jádro polí tvořila dlouhá úzká poddanská pole. Zatímco střed 

území u obcí se zámky a dvorci, jako jsou Viklice, Lochočice, Roudníky, Tuchomyšl tvořila 

velká panská pole. Jedno z dominantních velkých polí představuje i bájné Královské pole u 

Stadic. Úzké plochy polí byly členěny dlouhými úzkými potočními nivami potoků Viklický, 

Modlanský, Ždírnického, v r. 1842 bohatě meandrujícími a drobnými rybníčky. Naprosto 

rozdílný charakter mají pak široké nivy na severním a severozápadním okraji území 

Undinského, Maršovického, Habartického a potoka, které spolu s říční nivou u Stadic 

představují odlišnou strukturu krajiny s rozsáhlými loukami a mokřady s drobnými lesíky. 

V roce 1842 všechny jmenované potoky a potoky Zalužanský a Tuchoměřický bohatě 

meandrují, a to včetně řeky Bíliny a charakterizuje je bohatý břehový porost. Vytvářejí četná 

ramena a dokonce  v některých katastrech mají větší břehový porost. 

Jedny z největších lesních celků představují Stadické a Koštovské stráně a kopce Hradiště u 

Habří, Rač a Rovný. Dalším dominantním prvkem jihovýchodní části Chabařovicka jsou 

velké mokré louky a pastviny pod Rovným mající případný název Kachní louže. Tuto část 

území Chabařovicka charakterizují i rozsáhlé sady, vinice a chmelnice. (TRPÁK 

& TRPÁKOVÁ 1999; JANKOVSKÁ et al. 2002). 

Zcela naprosto odlišné území představovalo v roce 1842 Sokolovsko. Jeho pestré zastoupení 

jednotlivých krajinných struktur vytvářelo velice vyváženou dlouhodobě kultivovanou 

krajinu. Osou  Sokolovska je  řeka Ohře, kterou lze klasifikovat jako klidně meandrující řeku, 

jenž vytváří nivu poměrně  složité stavby, charakterizovanou jak soustavou meandrů, slepými 

rameny. Niva je tvořena jak úzkou nivou sevřenou z obou stran prudkými stráněmi okolních 

kopců nabývajícími až charakteru kaňonu, tak širokou nivou kolem ústí jednotlivých potoků 

nebo říček tvořících její povodí. Jiným typem je niva řeky Svatavy, která představuje typ 

horského toku, neboť až za Kamenný vrch u Svatavy je její koryto s typickou úzkou nivou 

sevřeno téměř jednolitým masivem kopců a vrchů. Zcela specifickou část krajiny Sokolovska 

představovaly rybniční soustavy (kolem 100 rybníků), které byly založeny v rozsáhlých  

potočních nivách Vintířovského, Chodovského, Černého, Vlčího potoka. Byly vlastně 

nejvodnatějším územím Sokolovska tvořícím zejména v severovýchodní části Sokolovské 

pánve dominantní prvek. Celková plocha rybníků zaujímala 1,3 % území 50 historických 

katastrů, tj. 307,78 ha, zatímco toky představovaly 0,8 % z území (TRPÁKOVÁ et al. 2009). 

Z celkové mapy kopii Indikačních skic stabilního katastru území Sokolovské hnědouhelné 

pánve je zřejmá dominace lučních společenstev potočních a říčních niv, které jsou v různé 
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míře zorněné. Na tomto území o velikosti 230,24 km2 představují louky s remízy a mokřady 

32,24 %. Podrobnější srovnání historické struktury v roce 1842 se stavem v roce 2005 

ukazuje tab. 1 na příkladu dvou rozdílných katastrů Chlumu Sv. Maří a Horního Častkova. 

Zatímco v Chlumu došlo v současnosti k rapidnímu poklesu plochy orné půdy a luk ve 

prospěch lesa, tak v Horním Častkově představuje menší úbytek zemědělského půdního fondu 

nárůst zamokřených a vodních ploch, vznik dobývacího prostoru a menší nárůst plochy lesa. 

V obou katastrech zmizela takřka rozptýlená zeleň a vzrostl podíl neplodné půdy 

(TRPÁKOVÁ & TRPÁK 2009). 

Pokud budeme srovnávat zastoupení jednotlivých krajinných prvků v těchto třech 

modelových pánevních územích, zjistíme, že základním typem pánevní krajiny je po roce 

1840 potoční a říční niva. Většina zdejších vesnic byla založena v potočních nivách. Jak 

dokládají archeologické výzkumy v tomto území, nejstarší osídlení rotovalo. 

Nepřekvapuje i velice bohatý duchovní rozměr celého pánevního území dochovaný v podobě 

význačných poutních míst, husté síti kaplí a kostelů a dalších hmotných duchovních památek 

zobrazených na starých historických mapách. Tato krajinná dimenze spojená s těžce 

poškozeným  energetickým potenciálem území je s výjimkou některých částí Sokolovska již 

většinou ztracena a v nové krajinné struktuře těžko identifikovatelná (TRPÁK 

& TRPÁKOVÁ 2007). 

Na základě podrobné analýzy krajinných struktur na starých mapách a ověření v terénu jsme 

pro Severočeskou pánevní krajinu identifikovali tyto typy původních kontinuálních 

krajinných struktur: 

1 - prameniště, mokřady a rašeliniště 

2 - části niv řek a potoků 

3 - části toků 

4 - rybníky a rybniční soustavy 

5 - lesní ekosystémy 

6 - louky a pastviny 

7 - pole, meze, sady 

(TRPÁKOVÁ & TRPÁK 2004; 2007; 2009). 

Ke kontinuálním strukturám můžeme zařadit i pozůstatky starých lomů, hliníků, písníků, které 

po proběhnuté sukcesi obohacují krajinné struktury i biotu.   
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PŘÍKLADY KONTINUÁLNÍCH EKOSYSTÉMŮ PRO JEDNOTLIVÁ MODELOVÁ PÁNEVNÍ ÚZEMÍ  

 SOKOLOVSKO: 

1 - původní prameniště, mokřady a rašeliniště 

 V jihovýchodní části katastru Kacéřova na pravém břehu Libockého potoka a u Nadlesí je 

situováno původní rašeliniště. 

2,3 - původní části řek, potoků a jejich niv 

Části Habartovského potoka; Jihovýchodní část Kacéřovského katastru původní potoční nivy 

Libockého potoka a jeho levostranný přítok; Původní potoční niva kolem bezejmenného 

potoka vytékajícího z posvátné studánky na katastru Chlumu Sv. Maří a posléze se strmě 

vlévajícího do Ohře; Intaktní potoční niva Ohře je zachována především nad aglomerací 

města Kynšperka nad Ohří a obcí Dolní Pochlovice. Dále je to větší část nivy Ohře spolu se 

slepými rameny a inundačními tůněmi na tomto katastru a součást původní říční nivy s ústím 

potoku Libavky po Gaserovým mlýnem. Na katastru Dasnice je původní charakter říční nivy 

Ohře zachován na pravém břehu. Pod železniční stanicí, kde se stáčí řeka na jihozápad je říční 

niva zachována na obou březích, tato část je nejzachovalejší a nejméně dotčená. Dále na 

Dasnickém katastru jsou zachovány části nivy Habartovského potoka. Na Radvanovském 

katastru lze nalézt fragmenty původní potoční nivy Radvanovského potoka a jeho přítoku. 

Říčka Svatava je zachována až po Luh nad Svatavou s původní úzkou nivou. Dále jsou 

zachovány v Hřebenech původní lesní části potoků Dolínského, Hlubokého a Boučského. Na 

katastru Lomnice se dají identifikovat pouze části původní potoční nivy pravostranného 

přítoku Lomnického potoka. Na katastru Horních a Dolních Niv zůstala zachována původní 

bohatá mozaikovitá struktura dominantních velkých potočních niv, které daly jméno oběma 

vesnicím. Patří k nim Pstruží potok se zachovalou nivou na západní hranici katastru Horní 

Rozmyšl. Jiný případ je horní tok Divokého potoka na katastru Rájce a uprostřed lesního 

komplexu rájeckého katastru je od Kobelece zachovalé původní údolí Vlčího potoka, na jehož 

dolním toku je založen Novorolský a Božíčanský rybník. Dalším tokem ještě se zachovalou 

částí až po Rájecký Špičák je Černý potok tekoucí od Černavy. Na katastru Mírové je 

zachovaná původní část nivy Chodovského potoka, včetně mlýnského náhonu od železnice a 

mezi Mírovou a Jenišovem. Na katastru Jenišova kolem osady v Zátiší je část původní potoční 

nivy Chodovského potoka. 

4 - původní rybníky a rybniční soustavy 

Zámecký rybník v Kacéřově, průtočný rybník u Chlumu na horním toku levostranného 

přítoku Libockého potoka, původní průtočný rybníček v katastru Radvanov. Ve východní 

části božíčanského katastru jsou zachovány z celé soustavy pouze Božíčanský a Novorolský 
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rybník mající 60 % původní velikosti. U osady Jalový dvůr je skupina Ovčích rybníků. 

5 - původní  lesní ekosystémy 

Dominantním zastoupení ve všech pánevních oblastech tvoří lesní porosty na kopcích. Zde 

jsou to  Svatavský vrch na katastru Svatavy, Srnčí vrch na katastru Horních a Dolních Niv, 

Lomnický vrch, Kamenitý vrch, Bílá Skála až po původní lesy kolem Pstružího potoka na 

katastru Horní Rozmyšle, Liščí vrch a Vlčí vrch na a Rájce. Původní les Bučina nad 

Kacéřovem navazující na rekultivované plochy výsypky a původní les kolem vrchu Dubová 

Špic zasahuje za silnicí až na katastr Pochlovic. Původní les je také na stráních jihovýchodní 

části katastru Chlum Sv. Maří. Poměrně nižší zastoupení původních lesních celků je v nivách 

potoků a řek:Poříčský les (Ohře), Hřebeny (Dolínský, Hluboký a Boučský  potok), při 

Radvanovském potoce, Týnský les (Svatava) 

6 - původní louky a pastviny 

Katastr Chlumu Sv. Maří v okolí Drsného a Zeleného vrchu - možnost nálezu původních 

lučních společenstev. Zbytky původních lučních společenstev mohou být zachovány v území 

nalevo od silnice z Chlumu na Kacéřov a z Chlumu na Dasnici nebo v nivách původních částí 

potoků, na březích řeky Ohře (okolí Hlavna), jejichž původnost je nutno ověřit botanickým 

průzkumem Dále je možno nalézt zbytky původních luk v území mezi východním okrajem 

Kynšperka a silnicí do Libavského údolí. 

7 - původní pole, meze, sady 

Původní zemědělská půda vytváří lem na severní hranici Velké podkrušnohorské výsypky, 

dále se nachází na katastru Habartova, Radvanova, Luhu, Josefova, Hřebenů a na katastrech 

Kacéřova, Chlumu Sv. Maří, Dasnice, Starého Sedla, Jenišova, Mírové a Vítkova.  

 

CHABAŘOVICKO 

Z původních ekosystémů zůstaly jako ostrovy na Lochočickém katastru vrchy Rovný, 

Rabenov, Habří, Jedlovina a Hradiště s Račí (přírodní rezervace), které jsou obklopeny 

výsypkami. Tyto kopce plní důležitou funkci „ohniska“ – biocentra, pro migraci rostlinných a 

živočišných druhů. Z původních toků je zčásti zachováno původní koryto Zalužanského 

potoka s formacemi lužního lesa. Zachovalým ostrovem je též anglický zámecký park 

v Trmicích se zbytkem lužního lesa bršlicového typu řeky Bíliny (TRPÁK et al.1999a, 

TRPÁK et al.1999b, TRPÁK & TRPÁKOVÁ 2007). Dále jsou to zbytky rybniční sítě 

s izolovanými rybníky. 
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MOSTECKO 

Situace na Mostecku je značně komplikovanější neboť zde došlo ke změně vodního. Proces 

vymazávání původní struktury pánevní krajiny je ještě stupňován problémem obnovy 

zaniklých lesních porostů v Krušných horách a zprůmyslněním zbývající zemědělské krajiny. 

Dalším důležitým faktorem byla i historická struktura 12 obcí v prostoru lomu Vršany, 

odlišného území od lomu Čs. Armády, vyznačující se naprostým zorněním katastrů. Zde se 

v roce 1842 pohyboval podíl orné půdy od 83,47 % do 93,39 %. Tomu odpovídala i velikost 

rozsahu bezlesí od 95,11 % do 99,52 % (TRPÁKOVÁ & TRPÁK 2005). Proto vlastní 

kontinuální ekosystémy zůstávají zachovány na hraně pánve, což odráží dokonale systém 

řešení ÚSES. Ve vlastní pánvi jsou zachovány většinou části mající často charakter RBC  

např. části původní nivy toku Srpiny, Bíliny a Lučního potoka, části horní toku Loupnice nebo 

funkční terestrické ekosystémy na zachovalých vrších, jako jsou např. Hněvín, Rýzl, 

Kamenec, Bořeň, Červený vrch či fragmenty lesních porostů např. Želenický vrch (TRPÁK et 

al. 2006, JANKOVSKÁ et al. 2002). 

 

ZÁVĚR 

Jak je patrné z tohoto přehledu, je existence kontinuálních ekosystémů v přetěžené pánevní 

krajině  

nejen podmínkou obnovy existence kontinuity kulturní krajiny, ale i možnosti obnovy jejího 

přírodního a duchovního rozměru. 

Konkrétní čísla a poznatky byly získány v rámci řešení výzkumných úkolů VaV  MŽP a 

grantů v letech 1998 -2010: VaV/510/2/98-DÚ 07/1999 - Chabařovicko, VaV 640/3/00, DÚ 

04 – Sokolovsko, 2001, Mostecko, 2002, VaV/640/2/02, VaV/640/9/03, 2003 – 5, VaV – 

1D/8/17/2/04 2005-6, NPVII MŠMT 2B08006 a NAZV QH82106. 
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Tab 1.: Srovnání využití krajiny v době stabilního katastru se současným využitím. 

  1842 2005 1842 2005 

Obec  Maria Kulm Chlum Sv.MaříOber Schossenreith Horní Částkov

Celková výměra katastrálního území-(ha) 393,956 470,3651 330,8888 342,6468 

  % % % % 

orná půda 42,8988 17,8183 58,693 50,6551 

zahrady 0,0237 4,1207 0,0152 2,0226 

ovocné sady 1,664 0,876 0,367 0 

trvalý travní porost 23,9825 11,7497 23,7586 10,5615 

lesní porost 26,5438 55,3966 12,8921 16,8521 

rybníky 0,0498 0 0,0098 0 

přirozený vodní tok 0,7588 0,0438 0,1201 0,3512 

vodní tok v umělém korytě  0  0,1972 

umělá nádrž  0,2898  7,6803 

vodní plocha celkem 0,8086 0,3336 0,1299 8,2288 

zamokřené plochy  0,0068  2,1272 

vodní plochy (v zamokřených)  0  0 

zamokřené plochy celkem 0,014 0,0068 0,0417 2,1272 

zeleň mimo les 2,0963 0,4789 2,1878 0 

dobývací prostor 0 0,0069 0,204 + 3,8348 

silnice  1,4921  1,1248 

ostatní komunikace  2,1356  1,0767 

komunikace celkem 3,2301 3,6278 3,2165 2,2015 

Neplodná půda  0,1915 3,2068 0,051 1,3954 

zastavěná plocha 0,8688 1,0466 0,63 0,7479 

dráhy  1,4574  0 

ZPF 68,3425 29,568 82,834 61,2166 

Index zornění + 1,6638 1,5164 2,4327 4,7962 

KES + 1,1328 2,4264 0,5925 0,6351 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: PŘÍRODNÍ PARKY V PRAZE 

 

Jan Moravec 

 
PŘÍRODNÍ PARKY 

Přírodní parky jsou zřizovány na základě § 12 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny k ochraně krajinného rázu (odstavec 3: „K ochraně krajinného rázu s významnými 

soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části 

třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem 

přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, 

poškození nebo rušení stavu tohoto území.“). Jejich existence navázala na starší institut 

oblastí klidu, které byly vyhlašovány od poloviny 70. let na základě metodiky ministerstva 
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kultury z roku 1973, a které byly zákonem č. 114/92 Sb. do kategorie přírodních parků 

automaticky převedeny (§ 90, odst. 10). V České republice je v současné době cca sto padesát 

přírodních parků - od ohromných území, kde fakticky suplují funkci CHKO (Česká Kanada, 

Chřiby) až po miniaturní plošky příměstských parků, od divočiny až po lokality, mající spíše 

charakter historických zón. 

 

Přírodní parky v Praze 

Na území hlavního města Prahy se v současné době nachází 12 přírodních parků. Ve svém 

souhrnu představují reprezentativní průřez přírodou Prahy v celé její různorodosti. Přesto jsou 

v Praze ještě další oblasti, které by si statut přírodního parku zasloužily - především povodí 

Kunratického potoka a krajinářsky velmi hodnotný komplex Satalice-Vinoř. 

1. PŘÍRODNÍ PARK DRAHÁŇ-TRÓJA (478 HA).  

Přírodní park se nachází na severním okraji Prahy. Zahrnuje buližníkové skalnaté svahy nad 

pravým břehem Vltavy (s několika krásnými vyhlídkami na vltavský kaňon i do Pražské 

kotliny) a přilehlé rokle - Bohnické, Čimické a Draháňské údolí. Z přírodovědného hlediska 

jsou zde nejcennější společenstva skalních stepí a xerotermních křovin s řadou vzácných 

druhů bezobratlých, z historického pozůstatky dvou prehistorických hradišť. Specifickým 

fenoménem tohoto přírodního parku jsou zbytky vinic (včetně dvou dosud zachovalých – 

jedněch z posledních v Praze) a několik vřesovišť. Území zahrnuje i areály pražské botanické 

a zoologické zahrady. 

2. PŘÍRODNÍ PARK KLÁNOVICE-ČIHADLA (2017 HA) 

Největší z pražských přírodních parků se nachází na východním okraji města. Jde o značně 

nesourodé území, jehož východní část tvoří komplex Klánovických lesů - největšího lesního 

celku v Praze – s relikty několika zaniklých středověkých vesnic, západní část pak údolí 

Rokytky s přírodovědně velmi významným Počernickým rybníkem. Zahrnuje však i značný 

podíl zastavěného území. Společným jmenovatelem celého přírodního parku je velké 

množství různých mokřadů. Tento prvek byl v nedávné době ještě posílen provedením 

rozsáhlé revitalizace Rokytky pod Čihadly.  

3. PŘÍRODNÍ PARK SMETANKA (150 HA) 

Nejmladší z pražských přírodních parků navazuje na přírodní park Klánovice-Čihadla. Jeho 

jádrem je zalesněný buližníkový hřeben Aloisov – Smetanka, lemovaný ze tří stran údolím 

Rokytky. Jde o přírodní plochu obklopenou fakticky ze všech stran zástavbou.  
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4. PŘÍRODNÍ PARK ROKYTKA (105 HA) 

Třetí přírodní park v povodí Rokytky se nachází na jejím středním toku. Zahrnuje pouze úzký 

pás potoční nivy mezi hranicí Prahy a Kolodějskou oborou s fragmentem lužního lesa Mejto, 

dnes vesměs neudržovanými a zarůstajícími nivními loukami a několika zajímavými 

historickými památkami v okolí Kralovic (slovanské hradiště, středověká tvrz, renesanční 

kostel).  

5. PŘÍRODNÍ PARK ŘÍČANKA (401 HA) 

Také tento přírodní park lemuje v poměrně úzkém koridoru (ne však tak úzkém, jako PřP 

Rokytka) stejnojmenný vodní tok. Rozkládá se v okolí Dubče a chrání fragment venkovské 

krajiny pražského okolí s mozaikou luk, sadů, remízů a vodních ploch. Geologickým 

fenoménem je křemencový ostroh Rohožník s odkrytými plochami dokládajícími horizontální 

posuny během variského vrásnění, významnou zoologickou a botanickou lokalitou je 

Uhřiněveská obora. Z krajinářského hlediska jsou zajímavé pozůstatky rozsáhlé rybniční 

soustavy, která kdysi na Říčance v okolí Dubče existovala – ze středověkých rybníků je 

dochován Podlesek, několik dalších bylo během 20. stol. obnoveno. 

6. PŘÍRODNÍ PARK BOTIČ-MILÍČOV (873 HA) 

Kromě vlastního toku Botiče mezi hranicí Prahy (Průhonicemi) a Petrovicemi zahrnuje tento 

přírodní park i krajinářsky velmi hodnotné údolí Pitkovického potoka s bohatými břehovými 

porosty a nivními loukami a komplex Milíčovského lesa - přírodě blízké lipové doubravy - s 

přilehlými Milíčovskými rybníky. V mohutných dubech na hrázi jednoho z nich byla nedávno 

objevena populace tesaříka obrovského. Nezmínit nelze též Pitkovickou stráň – skalnatý 

ostroh s teplomilnou vegetací, které dominuje bohatá populace koniklece lučního českého. 

7. PŘÍRODNÍ PARK HOSTIVAŘ-ZÁBĚHLICE (372 HA) 

Území vklíněné mezi pražská sídliště bezprostředně navazuje na předešlé. Výhradně rekreační 

charakter má v 60. letech vysázený Hostivařský lesopark v okolí přehradní nádrže na Botiči. 

Až neuvěřitelně působí následující úsek Botiče, divoce a volně meandrující skrze 

hostivařskou zástavbu.  

8. PŘÍRODNÍ PARK MODŘANSKÁ ROKLE-CHOLUPICE (1531 HA) 

Těžištěm tohoto přírodního parku na jižním okraji Prahy byla donedávna nejrozsáhlejší 

neporušená ukázka středočeské venkovské krajiny na území Prahy, dnes však hrubě narušená 

výstavbou pražského dopravního okruhu. Severní část přírodního parku tvoří zalesněná 

Modřanská rokle s velkým množstvím pramenů a studánek, zalesněné jsou i svahy a rokle 

spadající k západu k Vltavě. Ve své jihozápadní části zahrnuje přírodní park zalesněné návrší 
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Šance s významným geologickým profilem proterozoickými horninami a s pozůstatky 

keltského opida. 

9. PŘÍRODNÍ PARK RADOTÍNSKO-CHUCHELSKÝ HÁJ (1386 HA) 

Přírodní park na jihozápadním okraji Prahy bezprostředně navazuje na CHKO Český kras. Z 

toho vyplývá, že zdejší lokality mají obdobný charakter - význačné geologické profily a 

paleontologická naleziště Barrandienu (včetně známých Barrandovských skal či lomů na 

Homolce se dvěma stratotypy), skalní stepi, zbytky šípákových doubrav. Radotínské údolí 

patří k přírodně nejcennějším územím Prahy. Bylo zde zjištěno na 600 druhů vyšších rostlin a 

ještě mnohem početnější zvířena - zejména bezobratlí. Nad Malou Chuchlí se nachází 

Mariánský pramen s bohatou tvorbou travertinu.  

10. PŘÍRODNÍ PARK PROKOPSKÉ A DALEJSKÉ ÚDOLÍ (725 HA) 

Druhý pražský přírodní park krasového charakteru. I zde najdeme zachovalé skalní stepi či 

dubohabrový háj, mezinárodního věhlasu však dosahuje svými geologickými lokalitami. 

V lomech i přirozených výchozech podél Dalejského a Prokopského potoka od Řeporyj 

po Hlubočepy se nachází takřka souvislý profil silurskými a devonskými horninami včetně 

diabasového masivu silurské podmořské sopky či korálového útesu. Kromě vlastních údolí 

zabírá přírodní park i výšiny Dívčích hradů známé z pověstí o Dívčí válce, s nádherným a 

neobvyklým výhledem na Prahu.  

11. PŘÍRODNÍ PARK KOŠÍŘE-MOTOL (313 HA) 

Těžištěm tohoto přírodního parku jsou historické usedlosti, jejich parky a zahrady. 

Nejvýznamnější z nich je - dnes bohužel velmi zpustlý - areál usedlosti Cibulka a přilehlého 

přírodně krajinářského parku s řadou romantických stavbiček a s několika mohutnými duby, 

z nichž jeden, s obvodem kmene přes 5 metrů, patří k největším stromům v Praze. 

Z geologického a geomorfologického hlediska stojí za pozornost stolová hora Vidoule, 

lemovaná pískovcovými stěnami, či bazaltový suk Kalvárie na okraji Motola. Významným 

geologickým a paleontologickým nalezištěm je železniční zářez, zvaný Motolský ordovik. 

12. PŘÍRODNÍ PARK ŠÁRKA-LYSOLAJE (1005 HA) 

Divoká Šárka se dvěmi buližníkovými soutěskami a přilehlými náhorními plošinami bývalých 

hradišť, porostlými specifickou bylinnou vegetací, je jednou z přírodně nejzachovalejších 

lokalit na území dnešní Prahy. V dolní, zastavěnější části Šáreckého údolí najdeme velmi 

bohatou mozaiku nejrůznějších biotopů - jak lesní a lesoparkové partie, tak mokřadní 

společenstva, staré sady a zahrady, vřesoviště či lesostepní enklávy. V sousedním 

Lysolajském údolí je nejpozoruhodnější slepá strž Housle, zaříznutá do křídových pískovců. 
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V celé oblasti je velké množství studánek a pramenů. K přírodnímu parku patří též skalnaté 

výšiny nad levým břehem Vltavy, tvořící protějšek k přírodnímu parku Draháň-Trója. 

Pozn: Údaje o výměrách jednotlivých pražských přírodních parků se velmi rozcházejí, někdy 

až o několik desítek ha. Zde uváděné výměry vycházejí z publikace Chráněná území ČR XII. – 

Praha (Brno-Praha 2005). 

 

HISTORIE 

Když v roce 1974 došlo k rozšíření Prahy o rozsáhlá území na východě a jihozápadě, ocitla se 

v jejích hranicích mimo jiné řada přírodně cenných a na poměry pražského okolí unikátně 

zachovalých lokalit. Šlo již o druhé výrazné rozšíření města do okolní krajiny v krátké době a 

plány na využití takto získaných území byly zjevné - výstavba nových sídlišť. Řada 

přírodovědců i „pouhých“ milovníků přírody cítila proto jako naléhavou povinnost alespoň 

část těchto míst uchránit. Jedním z center těchto snah byl tehdejší Aktiv státní ochrany přírody 

na Praze 10 pod vedením Jaromíra Pavláska. Právě v tomto společenství se záhy zrodila 

myšlenka využít pro účely ochrany příměstské krajiny tehdy zcela nový nástroj ochrany 

přírody - oblasti klidu (MORAVEC 2004). Že aplikace tohoto nástroje, do té doby 

využívaného výhradně ve volné krajině, uvnitř města nebyla lehká, svědčí mimo jiné fakt, že 

k vyhlášení prvních dvou navržených oblastí klidu - Říčanka a Botič-Milíčov - došlo po řadě 

náročných jednání až v roce 1984 (vyhláška Národního výboru hl. m. Prahy č. 3/84 Sb.). 

Stejný tým, transformovaný do 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody, 

následně připravil celopražskou koncepci oblastí klidu, v níž navrhl doplnit stávající dvě o 

dalších osm. Jejich vyhlášení si však muselo počkat až na pro ochranu přírody příznivější 

klima začátku 90. let (vyhláška Národního výboru hl. m. Prahy 8/90 Sb., vyhláška hl. m. 

Prahy č. 3/91 Sb.).   

Paradoxní situace nastala v Prokopském údolí. Někteří lidé v čele s JUDr. Zdeňkem Eberlem, 

vědomi si nesmírného významu tohoto území i jeho potenciálu pro popularizaci zde 

nahromaděných hodnot, již od 60. let prosazovali pro tuto oblast zvláštní režim. Označovali 

jej jako „přírodní park“, což ovšem nemělo s dnešními přírodními parky naprosto nic 

společného. Mělo to být „kulturně výchovné zařízení NVP“, kde se měly „vytvořit podmínky, 

které jsou nezbytným předpokladem k obnovení přírodního stavu celého území“ s cílem 

„vytvořit ucelené dílo vysoké estetické hodnoty, odpovídající nejen potřebám hlavního města, 

ale i zásadám tvorby a ochrany přírody v měřítku mezinárodním“ (NAUHÄSEL 1985). Proto 

nebylo Prokopské údolí zařazeno do sítě oblastí klidu. V 80. letech se pojem „přírodní park 

Prokopské a Dalejské údolí“ již běžně objevoval v řadě územně plánovacích dokumentů i 



 45

dalších materiálů, neměl však žádnou legislativní oporu. V zásadě to tehdy nevadilo, neboť 

stejně o jakémkoli zásahu v území rozhodovalo město. Mezitím však došlo ke změně 

politické situace, obnově majetkových vztahů, byla schválena nová ochranářská legislativa. 

Zodpovědní činitelé na pražském magistrátu si uvědomili, že ochrana Prokopského a 

Dalejského údolí jako celku (nemluvíme o řadě přírodních rezervací a přírodních památek na 

jeho území) fakticky neexistuje. Proto vyhlásili v roce 1993 (vyhláška hl. m. Prahy č. 7/93 

Sb.) tuto oblast přírodním parkem, tentokráte již ve smyslu zákona. Prokopské a Dalejské 

údolí tak svým způsobem bylo zároveň nejstarším a na dlouhé roky i nejmladším přírodním 

parkem v Praze. 

Zatím poslední, dvanáctý přírodní park – Smetanka – byl vyhlášen na základě iniciativy 

místních obyvatel v roce 2009 (nařízení hl. m. Prahy č. 19/2009 Sb.). 

 

SOUŽITÍ PŘÍRODY A MĚSTA 

Územní systém ekologické stability 

Přírodní parky tvoří základ pražského územního systému ekologické stability. Zejména 

přírodní parky, jejichž osami jsou vodní toky, tvoří zelené klíny pronikající až hluboko do 

zástavby a vytvářejí tak koridory mezi příměstskou krajinou vně hranic Prahy a parkovými 

plochami vnitřního města. 

 

Zástavba 

Nejvážnější ohrožení pro pražské přírodní parky představuje v současné době bytová 

zástavba. Problém je dvojí – jednak zástavba přímo uvnitř přírodních parků, jednak zástavba 

na jejich hranici.  

Vymezení hranic přírodních parků nebylo vždy ideální (například přírodní park Rokytka tvoří 

jen úzký pás vlastní potoční nivy, široký v některých místech pouhých několik set metrů), 

takže i zástavba „jen“ po jejich hranice může být v mnoha případech zejména pro krajinné 

hodnoty území likvidační. Že nejde o plané obavy, ukazuje několik příkladů z nedávné 

minulosti, např. výstavba bytového komplexu v nivě Botiče mezi Hostivaří a Zahradním 

Městem, která, byť mimo vlastní hranice přírodního parku, tuto část údolí vážně a nevratně 

narušila. 

Uvnitř přírodních parků sice stanovují jejich vyhlášky stavební uzávěru, zároveň zde však do 

jisté míry zástavbu připouštějí (hodně nešťastné formulace typu „na místech k tomu určených 

územním plánem“ či „dostavba stávajících obcí“). Odstrašujícím příkladem, kam tato 
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benevolence může vést, budiž rozsáhlá zástavba u Křeslic a Pitkovic v přírodním parku Botič-

Milíčov, zatím se však vlastní plochu přírodních parků vesměs daří uhájit.  

Řada velmi rizikových projektů, jako je zástavba v pohledově exponované poloze na Dívčích 

hradech nad Prokopským údolím či mediálně známá kauza Trojmezí (dosud nezastavěná 

plocha uvnitř městské aglomerace na pomezí Prahy 10, 11 a 15 – viz např. CHMELOVÁ 

2010), se pravidelně zas a znovu objevuje s každým novým projednáváním územního plánu. 

Tyto (a další) kauzy kombinují obě rizika – je zde velký tlak investorů na prolomení hranic 

přírodního parku, vážným ohrožením by však byla i „kompromisní“ varianta zástavby pouze 

na jejich hranici, která by se na první pohled mohla jevit jako vítězství. 

 

Doprava 

Neméně závažným, avšak ještě hůře řešitelným problémem je výstavba komunikací. 

Především jde o pražský dopravní okruh a s ním související přípojné silnice. Při pohledu na 

mapu je jasné, že kolize je zde fakticky nevyhnutelná, neboť některé přírodní parky sahají, jak 

již bylo řečeno, od hranic města až k souvislé zástavbě vnitřní Prahy. Městský dopravní okruh 

již protíná přírodní parky Klánovice-Čihadla, Modřanská rokle-Cholupice a Radotínsko-

Chuchelský háj, plánována je stavba v přírodních parcích Říčanka a Draháň-Trója.  

V roce 2010 ukončená stavba jižní části dopravního okruhu (komunikace R1) přes přírodní 

park Modřanské rokle-Cholupice je dobrým příkladem, že na jedné straně je možné prosadit 

takové řešení, které krajinu co nejméně narušuju (v exponovaných oblastech prochází 

komunikace terénním zářezem a je překlenuta několika – byť poměrně úzkými – 

„ekomosty“), na straně druhé i přes tato opatření je krajinný ráz tohoto území (plochá, 

převážně zemědělská a do té doby minimálně zastavěná krajina se zachovalou původní 

strukturou malých vsí) velice vážně narušen. 

 

Rekreační využití 

Pro řadu obyvatel Prahy představují přírodní parky jediné přírodní plochy v jejich okolí. 

Z toho plyne, že přírodní parky navštěvují nejen lidé se zájmem o přírodu či turisté, ale 

především slouží ke krátkodobé rekreaci místních obyvatel, sportovním aktivitám, venčení 

psů, nejrůznějším aktivitám škol apod. Zejména v územích přiléhajících k velkým sídlištím je 

tlak obrovský a jeho regulace velmi problematická. Optimálním řešením je vytváření 

„nárazníkových“ rekreačních zón mimo vlastní území přírodních parků, což však komplikují 

a v některých oblastech již znemožnily výše zmíněné snahy investorů realizovat bytovou 
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zástavbu až na samou hranici přírodního parku. Rezervy jsou však i v infrastruktuře vlastních 

přírodních parků.  

„Zpřístupňování“ přírodních parků se pohybuje od extrému příliš intenzivních úprav 

narušujících přírodní charakter území (asfaltové chodníky a cyklostezky, snahy o zavedení 

veřejného osvětlení) až po naprosto zpustlé plochy, kterými se dnes již nedá projít ani po 

dříve existujících cestách.  

Modelovým příkladem, že najít optimální řešení není vždy jednoduché, byl koncem 90. let 

spor mezi Magistrátem hlavního města Prahy a některými občanskými iniciativami o cesty na 

Dívčích hradech v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí, který rozdělil i odbornou 

veřejnost. Šlo v něm o regulaci pohybu návštěvníků po masivně sešlapávaných skalních 

stepích vybudováním poměrně širokých mlatových chodníků. Po deseti letech je možné 

konstatovat, že obavy kritiků ze zavlečení ruderálních druhů stavební činností do citlivých 

ekosystémů se sice nenaplnily, každopádně vytváření pěšinek i rozsáhlejších sešlapaných 

ploch mimo tyto oficiální komunikace pokračuje i nadále. Že by byl dělán nějaký monitoring 

efektivity těchto opatření není autorovi tohoto textu známo. Otázka estetická zůstává čistě 

subjektivní záležitostí (některým se „kultivace“ území úhlednými chodníčky líbí, jiní je 

považují za hrubé pohledové narušení přírodního rázu lokality).  

 

Kulturní dědictví 

Přírodní parky obecně, a tím spíše v Praze, nejsou čistě jen otázkou přírodní. Jejich součástí 

jsou i desítky historických a architektonických památek od prehistorických hradišť přes staré 

zemědělské usedlosti a mlýny či drobné sakrální památky až po památky dopravní a 

pozůstatky těžby a zpracování surovin.  

Střety mezi ochranou přírodního a kulturního dědictví jsou spíše ojedinělé a týkají se 

převážně průmyslových památek, jejichž historickou či architektonickou hodnotu ne každý 

uznává. Jedním z takových případů byl objekt bývalé továrny na výrobu svářecího plynu 

Hydroxygen na okraji Hlubočep. Ochrana přírody prosazovala již v 70. letech její zboření, 

aby mohla být obnovena původní niva ve vstupní části Prokopského údolí, proti se však 

postavila část památkářů, tvrdících, že jde o významnou funkcionalistickou stavbu. Třebaže 

byla budova roku 1989 zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek, snahy o 

zpochybnění ochrany a demolici objektu (podpořené jeho tehdejším dezolátním stavem) se 

táhly ještě do poloviny 90. let, fakticky až do dořešení majetkových vztahů a rekonstrukci 

budovy soukromým investorem na kancelářské prostory.  
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Otázka údržby přírodních parků 

Jednotná koncepce managementu přírodních parků v Praze neexistuje. V polovině 90. let měl 

přírodní park Prokopské a Dalejské údolí svojí vlastní správu jako samostatné středisko Lesů 

hl. m. Prahy, po jejím zrušení fungovaly několik let Lesy hl. m. Prahy jako správce všech 

pražských přírodních parků. Různé iniciativy obvodních úřadů převzít přírodní parky do své 

péče nikdy nenabyly konkrétnějšího obrysu, stejně jako opakovaná myšlenka na zřízení 

nějaké vědecké rady, která by aktivity kolem přírodních parků koordinovala. 

Za problém lze v současné době považovat zejména degradaci některých lučních lokalit mimo 

ZCHÚ (např. v údolí Rokytky mezi Nedvězím a Kralovicemi), občasné příliš intenzivní lesní 

hospodaření neberoucí ohled na primárně rekreační funkci příměstských lesů (před několika 

lety např. v Klánovickém lese, kde nevhodnou těžbou došlo mimo jiné i k vážnému poškození 

reliktů jedné ze zaniklých středověkých vsí), nelegální zavážení říčních niv či okrajů lesů 

stavebním a zahradním odpadem z přilehlých zahrad, spíše okrajově pak snahy místních 

obyvatel (včetně komunálních politiků) vysazovat do volné krajiny exotické druhy rostlin, 

především dřevin („když je to ten park…“).   

 

Závěrem 

Klíčovou roli v péči o přírodní parky má a i nadále rozhodně bude mít Hlavní město Praha. 

Nejen jako jejich vyhlašovatel a příslušný orgán státní správy, ale i jako vlastník a správce 

většiny lesů a vodních toků, tedy klíčových krajinných prvků. A v neposlední řadě jako tvůrce 

územního plánu města. 

Přesto nelze opominout ani roli neziskových organizací. Ty se kromě realizace některých 

managementových zásahů a budování naučných stezek zaměřují zejména na průběžný 

monitoring stavu oblastí a především pak na hlídání územního plánu, bez něhož by některé 

přírodní parky dnes již nejspíše neexistovaly. Budoucí osud pražských přírodních parků je 

totiž jednoznačně spojen s urbanistickým rozvojem města. Podaří-li se je uchránit před 

nevhodnou zástavbou, všechny další problémy jsou snáze řešitelné či v budoucnu 

napravitelné. Nepodaří-li se to, pak veškeré diskuse nad mírou „parkovosti“ či nutností 

koordinace managementu pozbývají jakýkoli smysl. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: HISTORICKÁ KRAJINA – KLADRUBY NAD LABEM 

 

Pavel Trpák, Ivana Trpáková 

 
ÚVOD 

Současná historická krajina areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem představuje 

ojedinělé spojení vzniku plemena starokladrubského koně a mimořádně cenné kulturní 

krajiny.  Tato krajina je výsledkem téměř 500letého období chovu koně, jehož potřeby 

modelovaly zcela zvláštní charakter zdejší krajiny. Provoz hřebčína tak v průběhu času na 

straně jedné přetvořil původní přírodní ráz území rozsáhlého lužního lesa, na druhé straně 

vytvořil zcela specifický ráz dochované historické klasicistní krajiny. Zároveň byly tyto 

proměny určeny dynamikou řeky Labe a estetickým vnímáním dané doby.  

Na počátku vzniku kladrubské kulturní krajiny byla koňská obora, kterou v rozsáhlém lužním 

lese v ploché labské říční terase s pohyblivými říčními rameny, tůněmi a mokřady zřizuje 

před rokem 1522 Vilém z Pernštejna. Jejím jádrem se stala středověká krajina kolem Kladrub 

(Kladerub). V roce 1560 Jaroslav z Pernštejna prodává Královské komoře pardubické panství 

s Kladrubskou oborou, kde od roku 1552 choval andaluské koně. Čeští stavové darovali toto 

panství v roce 1560 císaři. Proto je od tohoto  roku nadále spjat zrod starokladrubského koně 

s Habsburským rodem, neboť císař Ferdinand I. se svým synem arcivévodou Maxmiliánem 

zřizuje v Kladrubech velkou moderní oboru, kde již nebyli koně chováni v  polodivokém 

stavu s jeleny, ale podle šlechtitelských zásad plánovitého chovu. Jeho jádro tvořili hřebci 

z Andalusie. V letním období byli koně chováni volně a v zimním ve stájích, a to odděleně 

klisny od hřebců. Vlastní Kladrubský císařský hřebčín pro potřebu dvora a armády zakládá až 

císař Rudolf II. dne 24. 4. 1579 (TRPÁKOVÁ & TRPÁK 2005).  

V průběhu staletí byl zde pro reprezentační účely panovnického dvora vyšlechtěn bílý a černý 

mohutný starokladrubský kůň s klabonosou hlavou, o výšce180 cm a hmotnosti 700 kg, s 

vysoko nasazeným krkem, měkčím hřbetem a vznosnou akcí končetin.  Dnes je chráněn jako 

národní kulturní památka 
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VZNIK  HISTORICKÉ KRAJINY 

Průběh nejzákladnějších vývojových změn kladrubské krajiny je doložen na starých 

mapových a ve starých písemných podkladech. Zřejmě jedno z nejstarších vyobrazení 

Kladrubského hřebčína je na Aretinově mapě (Pavel Aretin z Ehrenfeldu - Regni Bohemiae  

Nova et Exacta descriptio 1619), která je známá z pozměněné podoby Daniela Vusina z roku 

1655, a to ve 3. vydání 1665. Mezi Týncem, Žiželicemi a Přeloučí nad tokem řeky Labe 

(Albis Flus) je zobrazena ohrazená obora s branami, v níž jsou stromy a zámeček Obora 

navazující na rozsáhlý les není pojmenována, ale podle dobových údajů o jejím vzhledu a 

funkci a jejího situování u Labe, lze ji dobře identifikovat.  Nemůže se jednat o Chlumeckou 

(Žehuňskou) oboru, která leží nad řekou Cidlinou, která byla založena v roce 1562 také 

Ferdinandem I. pro chov klisen a hříbat. Na rozdíl od Kladrubské obory ale po30leté válce 

zpustla a byla obnovena pro chov zvěře až v roce 1719 hrabětem Kinským (TRPÁKOVÁ et 

al. 2006). 

Nejstarším vyobrazením areálu hřebčína je obvykle uváděno na mapě Pardubického panství 

od J. M. Vishera z roku 1688, kde v levém dolním rohu je též kresba zámeckého areálu 

zobrazující pastviny s duby a s pasoucími se koňmi Císařská  hřebčínská zahrada v panství 

Pardubice (Der  Kayserliche Gestüzttgarten in der Herrschaffte Pardubiz). Toto vyobrazení 

pastvin s poměrně velkou hustotou vzrostlých stromů v širokém okolí zámku a hřebčína 

patrně představuje zbytek rozvolněných porostu původní koňské obory. Dá se předpokládat, 

že tyto vyobrazené stromy jsou nejstarší součástí dnešního pastevního areálu. Dalším 

zobrazením Kladrubské krajiny je mapa z roku 1712, kterou vyhotovil cisterciák P. Mořic 

Vogt, kde jsou zakresleny obce Kladruby a Semín včetně velkého rybníka a dvě velká 

protilehlá ramena Labe. Velice podrobné údaje o zdejší okrajině  jsou na Müllerově mapě 

z roku 1720 (Mappa geographica Regni Bohemiae list č. 14). Je zde zakreslen Gestüdtgarten  

a Gestüdthof  Kladruby s vyznačením kostela, lužního lesa a rozsáhlého císařského lesa mezi 

Seminem a Strášovem. Dále řada rybníků, např. obrovitý rybník nad Kolesami, či soustava 

rybníků mezi Seminem, Strášovem a Přeloučí. Podrobně jsou zde zakresleny stávající potoky. 

Území hřebčína ohraničuje na jihu řeka Labe. 

Zámek a stáje v Kladrubech byly zničeny při požáru za sedmileté války v roce 1757. Hřebčín 

byl obnoven až v roce 1770 císařem Josefem II. Proto je důležitá mapa I. vojenského 

mapování, tzv. Josefského z let 1764-17 83 dokládající existenci poměrně souvislých ploch 

luk, pastvin a polí. Větší část Kladrubského areálu zaujímá ještě rozsáhlý komplex císařského 

lesa. Vlastní říční nivu tvoří souvislý lužní les, který spolu s původní potoční sítí je zachován 

díky i jeho nepřístupnosti. Je propojen porostem potoční nivy s lesy obklopující vlastní 
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Kladruby a zároveň propojuje na východní straně území břeh Labe se souvislým pásem 

původního císařského lesa.  Severozápadní výběžek císařského lesa zaujímá území dnešního 

Františkova. Vlastní území hřebčína je protkáno sítí cest. Součástí zdejší nivní krajiny jsou na 

východě a na severu rybníky.    

Jedním z prvních důležitých mapových podkladů dokumentujících změny kladrubské krajiny 

na území Kladrubského hřebčína je Plán území královského českého hřebčína v Kladrubech a 

v Selmici (Plan des König. Böhm. Kladrub und Selmitzer Gestütt Terains) ze Státního archivu 

ve Vídni, který představuje podrobné ztvárnění plánu přeměny Polabské nivy na území 

Kladrubského hřebčína (TRPÁKOVÁ & TRPÁK 2009). Po odklopení části mapy jsou 

zřetelné navržené změny velikosti a struktury Císařského lesa v severní části území 

s původních struktur lužního lesa v Mošnici a ve Strži.  Oba plány jsou doplněny popisem 

jednotlivých částí území. Právě z těchto vysvětlivek vyplývá účel plánu, neboť představuje 

především informace o organizaci a rozsahu pastvy koní. Ze srovnání navrhovaného stavu 

smýcení lesa vyplývá i způsob likvidace mlazin a pasek pastvou koní. Velice zajímavým 

údajem je složení Císařského lesa, ve kterém dominují na rozdíl od současného stavu duby, 

topoly, lípy a pouze ojediněle jehličnany spolu s četnými keři. Dataci plánu dokládá text 

z jedné z vysvětlivek v mapě, která hovoří o vodách protékajících Kladruby k továrně. 

Protože po požáru starého zámku v roce 1757 byla v některých místnostech zámku továrna na 

látky (MORAVOVÁ 1963). Druhým časovým určením je návštěva Josefa II. Kladrub dne 17. 

září 1766. Navržené změny představují podstatné zmenšení plochy severní, severozápadní a 

jihovýchodní části Císařského lesa. Další značné proředění porostu je navrženo v Mošnici, 

kde zůstává po těžbě výběrovým způsobem zachována většina starých dubů. Tím byl 

vytvořen předpoklad pro pozdější vytvoření přírodně krajinářského parku Mošnice. Stromy 

mizely v důsledku soustředěného tlaku na pastviny a louky při jejich obhospodařování a při 

vzniku velkých lučních ploch, jak dokládají údaje o počtu vozů na loukách sklízeného sena 

(TRPÁKOVÁ & TRPÁK 2005). 

Pro pochopení důvodů krajinných úprav jsou důležité údaje o oscilaci klimatu.  Charakter 

klimatických podmínek určuje od roku 1763 do roku 1804 malý pluviál, pro který jsou 

příznačné dešťové roky a značný výskyt povodní. Staré kroniky totiž uvádějí, že např. v roce 

1768 způsobily ledové kry na Labi takovou povodeň, kterou nikdo 40 let nepamatoval.  V 

kronikách popisované proměny počasí v období tuhých zim pak vystřídalo teplé intersekulární 

období 1772-1836 (SVOBODA et al. 2003). Tyto oscilace ovlivňovaly vodnatost řeky a 

porosty lesa.  
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 Podrobné informace o území poskytuje Mapa indikačních skic Stabilního katastru z roku 

1839, která zobrazuje další ústup lužního lesa, mokřadů a bažin ve prospěch luk, a to bez 

rozptýlené zeleně. Velmi dobře dokumentuje pohyb říčního koryta Labe v nivě. Na návodních 

stranách břehů jsou vyznačeny zaplavované mokré části luk a současně je i zakreslen proces 

postupného odpojování meandrů řeky, které spolu se starými rameny ohraničuje území 

Mošnice a Strže, v němž ústí kanál protékající Kladruby. V průběhu času se pak některá tato 

území ocitnou na druhém břehu Labe. Původní lužní les je již v roce 1839 zakreslen pouze 

v Mošnici a ve Strži. V duplikátu stabilního katastru v roce 1855 je uváděn jako dubohabřina 

s obmýtím 100 let na ploše 25 ha.  Kolem Labe a jeho ramen se v této době nachází pouze 

úzký břehový porost a v místech dřívějšího lužního lesa jsou zobrazeny mokré louky. 

Porovnáme-li toto zobrazení zdejší krajiny s Mapou luk, pastvin a budov hřebčína Kladruby a 

Selmice od Egida Jahna z roku 1835 musíme konstatovat, že v této době byl završen proces 

vzniku rozsáhlého kulturního bezlesí. Je to patrné ze zakreslení pozemků, rozdělení pastvin na 

dílce, tabelárních přehledů pozemků a výměr a nakonec i z kresby na okraji mapy. V této 

době bylo v hřebčíně chováno 450 – 500 kusů koní. V r. 1840 dle Duplikátu stabilního 

katastru bylo v obci Selmice (Kladruby) 74,5 ha polí; 706,9 ha luk; 21,7 ha pastvin, z čehož 

jen cca 1 ha luk a pastvin s rozptýlenou zelení. Lesů bylo celkem v prostoru areálu hřebčína 

517,9 ha, z toho smíšeného lesa bylo 449,5 ha.  Bažin bez rákosu bylo na území hřebčína 7,78 

ha. Celková výměra katastru byla 1422,9 ha. Bezlesí, včetně cest, zástavby a vodstev tvořilo 

63 % z celkové výměry katastru. Tato struktura krajiny je také zobrazena na mapě II. 

vojenského mapování z let 1842-1852. 

Je nutné zdůraznit, že základním přírodním rytmem byly periodicky opakujíce se záplavy, 

které zde spolu s obdobími sucha limitovaly produkci sena. Proto byl v průběhu staletí 

vytvořen systém, sloužící pro zavodňování luk a pastvin v období sucha a odvádění 

přebytečné vody ve vlhkých obdobích, který se stal důležitým prvkem členění kladrubské 

krajiny. Na počátku bylo vybudování Kladrubského náhonu v roce 1796. Tím byla čerpána 

voda z Opatovického kanálu pro zavlažování luk a též do brodu pro koně proti stájím 

plemeníků. Pro stavbu kanálů byla použita narovnaná původní přirozená koryta potoků. Např. 

Strášovský potok byl upravován v r. 1830. Protože louky ležely v inundačním území Labe a 

byly těžko využitelné, dal je v letech 1872 – 1879 Úřad nejvyššího štolby zabezpečit proti 

povodním a zajistit jim „správný“ režim. Doloženo to je na Trojanově mapě z roku1876 

s vykreslenými hranicemi dílců luk a pastvin, s modrými zavodňovacími příkopy a červenou 

drenážní soustavou. Tento návrh je z hlediska vývoje území velice důležitý, neboť byl 
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vyhotoven v období suché klimatické epizody s vysoce podnormální srážkovou činnosti 

(1863-1880).  

Plánované úpravy výsadeb zeleně vyjadřuje zřejmě nerealizovaný Situační plán Kladrub nad 

Labem od Hofbauera (1885), který v celém areálu rušil přísné geometrické linie. Všechny tyto 

citované archivní prameny jednoznačně potvrzují, že současný charakter krajiny vychází jak 

z koncepce klasicistního uspořádání areálu, tak z koncepce anglického parku realizované 

koncem 19. století. Přírodně krajinářský park Mošnice byl podle získaných archivních 

pramenů založen v roce 1894 -5, v území původního lužního lesa s pozůstávajícími staletými 

duby, slepými rameny, tůněmi a v sousedství ještě funkčních přírodních meandrů řeky. Tento 

park byl vytvořen na základě citlivého přístupu ze starého lužního lesa. V roce 1897 je již 

Mošnice uváděna v přehledu hospodaření jako parkové louky. Klíč k této přeměně je popsán 

v korespondenci mezi ředitelem  dvorské zahradní inspekce v Schönbrunu a ředitele 

Kladrubského hřebčína a Úřadem nejvyššího dvorského štolby ve Vídni, z let 1894-5.  

Důležitým dokladem proměny nejen říčního fenoménu a labské nivy na území Kladrubského 

hřebčína je reambulovaná katastrální mapa obcí Selmice a Kladrub nad Labem z roku 1893. 

Z porovnání reambulovaného katastru se stabilním katastrem vyplývá, že hlavní koryto řeky 

ztratilo spojení s meandry, proto pouze tvar katastrálních parcel připomíná funkční ramena 

Labe v roce 1839. Zákres toků a mokřadů do jisté míry odpovídá srážkově vysoce 

podnormálnímu období 1892-1893, které následovalo po dvouletém období srážkově vysoce 

nadnormálním. Oscilace srážek vyvrcholila v roce 1900 povodněmi, při nichž, jak uvádějí 

kroniky, byly zatopeny také Selmice a Labské Chrčice.  Vzniklo tak optimální společenské 

klima k zpracování Plánu Generálního projektu regulace a kanalizace Labe v úseku Týnec nad 

Labem – Přelouč z počátku 20 stol. znamenající zásadní proměnu celého území. Navržená 

trasa nového koryta Labe oddělovala Kladrubskou část, tj. pravý břeh, od široké nivy se 

zachovalými meandry a slepými rameny na levém břehu.  Postupně od roku 1923 dochází 

k likvidaci inundačních tůní a odstavených částí starého koryta. Následné prohlubování 

nového koryta vyvolává poklesnutí hladiny spodní vody v říční nivě. Na pravém kladrubském 

břehu zůstala zachována slepá ramena jak na Velkém poli, tak ve Strži či v Mošnici. Protože 

jsou na plánu zakresleny i průtrže koryta z předcházejících let, lze identifikovat podle tvaru 

lučních pozemků proměnu, vznik či zánik jednotlivé části říčního koryta. Z archivních 

podkladů vyplývá, že „Kanalizace Labe“ byla navržena dekretem v roce 1913 a po roce 1914 

přerušena válkou. Vlastní realizace této stavby probíhá od roku 1920 do roku 1931, tj. po 

vyrovnání majetku mezi Rakouskem a Československou republikou. Nové koryto bylo 

opevněno a navigace byla zpřístupněna alejovou cestou od Semína k Selmicím. Je zcela 
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pochopitelné, že na kanalizaci toku navazovaly další úpravy jako je zaústění vodotečí do 

opevněného labského břehu, úprava koryta Strášovského potoka v roce 1931, nebo pozdější 

úpravy závlah a meliorací. Představu o tehdejším uspořádání kladrubské krajiny dává 

Přehledová mapa velkostatku státního hřebčína Kladruby nad Labem podle stavu 

počátkem roku 1933. Důležitou dokumentací jsou i letecké snímky z 30. let 20. století, kde 

situace nejvíce odpovídá vzhledu v době založení parku Mošnice. Dalším dokladem vývoje 

části říční nivy je Pozemková mapa z roku 1950, na které je zakreslen stav z roku 1948.  

Zatímco námi popisované Trojanovy a Hůlkovy úpravy vodního režimu v 19. století 

hospodařily s přebytky vody důmyslným systémem zavodňovacích a odvodňovacích příkopů 

s využitím výškových rozdílů reliéfu, tak po provedené regulaci Labe území obou říčních 

teras začalo postupně trpět nedostatkem vody. Důvodem je skutečnost, že v průběhu minulého 

století v důsledku neustálého prohlubování a splavňování koryta Labe došlo k jeho zaklesnutí, 

čímž byla  negativně ovlivněna obousměrná komunikace podzemních vod. Toto bylo 

důvodem k provedené revitalizace a zprůtočnění odstavených labských ramen v 

parku Mošnice v roce 2007 (TRPÁKOVÁ & TRPÁK 2008; 2009).  Tento původní úvalový 

luh s vysokou hladinou spodní vody a pravidelnými záplavami před regulací Labe 

charakterizovala topolová doubrava, zatímco dnes zde převažuje jilmová doubrava s měkkým 

luhem v některých  slepých labských ramenech. 

 

SOUČASNÝ STAV 

Vůdčí charakteristikou areálu hřebčína  je široká linie ve směru východ –západ, tedy ve směru 

toku Labe  a ve směru hlavní kompoziční osy, která spojuje monumentální osovou cestou s 

alejí lip hřebčín v Kladrubech a stáje pro hříbata ve dvůře Františkov. Druhou významnou 

osou je široká line ve směru sever jih od vrchu Lipina kde je nedokončená hvězdice cest pod 

Lipinou,  přes pastviny k Labi. Je zajímavé, že tato osa pokračuje na zámek ve Zdechovicích a 

odsud na Žleby. Na severu osa pokračuje na Chlumecký zámek a odsud na Karlovu Korunu. 

Pro charakter tohoto areálu jsou typické aleje podél osových cest a liniové výsadby po 

hranicích jednotlivých dílců pastvin plnící funkci větrolamů a slunolamů a vegetační 

doprovody vodních kanálů a cest. Ortogonální systém těchto liniových porostů členící areál 

na jednotlivé pastevní dílce je typický pro střední část areálu od Kladrub až po Františkov. 

Dalším typickým prvkem jsou solitéry a solitérní skupiny stromů. Jsou to většinou nejstarší 

části areálu a jsou důsledkem postupného prořeďování původního lužního porostu. S touto 

klasicistní krajinou kontrastuje císařský les na severu areálu a přírodně krajinářský park 

Mošnice s labskou nivou na jihu. Lze konstatovat, že se jedná o ojediněle zachovalou 



 55

historickou kulturní krajinu s mimořádným vyvážením přírodních a kulturních struktur. Jak je 

patrné ze stručného popsání procesu vývoje této historické krajiny, jde o poměrně složitý 

proces, odrážející oscilace klimatu a jejich určující vliv na hospodaření v polabské lužní 

krajině v rámci 500 let chovu starokladrubského koně. Tomuto významu zdejší polabské 

krajiny odpovídá vyhlášení celého areálu hřebčína včetně kmenového stáda koní za národní 

kulturní památky a jeho nominace na zápis do Seznamu světového dědictví. 

Vlastní území národního hřebčína je z hlediska ochrany přírody významné výskytem okolo 

třech desítek chráněných druhů živočichů. Také pro výskyt páchníka hnědého (Osmoderma 

barnabita) a lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) v alejích či v solitérních stromech 

v areálu Kladrubského hřebčína bylo území navrhováno do seznamu soustavy Natura jako 

EVL. Stejný význam má i z hlediska botanického či krajinářského. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: HRADY JAKO BIOTOPY MĚKKÝŠŮ 

 

Lucie Juřičková 

 

Hradní zříceniny jsou pěkným příkladem lokalit, které mohou být chráněny jak z hlediska 

historického, tak i z hlediska přírodovědného. Pozornost přírodovědců přitahovaly v podstatě 

od vzniku české terénní zoologie a botaniky a už z těchto dřevních dob existuje řada údajů o 

nálezech významných druhů. Soustavným výzkumem hradů jako přírodního prostředí se však 

až na výjimky (v Polsku ALEXANDROWICZ 1995) donedávna nikdo nezabýval. Na tento 

stav poznání upozorňují ve svém článku i LOŽEK & SKALICKÝ (1983). V České republice 

proto proběhl v letech 1993 – 2003 výzkum měkkýší fauny 123 hradů a hradních zřícenin 

(JUŘIČKOVÁ 2003; 2005; JUŘIČKOVÁ & KUČERA 2005). Obr. 1 ukazuje polohu 

zkoumaných hradů. V této studii shrnujeme nejdůležitější výsledky výše zmíněných 

průzkumů, na které navazovala detailněji zaměřená studie vlivu živinového gradientu 
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směřujícího od hradní zříceniny do okolního prostředí na měkkýší společenstva 

(SONNKOVÁ 2006). 

 

Obr. 1: Hrady a hradní zříceniny, na nichž byla zkoumána měkkýší společenstva. 

 

Hradní zříceniny jsou prvními kamennými stavbami, které se objevily ve středověké krajině 

střední Evropy. Z hlediska vlivu na přírodu to byl zásadní posun. Dosavadní dřevěná sídla 

obohacovala sice prostředí o organické látky, především dusík a fosfor, ale teprve hrady se 

staly zdroji vápníku z malty, což se projevilo zejména v krajinách chudých na tento prvek. 

Hrady byly užívány k bydlení často relativně krátkou dobu (některé samozřejmě stojí dodnes) 

a poté nastoupily dlouhou cestu chátrání a návratu k přírodě. Po celou dobu trvání tohoto 

nějakých sedm set let probíhajícího „ekologického pokusu“ se do okolního prostředí 

uvolňoval vápník a kamenné zdi se rozpadaly v suť. Jejich horní hrany stejně jako nádvoří 

s mělkými půdami zůstávaly holé a zarostly xerofilní vegetací. Naopak zastíněné partie zdí a 

sutí postupně pohlcoval les. Tím vznikala velice pestrá mozaika biotopů, soustředěná často na 

malém prostoru. Hrady totiž nebyly umístěné v krajině náhodně. Aby se nestaly snadnou 

kořistí dobyvatelů, byly situovány na vrcholy kopců či výrazná návrší nebo ostrohy nad 

řekami, kde pak často ještě zvýraznily odlišnost těchto míst od okolní krajiny. Vyšší druhová 

diverzita těchto tak zvaných krajinných fenoménů (KUČERA 2005) oproti krajinné matrix tak 

byla často ještě navýšena přítomností hradu. 
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Okolí hradů bylo ve středověku udržováno z bezpečnostních důvodů holé, takže počátek 

vzniku jejich zalesněného okolí lze celkem přesně datovat rokem opuštění hradu. Právě 

stupeň rozpadu hradu se ukázal jako jeden z nejvýznamnějších faktorů, ovlivňujících 

druhovou diverzitu. Hradní zříceniny resp. stojící hrady poskytují větší počet stanovišť 

hostících pak větší počet druhů, než ruiny, které jsou už začleněné do přírody a obvykle 

zarostou lesem (Obr. 2). Na takových hradech už se nesetkáváme s druhy otevřených 

stanovišť, travnatá nádvoří či horní hrany zdí mizí. Rovněž velikost hradu ovlivňuje druhovou 

diverzitu vcelku očekávatelným způsobem – na větších hradech žije více druhů (Obr. 3). 

Hrady můžeme v tomto směru přirovnat k ostrovům. Pro jejich osidlování platí podobná 

pravidla jako pro opravdové ostrovy, jen hranici nevytváří moře, ale okolní, často řádově 

méně úživná krajina s menší stanovištní diverzitou.  

 

 

Obr. 2: Variabilita druhového bohatství (LN_N) na hradech v různém stádiu rozpadu. 

Zachovalý hrad dosud stojí, ruinou celého hradu myslíme doposud zachovalé vnitřní prostory 

budov obvykle se stojícími věžemi, ruina části hradu již nemá vnitřní prostory a dochovala se 

jen část zdí, ruina začleněná do přírody je tvořená jen zbytky zdí a je ponechaná zcela bez 

údržby.  
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Obr. 3: Variabilita druhového bohatství (LN_N) na čtyřech velikostních kategoriích hradů: 

hrádek či pevnost je jedinou budovou obvykle na ploše skalnaté ostrožny (např. Malešov), 

malý hrad již tvoří vedle hlavní budovy přilehlé stavby (např. Jinčov), střední hrad je tvořen 

několika budovami a systémem hradního opevnění (např. Radyně) a velký hrad zahrnuje 

kromě hlavních i hospodářských budov i rozsáhlý systém opevnění (např. Bezděz). 

 

Z 32 proměnných prostředí, jejichž vliv na variabilitu v druhových datech byl zkoumán, bylo 

metodou forward selection vybráno 9, které průkazně vysvětlovaly 52% variability 

v druhových datech (Tab. 1). Největší vliv měl vápencový geologický substrát, který přehlušil 

vliv vlastní zříceniny. Většina našich hradů však na vápencovém podkladu nestojí a nás 

zajímal více vliv vlastní zříceniny. Proto jsme použili vápencový substrát jako kovariátu a 

nový model CCA potom mnohem lépe popsal vliv vlastní hradní zříceniny na měkkýší 

společenstva. První ordinační osa rozdělila druhy podle jejich ekologických nároků na druhy 

oreofytika (Discus ruderatus, Semilimax kotulae, Clausilia cruciata) i vyšších partií 

mezofytika (Causa holosericea), které se vyskytují na výše položených hradech spolu se 

striktně lesními druhy s vyššími vlhkostními nároky jako Macrogastra ventricosa, Vertigo 

substriata, Succinea puris, Aegopinella nitens, Zonitoides nitidus, Bulgarica cana, Petasina 

unidentata a Platyla polita. Druhá ordinační osa korelovala se stupněm rozpadu zříceniny, 

přičemž rozpadlejší ruiny jsou vhodným prostředím pro druhy lesních sutí jako Helicodonta 
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obvoluta, Sphyradium doliolum, Daudebardia rufa, Oxychilus depressus nebo Vitrea 

diaphana. Naopak druhy otevřených biotopů jako Xerolenta obvia, synantropní druhy jako 

Oxychilus draparnaudi, případně druhy se širokou ekologickou valencí jako Trochulus 

hispidus a Cochlicopa lubrica preferují dobře zachovalé hrady. Pomocí párových korelací 

byly metodou RDA zjišťovány druhy indikační přímo pro různé faktory prostředí. Drobní plži 

obývající na hradech obvykle osluněné horní hrany zdí (Truncatellina cylindrica a Pupilla 

muscorum) se vyskytují na izolovaných hradech, lesní druhy Helicodonta obvoluta a 

Daudebardia rufa jsou zase indikačními druhy zcela rozpadlých hradů, výskyt druhů Pupilla 

muscorum a Trochulus hispidus koreloval s více navštěvovanými zříceninami (JUŘIČKOVÁ 

& KUČERA 2005).  

 

Tab. 1: Proměnné prostředí, vysvětlující signifikantně podíl na druhové variabilitě. Vápenec a 

kyselé krystalinikum je geologickým substrátem lokality, oreofytikum znamená polohu lokality 

ve fytogeografické oblasti našich hor, stádium rozpadu bylo definováno výše, buk a borovice 

znamená přítomnost těchto dřevin na lokalitě a izolovanost popisuje na čtyřstupňové škále 

stupeň izolovanosti hradu v okolní krajině 

 

proměnná prostředí Var.N  LambdaA P  F 

vápenec  14  0.13  0.015  5.08 

oreofytikum      3  0.07  0.012  2.60 

století destrukce  8  0.06  0.001  2.65 

stádium rozpadu 9  0.06  0.007  2.40 

buk       27  0.05  0.001  2.06 

křoviny    12  0.04  0.001  1.75 

borovice  25  0.05  0.009  1.72 

kyselé krystalinikum 23  0.03  0.026  1.40 

izolovanost  7  0.03  0.040  1.39 

 

Hradní zřícenina představuje v krajině jakýsi ostrov nejen z hlediska vyšší diverzity stanovišť, 

ale i z hlediska vyššího obsahu živin v substrátu. Na obrázku 4 je vidět klesající počet druhů 

směrem od hradní zříceniny hradu Prácheň do okolního neúživného hospodářského lesa. 

Negativní korelace mezi vzdáleností od hradu a počtem druhů byla průkazná. Největší podíl 

variability v druhových datech (přes 50%) vysvětlil obsah vápníku v substrátu (SONNKOVÁ 
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2006). K podobným výsledkům, i když pro otevřená stanoviště britského hradu Maizen, došli 

i ROUSE & EVANS (1994). 

Celkově bylo na 123 hradech a hradních zříceninách v ČR nalezeno 112 druhů měkkýšů, což 

představuje téměř 70% druhového bohatství naší suchozemské fauny (JUŘIČKOVÁ 2005). 

Zastoupení jednotlivých druhů na studovaných hradech shrnuje tabulka 2. Nejhojnějšími 

druhy jsou Punctum pygmaeum, Vitrina pellucida a Discus rotundatus – běžné druhy, které 

nemají vyhraněné ekologické nároky. Drobný druh Punctum pygmaeum, který ve větší míře 

osidluje biotopy v počátečních stádiích sukcese, dosahuje na hradech vyšších abundancí, než 

na přirozených biotopech. Z hlediska kvantitativního je nejpočetnějším druhem Vallonia 

costata, která se často přemnožuje na otevřených hradních plochách a dosahuje zde řádově 

vyšších abundancí, než je obvyklé na přirozených stepních biotopech. To platí i pro druhý 

nejpočetnější druh lesní Alinda biplicata, která se zase přemnožuje v obohacených sutích pod 

hradními zdmi. Za typické obyvatele hradů ale můžeme považovat i další druhy, které se na 

hradech vyskytují častěji nebo hojněji než na přirozených lokalitách. Jedná se především o 

druh Balea perversa (Obr. 5), u níž počet výskytů na hradech výrazně převyšuje počet 

přirozených lokalit, čehož si všiml už jeden ze zakladatelů naší malakozoologie ULIČNÝ 

(1892-5). Dále je to např. Laciniaria plicata (Obr. 6), která má na hradech řadu izolovaných 

výskytů. Podobně i Pupilla muscorum, která v Čechách v posledních letech spíše ustupuje, 

dosahuje na hradech značných abundancí. Zajímavý je dosti vysoký podíl našich dvou 

terrikolních (tedy pod zemí žijících) plžů Cecilioides acicula a Vitrea contracta. Jejich 

přítomnost totiž indikuje půdy s hlubokým humózním horizontem, v našem případě plně 

vyvinutou druhotnou rendzinu napodobující vápnitou půdu. Vedle hojných a pro hrady 

typických druhů se zde můžeme setkat i s řadou ohrožených měkkýšů – 21% druhů, 

zjištěných na hradech patří do prvních tří kategorií červeného seznamu fauny ČR (kriticky 

ohrožený – 1 druh, ohrožený – 7 druhů, zranitelný – 16 druhů). Naopak podíl synatropních 

prvků, indikujících antropické zatížení, je na hradech dosti nízký. Najít zde můžeme i řadu 

vzácností z hlediska regionální fauny – geograficky izolovaných druhů bylo na hradech 

zjištěno 26%. Příkladem může být izolovaná populace druhu Clausilia parvula na Andělské 

Hoře u Karlových Varů či na Bezdězu, izolovaná velmi bohatá populace stepního druhu 

Pupilla sterrii na hradu Nečtiny u Manětína či izolované výskyty krkonošského endemita 

Cochlodina dubiosa corcontica na podkrkonošských hradech (JUŘIČKOVÁ 2005). 

Ve dvou případech (hrad Sion u Kutné Hory a hrad Vízmburk u Červeného Kostelce) došlo 

de facto ke znovuobjevení zřícenin, které byly dlouhou dobu zakryty půdou a teprve 

v relativně nedávné době byly zdi těchto hradů vykopány. Zde můžeme sledovat sukcesi 
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datovanou přímo rokem vykopání hradu. Je třeba předeslat, že v okolí Sionu se vyskytuje 

nepříliš bohatá fauna suchého dubového lesa, zatímco Vízmburk je dokonce situován do 

hospodářského smrkového lesa, který je z hlediska měkkýší fauny prakticky sterilní. 

V případě Sionu se za čtyřicet let po vykopání zříceniny na hradě objevilo 32 druhů měkkýšů, 

přičemž některé z nich se sem musely dostat dosti vzdálenými dálkovými výsadky pomocí 

ptáků. Na Vízmburku byl dokonce bezprostředně po jeho vykopání proveden průzkum a 

zjištěny pouhé dva druhy nahých plžů. Po třiceti letech se počet měkkýšů zvýšil na 12 druhů 

(JUŘIČKOVÁ 2003). Tyto příklady ukazují na poměrně rychlou sukcesi na hradních 

biotopech. Dva hrady zkoumané v minulosti na svou dobu velmi detailně – Hláska na Sázavě 

a Oheb u Sečské přehrady (CULEK 1944, JANDEČKA 1935), byly z hlediska malakofauny 

revidovány po více než padesáti letech. Za tuto dobu došlo jen k drobným změnám ve složení 

jejich malakofauny. Srovnáme-li navíc současnou hradní faunu měkkýšů s řadou historických 

údajů (JUŘIČKOVÁ 2005), můžeme říci, že valná většina dříve zmiňovaných a často 

vzácných a citlivých druhů se na hradech udržela. 

 

Obr. 6: Laciniaria plicata se na hradech vyskytuje i za hranicemi svého rozšíření. 
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Obr. 5: Typický obyvatel hradních zřícenin – Balea perversa na zdi hradu Frýdštejna. 

 

Souhrnem lze říci, že pestré mozaiky hradních bitopů hostí velice bohatá a poměrně stabilní 

měkkýší společenstva s často vzácnými a izolovaně se vyskytujícími druhy. Stojí-li hrad na 

vápencovém podloží, kontrast mezi hradní faunou a okolím se stírá, v krajinách chudých na 

vápník v substrátu však zříceniny představují ostrovy mnohem vyšší druhové diverzity, než 

jakou má okolní krajina a lze je tedy považovat za člověkem vytvořené ekologické fenomény. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: HODNOCENÍ DRUHOVÉ SKLADBY A RŮSTU DŘEVIN V LOKÁLNÍM 

BIOKORIDORU 

 

Luboš Úradníček 
 
ÚVOD  

Koncepce územního zabezpečení ekologické stability krajiny vznikla na základě poznání 

nutnosti ekologického přístupu ke krajině jako celku (LACINA & BUČEK 1984). Jejím 

základním rysem je spojení důsledné ochrany stávajících ekologicky významných segmentů 

krajiny s návrhem na jejich doplnění a propojení do co nejlépe fungujícího územního systému 

(BUČEK, LACINA & MÍCHAL 1995). Jedním z těchto prvků jsou také nově vysazované 

biokoridory (FORMAN & GODRON 1986; SMITH & HELLMUND 1993). Biokoridor je 

skladebnou částí ÚSES, která je, nebo cílově má být tvořena ekologicky významným 

segmentem krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje a podporuje migraci, šíření a 

vzájemné kontakty organismů (LÖW 1995). 

Jednou z prvních realizovaných výsadeb prvků místních ÚSES v oblasti Jižní Moravy, ke 

kterým došlo v roce 1991, byl biokoridor Vracov. Tento biokoridor byl zvolen jako modelový 

objekt pro následný výzkum.   

Vzhledem k tomu, že na území ČR nebyly zkušenosti s projekcí ani výsadbou a růstem 

takovýchto pásů zeleně na orné půdě, bylo nutné optimálně posoudit vývoj dřevinné složky 

biokoridoru v počáteční fázi rozvoje, zejména růst dřevin, a také zhodnotit změny v dřevinné 

skladbě v průběhu sledované periody. Dále bylo nutné vypracovat metodiku, dle které by bylo 

možné vývoj biokoridoru hodnotit a ověřit ji pro další srovnávací studie, zejména zjistit 

rychlost zapojování dřevinného patra a potřebu počtů sazenic pro výsadby, tj. optimalizovat 

spon vysazovaných dřevin.   

  

METODY A MATERIÁL 

a) Biokoridor Vracov 

Základními parametry jsou délka, která činí 1930 m, šířka 15 m. Celková plocha je 2,895 ha. 

Koncepčním podkladem byla studie Návrh ÚSES v obvodu ZD Vracov, zpracovaná 

Agroprojektem Brno (VIII/90). Prováděcí projekt byl taktéž zpracován Agroprojektem Brno 

(VIII/90) s názvem Projekt I. etapy LÚSES – lokalita Vracov (Vracov I.). Finančními 

prostředky pro založení se stala bezúročná podmíněně nenávratná půjčka z fondu soustavy 

ZpoK MZVž ČR. 
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Samotná výsadba byla provedena v r. 1991. Pěstební péče byla navržena do roku 1995. 

Dodavatelem sadebního materiálu bylo ZD Vracov. Založení biokoridoru bylo provedeno 

výsadbou do černého úhoru – zemědělské půdy, který byl po založení pravidelně plečkován, 

tak aby nedocházelo k zabuřenění provedené výsadby. Jako sadební materiál byl použit 

materiál nestejnověký a dle prováděcího projektu měl obsahovat pouze domácí dřeviny. 

Cílové společenstvo by mělo mít charakter lesního prostředí. 

Z hlediska klimatického leží biokoridor v oblasti T4, podnebí je výrazně teplé, středně až 

mírně vlhké (průměrná roční teplota Kyjov 9,2 oC, průměrné roční srážky 569 mm/rok).  

Délka vegetační doby se pohybuje kolem 165 dní. 

Biokoridor je ve své délce rozdělen na tři části. Prvním dělícím prvkem je železniční trať 

spolu se silnicí spojující města Kyjov a Veselí nad Moravou, druhým prvkem je asfaltová 

cyklostezka. 

 

Obr. 1: Biokoridor Vracov.  

Z obou stran, tedy jak východu, tak i západu, je biokoridor objímán intenzivně zemědělsky 

využívanou půdou. Všechny tři úseky byly po výsadbě ohrazeny drátěným pletivem. Dnes je 

většina pletiva i s podpůrnými kůly stržena, případně odstraněna. Část pletiva, které dnes ještě 

stojí je spleteno s větvemi krajních řad výsadby a v mnoha případech i zarůstá do sílících 

prýtů.  
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Svými prostorovými parametry splňuje biokoridor podmínky pro cílové lesní společenstvo, 

kterými jsou minimální šířka 15 m a maximální délka 2000 m. (SKLENIČKA 2003).  

Počet a velikost TVP byl volen tak, aby údaje získané v průběhu monitoringu byly 

reprezentativní (Maděra, Zimová, 2005). Vzhledem k délce biokoridoru byla jako optimální 

zvolena délka TVP 50m. V oploceném biokoridoru byly vytyčeny 4 TVP, každá o délce 50m, 

o šířce 15 m. V každé TVP je 8 řad o průměrné vzdálenosti 2 m, spon v řádcích je 1 - 1,6 m v 

závislosti na druhu dřeviny.  Hranice TVP jsou v terénu fixovány čtyřmi kovovými tyčemi.  

TVP 1 se nachází v nejjižnější části biokoridoru, navazuje na lesní společenstvo. TVP 2 je 

vytyčena ve střední části biokoridoru, v blízkosti vrtné soupravy (ropa), počátek se nachází 

180 m od silnice. TVP 3 je v nejsevernější části biokoridoru a TVP 4 v blízkosti silnice 

Vlkoš-Vracov, v jižním okraji severní části, lehce dostupná, s možností i krátkých exkurzních 

zastávek. 

  

b) Hodnocení dřevin 

Hodnocení růstu jednotlivých druhů dřevin bylo prováděno v letech 1993 – 2007 na trvalých 

výzkumných plochách (TVP). Ty byly určeny tak, aby maximálně vystihovaly trvalé 

ekologické podmínky, které se vyskytují na území zabíraném plochou biokoridoru.  

1) Inventarizace dřevin  

Byl vytvořen kompletní seznam determinovaných dřevin, včetně jejich kvantitativního 

zastoupení v letech 1993-2007 na všech TVP, uvedena bude jako příklad TVP 4. V letech 

1996, 2002 a 2007 byla provedena kompletní inventarizace biokoridoru. 

2) Měření základních dendrometrických parametrů na TVP 4  

i) Měřena výška dřeviny (h) v cm, a to do výšky 1,5 m s přesností na 1 cm, do výšky 8 

m s přesností na 5 cm (příp. 10 cm) a nad 8 m s minimální přesností 10cm. Použita 

byla skládací výškoměrná lať o výšce 5 m, později 8 m a digitální výškoměr VERTEX 

III spolu s transpondérem T3. 

ii) Měřen obvod kmene (u stromů) ve výčetní výšce (1,3 m nad zemí) u jedinců 

vyšších než 1,3 m v mm, ze kterého byla následně vypočtena výčetní tloušťka dřevin 

(průměr d1,3), případně tloušťka kořenového krčku těsně nad zemí. 

iii) Zjišťován průměr koruny – měřen ve 2 na sebe kolmých směrech (v nezapojených 

výsadbách v letech 1993 - 1996), kdy š1 byla šířka koruny ve směru pásu, š2 šířka na 

ni kolmá. 

Vyhodnocovány byly zejména následující taxony stromů: Quercus robur (dub letní) a Tilia 

cordata (lípa srdčitá) jako dřeviny kosterní, dále Cerasus avium (třešeň) jako dřeviny 
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výplňové a z keřů Ligustrum ovalifolium (ptačí zob vejčitolistý). 

 

Obr. 2: Měření dřevin. 

 

VÝSLEDKY 

1) Inventarizace dřevin na TPV 4 

V rámci inventarizace dřevin na TVP 4 bylo determinováno a hodnoceno zastoupení 

jednotlivých druhů v období 1993 - 2007. Celkem bylo určeno 15 taxonů dřevin, viz Tab. 1. 

V roce 1991 bylo na TVP 4 vysazeno 407 ks dřevin. Nejčetněji zastoupeným druhem na této 

ploše (v roce 1993) byl stejně jako na dalších TVP Ligustrum ovalifolium v počtu 93 ks. 

V důsledku rozvoje korunového patra stromů, došlo k zastínění jedinců taxonu, takže do roku 

2007 klesl jejich počet na pouhé tři kusy (97% pokles počtu jedinců – Tab. 1). Jelikož se 

jedná o introdukovanou dřevinu, která by neměla být ve volné krajině vysazována, není tato 

situace nijak závažným problémem (JELÍNEK & ÚRADNÍČEK 2010). Naopak samovolný 

ústup tohoto druhu ušetřil finanční prostředky, které by jinak bylo nutné vynaložit na snížení 

jeho přítomnosti v biokoridoru. 

 



 69

Tab. 1: Zastoupení dřevin na TVP 4. 

počet jedinců v roce (ks) 
Druhy na TVP 4 

1993 1996 1999 2002 2005 2007 

Acer campestre - ACC 47 45 41 36 29 20 

Cerasus avium - CA 41 41 40 38 38 38 

Corylus avellana - COR 7 7 6 7 9 6 

Cornus sanguinea - COS 38 38 38 38 38 33 

Ligustrum ovalifolium - LIGO 93 93 83 33 10 3 

Lonicera tatarica - LOT 3 3 3 3 3 0 

Padus racemosa - PAD 31 31 33 31 27 28 

Populus tremula - POT 1 1 1 1 1 1 

Prunus spinosa - PS 3 3 3 3 4 3 

Quercus robur - QR 38 38 34 34 33 34 

Rhamnus cathartica - RHC 3 3 3 3 1 0 

Rosa multiflora - ROM 3 0 4 3 2 0 

Sorbus aucuparia - SOAU 1 1 1 1 1 0 

Tilia cordata - TIC 8 8 8 8 8 8 

Viburnum lantana - VL 8 7 6 6 6 6 

Suma 325 319 304 245 210 180 

 

K významné změně v počtu jedinců za sledované období došlo, stejně jako na dalších TVP u 

Acer campestre, a to z počátečních 47 na současných 20 jedinců (zhruba 57% pokles). Na této 

ploše došlo vzhledem k silnému úbytku Ligustrum ovalifolium k celkově nejrazantnějšímu 

snížení počtu dřevin, z 325 v roce 1993 na 180 ks v roce 2077. 

2) Inventarizace dřevin v biokoridoru 

Od roku 1996 se do roku 2007 počet dřevin v biokoridoru snižuje. Dochází k zapojení korun, 

zastínění vnitřních řad, kde ve výsadbách byly i světlomilné druhy zejména keřového patra.       

V roce 1996 obsahoval biokoridor Vracov 12 970 dřevin (ÚRADNÍČEK 2002). Jednalo se o 

zástupce 37 taxonů. Na ploše se nacházelo 1968 prázdných míst po původní výsadbě. V 

dalších 221 případech bylo místo původních druhů zjištěno přirozené zmlazení. Při 

inventarizaci v roce 2002, tedy 10 vegetačních sezón po založení bylo zjištěno 11 072 ks 

dřevin (ÚRADNÍČEK 2004). Celkový počet taxonů klesl na 32. V roce 2007 zde bylo již jen 

9464 dřevin. Z přirozeně zmlazených druhů je nejčastější Sambucus nigra. 
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Tab. 2: Celkové počty dřevin v biokoridoru. 

 

Dřeviny / rok 1996      2002 2007 

Autochtonní 

     (%) 

8 435 

 65 

8276 

  75 

7533 

 79,5 

Introdukované 

     (%) 

4535 

35 

2796 

   25 

1931 

  20,5 

 

Zajímavý je vysoký podíl introdukovaných dřevin v biokoridoru, který v roce 1996 činil 35 % 

z celkového počtu dřevin. I tato hodnota postupně klesá, v roce 2007 to bylo již „jen“ 20,5 % 

(Tab. 2).  

U stromovitých druhů (zejména kosterních) nedošlo k tak razantnímu úbytku, u druhu 

Quercus robur klesl počet o cca 15 % (Tab. 3), podobně tak u dalších stromovitých druhů, ale 

např. u druhu Cerasus avium díky přirozenému zmlazení jen asi o 1,5 %. Největší pokles 

zaznamenal druh Ligustrum ovalifolium, a to více než o 33 %. 

 

Tab. 3: Počty vybraných druhů dřevin v biokoridoru. 

 

K silnému poklesu v zastoupení počtu kusů došlo díky zastínění u druhu Ligustrum 

ovalifolium, a to téměř na celé ploše biokoridoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

introdukovaný druh, lze ústup tohoto druhu hodnotit kladně. Hlavně díky úbytku tohoto druhu 

se změnil poměr zastoupení introdukovaných a domácích dřevin o 10% ve prospěch 

domácích taxonů.  

Dřevina /rok 1996 2002 2007 

Quercus robur 1214 1138 1072 

Cerasus avium 988 955 997 

Acer campestre 1838 1709 1582 

Padus racemosa 1505 1372 1363 

Ligustrum ovalifolium 3708 2072 1208 



 71

3) Hodnocení dendrometrických parametrů vybraných druhů dřevin na TVP 4 

A – výška   

Průměrná výška druhu Quercus robur podávající obraz o výškovém přírůstu hlavních 

kosterních dřevin, dosahovala v průběhu začátku výzkumného období hodnot 145,2 cm 

(1993), 228,4 cm (1994), 312,7 cm (1995) a 377,6 cm (1996). V roce 2005 dosahoval 

Q. robur průměrné výšky 1028,8 cm a v roce 2007 1566 cm (viz Obr. č. xy). 

Nejvyšší dub letní měřil v r. 1993 270 cm, o tři roky později 580 cm. Při poslední měření 

v roce 2007 měl nejvyšší dub letní výšku 2140 cm. 

Druhá hlavní kosterní dřevina – Tilia cordata dosahovala ve sledovaném období průměrné 

výšky 234,9 cm (v roce 1993), resp. 234,9 cm (1996), 673 cm (1999), 1075 cm (2002) a 

1138 cm (2005). Při posledním měření provedeném v roce 2007 (Tab. 4) byla zjištěna u Tilia 

cordata průměrná výška 1659 cm, přičemž nejvyšší jedinec dosáhl výšky 2090 cm. 

Nejpočetněji zastoupená stromovitá dřevina Cerasus avium (výplňová dřevina) měla v roce 

1993 průměrnou výšku 248,7 cm. V následujících letech dosáhla průměrná výška 489,1 cm 

v roce 1996, resp. 656,6 cm v r. 1999, 1071cm v r. 2002 a v roce 2007, byla zjištěna průměrná 

výška 1330 cm. 

Acer campestre dosáhl v roce 2007 průměrné výšky 904,5 cm, což je zhruba o 7 m méně, než 

dosáhly hlavní kosterní dřeviny. 

 

Tab. 4: Vracov TVP 4, průměrné výšky sledovaných druhů v r. 2007. 

 

Druh 
Průměrná 

výška (cm) 

Směrodatná 

odchylka (cm) 

Quercus robur 1566 367,9 

Tilia cordata 1659 346,9 

Cerasus avium 1330 200,8 
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Obr. 3: Vracov TVP 4, průměrné výšky u Quercus robur, Tilia cordata a Cerasus avium. 

 

Průměrnou výšku keřových druhů Ligustrum ovalifolium a Cornus sanguinea je možno 

charakterizovat hodnotami 150,3 cm, resp. 116,1 cm, kterých dosahovaly v roce 1993. Nyní v 

době posledního měření byla průměrná výška 306,7 cm, resp. 472,4 cm. 

 

B – výčetní tloušťka 

Největší průměrnou výčetní tloušťku mimo odrostky Tilia cordata měla pravidelně Cerasus 

avium, u které průměr kmene v jednotlivých letech činil 21,5 mm (1993), 33,4 mm (1994), 

45,3 mm (1995), 59,9 mm (1996) a 10,9 cm. V roce 2005 to bylo již 17,5 cm a v roce 2007 

dosáhla výčetní tloušťka 19,3 cm (Tab. 5). Hlavní kosterní dřevina Quercus robur měla v roce 

1993 výčetní tloušťku 20,0 mm. V následujících letech se výčetní tloušťka Q. robur vyvíjela 

následovně, v roce 1996 činila 45,1 mm, v roce 1999 75,5 mm, v roce 2002 10,88 cm, v roce 

2005 12,3 cm. Při posledním měření (v roce 2007) činila průměrná výčetní tloušťka 14,0 cm. 

Druhá hlavní kosterní dřevina – Tilia cordata má na TVP 4 dobrý tloušťkový přírůst. V roce 

1993 činila průměrná tloušťka 40,4 mm, v roce 1996 77,9 mm a v roce 1999 12,2 cm. V roce 

2002 již T. cordata dosahovala průměrné tloušťky 15,13 cm a v roce 2005 16,4 cm. Při 

posledním měření (v roce 2007) byla zjištěna průměrná tloušťka 16,9 cm. Dalším druhem, 

u kterého byly posuzovány průměrné tloušťky kmene, byl Acer campestre, jenž dosáhl 

hodnoty 8,8 cm (2007).  
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Tab. 5: Vracov TVP 4, průměrné výčetní tloušťky sledovaných druhů v r. 2007. 

 

druh průměrná výč. 

tloušťka. (cm) 

směrodatná 

odchylka (cm) 

Quercus robur 14,0 4,30 

Tilia cordata 16,9 4,09 

Cerasus avium 19,3 5,82 
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Obr. 4: Vracov TVP 4, průměrné výčetní tloušťky u Quercus robur, Tilia cordata a Cerasus 

avium. 

 

Koruny všech výše uvedených druhů dřevin s výjimkou Quercus robur jsou výrazně 

asymetrické, jejich šířka je obvykle větší v kolmém směru na směr pásu, tj. dřeviny v této 

rané fázi vývoje vyžívají více prostoru mezi jednotlivými řadami.  

Jako výplňová dřevina dobře prospíval zejména druh Cerasus avium, který dosahuje 

obdobných parametrů jako kosterní dřeviny Quercus robur a Tilia cordata.  

 

C – šířky korun 

Sledováním dynamiky postupného rozšiřování korunových projekcí vybraných níže 

uvedených druhů dřevin bylo zjištěno, že šířka koruny hlavní kosterní dřeviny Quercus robur 

se během tří let zvýšila v průměru na 2,4 násobek, když se z původních 89,8 x 95,0 cm v r. 

1993 zvýšila na 232,0 x 211,5 cm v roce 1996. Další významně početně zastoupená dřevina 

Cerasus avium zvětšila průměrnou šířku své koruny od roku 1993 1,8 krát a v roce 1996 její 

korunové průměry činily 244,1 x 299,6 cm. Výplňová dřevina Acer campestre měla při 
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měření rozměrů koruny šířky 236,3 x 272,8 cm. U keřů Cornus sanguinea a Ligustrum 

ovalifolium představovaly rozměry 177,1 x 204,1 cm, resp. 150,3 x 193,2 cm v roce 1996 1,9-

ti násobek proti stavu v r. 1993. Dále rozvoj korun nebyl sledován, došlo k zapojení korun 

dřevin v biokoridoru.  

 Zajímavé jsou parametry korun u hodnocených dřevin v roce 2007. Quercus robur v roce 

2007 dosáhl průměrné šířky své koruny 308,3 x 283 cm. Nejmohutnější koruny měl druh Tilia 

cordata, v průměru 427 x 375 cm. U veličiny výška nasazení koruny se projevila stín snášející 

lípa a naopak světlomilný dub.  Průměrná výška nasazení koruny v roce 2007 je u  Cerasus 

avium 629 cm, u Tilia cordata ve výšce 600 cm a u Quercus robur 816 cm. 

Vzhledem k postupnému odrůstání a zapojování dřevinného patra biokoridoru dochází 

k postupnému snižování počtu dřevin na jednotlivých plochách.  

 

Obr. 5: Třešně na TVP 4. 
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ZÁVĚR  

Na základě zjištěných výsledků můžeme konstatovat, že dřeviny stromového patra 

biokoridoru odrůstají velmi dobře. I přes to, že se postupně snižuje počet jedinců, je jejich 

počet dostatečný, aby byl zajištěn zdárný vývoj lesního společenstva. 

Poučné je i postupné snižování počtu introdukovaných dřevin v biokoridoru, z původních 

35% na současných cca 20%. 

Výrazné snížení počtu dřevin keřového patra ve vnitřní části biokoridoru nemá pro jeho další 

vývoj a fungování zásadní význam. Dosažené průměrné výšky a tloušťky u stromů zejména 

na TVP 4 lze hodnotit pozitivně. Velmi dobře se v daných podmínkách osvědčil druh Cerasus 

avium, který se jeví perspektivním nejen z hlediska tvorby biomasy, ale i následné kvality a 

využitelnosti dřevní hmoty. Ve srovnání s dubem letním dosahuje velmi dobrých parametrů, 

v tloušťkovém přírůstu jej dokonce předčí. Srovnání s růstem lípy srdčité je vzhledem 

k malému počtu jedinců lípy na TVP pouze orientační, přesto i v tomto porovnání nijak 

nezaostává. Navíc kvalitní dřevo třešně je příslibem pro budoucí ekonomické zhodnocení. 

Nezanedbatelný je i význam plodů jako potravy. Proto lze výsadby třešně v krajině, na 

nelesních i lesních půdách, doporučit. 

Z výsledků výzkumu v letech 1993-2001 pak vznikla praktická příručka pro projektanty 

ÚSES a pozemkových úprav autorského kolektivu ZIMOVÁ E. et al. (2002) Zakládání 

místních územních systémů na zemědělské půdě. Pro snadnější orientaci v rozhodování při 

návrhu dřevinné skladby nově zakládaných prvků ÚSES byla zpracována publikace Dřeviny 

České republiky, ÚRADNÍČEK, MADĚRA et al. (2009), ve které je uvedeno cca 200 druhů 

domácích dřevin, poprvé včetně geobiocenologické  formule, tedy s možností využití těchto 

dřevin při zakládání ÚSES v geobiocenologickém pojetí. Výzkum dřevinné složky 

biokoridorů dále pokračuje. 

Vzhledem k tomu, že v literatuře nejsou dostatečné údaje o růstu výše uvedených druhů 

dřevin na zemědělských půdách, není možné zjištěné výsledky porovnat. Rovněž v lesnické 

praxi není věnována hodnocení růstu mladých výsadeb náležitá pozornost. Proto je možné 

uvedené výsledky hodnotit jako orientační, jako materiál pro další porovnání v budoucnu. 

Snad bude možné využít získaných poznatků i při tvorbě růstových modelů v rané fázi vývoje 

výsadeb. Tímto přispívá i tento příspěvek k dalšímu poznání chování dřevin a jejich růstu na 

bývalých zemědělských půdách. 
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Poděkování 

Příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného záměru LDF MZLU v Brně, reg. č. MSM: 

6215648902. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR V PROSTORU VĚSTONICKÉ NÁDRŽE 

 

Petr Maděra 
 

V evropském kontextu unikátní příležitost pro sledování ecese a iniciálních stádií primární 

sukcese společenstev vrby bílé nastala na obnažených náplavech a ostrovech o rozloze 

několika desítek hektarů v prostoru střední nádrže vodního díla Nové Mlýny po snížení 

hladiny o 85 cm v roce 1996. Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1975-1989 v široké údolní 

nivě na významné křižovatce řek Dyje, Svratky a Jihlavy, kde se nacházela velmi hodnotná 

přírodě blízká mozaika aluviálních společenstev. Byla tak zcela narušena konektivita těchto 

regionálních říčních koridorů. V důsledku společenských změn po roce 1989 došlo 

k diskuzím o ekologizaci novomlýnských nádrží, které vyústily k rozhodnutí o snížení hladiny 

ve střední nádrži o 85 cm na kótu 169,5 m n. m. v červenci 1996 a v následné budování 

ostrovů přes nádrž, které měly mít funkci regionálního biokoridoru. Ostrovy byly budovány 

v letech 1996-2001. 

Velmi zajímavý byl již samotný průběh ecese. Ke snížení hladiny došlo totiž v červenci, kdy 

již není k dispozici déšť semen dřevin měkkého luhu (vrb a topolů). Přesto došlo okamžitě 

k uchycení těchto dřevin, jejichž semena mají velmi krátkou životnost. Polními pokusy bylo 

zjištěno, že semena vrby bílé spadlá do vody okamžitě klíčí a semenáček je schopen přežít ve 

vodním prostředí více než 40 dní. Vrba bílá má v juvenilních stádiích svého životního cyklu 

amfibické schopnosti a dokáže přežívat jako natantní či submerzní hydrofyt. Touto adaptací 

významně prodlužuje možnost uchycení semenáčků na říčních sedimentech oproti dešti 

semen (životnost semen je jen několik málo dní). Semenáčky vrby bílé byly po snížení 

hladiny v nádrži vyvrženy vlnobitím na obnažené plochy, kde našly velmi vhodné podmínky 

k dalšímu vývoji (MADĚRA, SVOBODOVÁ & PACKOVÁ 2009). 

Vývoj populace v následujících sedmi letech ukazují grafy na Obr. 1. Společenstva 

v iniciálních stádiích sukcese mají vysokou intenzitu růstu a relativně vysoké hodnoty 

populační hustoty. Ve věku sedmi let dosáhly průměrné výšky 921 cm a průměrného 

výčetního obvodu kmene 21,2 cm. Růst jedinců však brzy podmiňuje výraznou mortalitu 

v důsledku intraspecifické konkurence, a to podle třípolovinového zákona. Průměrná 

mortalita po sedmi letech dosáhla 97,5%, což znamená, že po sedmi letech z počátečních 19,1 

jedinců na m2 zbylo v průměru pouze 0,5 jedinců na m2. 
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Obr. 1: Vývoj průměrné populační hustoty (vlevo nahoře), průměrné výšky (vpravo nahoře) 

a průměrného obvodu kmene v prsní výši (vlevo dole) na výzkumných plochách umístěných 

ve společenstvu vrby bílé od ecese v roce 1996 do roku 2003. Vpravo dole je závislost 

populační hustoty a průměrné výčetní tloušťky jedinců, koeficient regresní rovnice je podle 

třípolovinového zákona – 0,5, neboť průměr kmene je jednorozměrná veličina, nikoliv 

trojrozměrná, jako by byl např. objem kmene. 

 

Tab. 1: Hmotnost sušiny biomasy jednotlivých orgánů stromů a další růstové charakteristiky 

přepočtené na hektar společenstva vrby bílé na nejproduktivnější výzkumné ploše ve věku 

šesti (2002) a sedmi (2003) let. 

 

Rok 

měření 

kmen 

[t] 

větve 

[t] 

letorosty 

[t] 

listy 

[t] 

sušina celkem 

[t] 

LAI Objem kmene 

[m3] 

2002 94,09 13,05 3,19 8,19 118,52 3,87 263,85 

2003 144,21 13,10 3,72 10,13 171,16 4,99 368,63 

 

Velmi vysoké jsou zjištěné hodnoty biomasy (Tab. 1). Například na výzkumné ploše s 

nejvyšší produktivitou byly naměřeny hodnoty objemu dendromasy živých stromů ve výši 

264 m3.ha-1 v šesti letech a 369 m3.ha-1 v sedmi letech. Meziroční přírůst dosáhl 105 m3.ha-1. 
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V nadzemní biomase bylo v šesti letech společenstva akumulováno až 118 t sušiny na hektar, 

čemuž odpovídá energie 2,17*106 MJ na hektar a průměrný výkon 11,46 kW. V sedmi letech 

společenstva bylo v nadzemní biomase společenstva akumulováno až 171 t sušiny na hektar, 

čemuž odpovídá energie 3,13*106 MJ na hektar a průměrný výkon porostu 14,19 kW na 

hektar. 

Primární sukcese na ostrovech střední novomlýnské nádrže je tak unikátní ukázkou přírodních 

procesů, které dokázaly v několika málo letech zajistit funkčnost koridoru, resp. revitalizovat 

stavební část díla. Současně je ukázkou, že v podobných stanovištních podmínkách (břehové 

porosty, říční poldry) iniciální společenstva vrby bílé mohou vynikajícím způsobem plnit 

několik funkcí současně – biotechnické stabilizace břehů, produkci biomasy i zvýšení 

biodiverzity a ekologické stability říčních koridorů (Obr. 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Celkem bylo v roce 2003 nalezeno v koridoru 93 druhů vyšších rostlin, z toho 11% 

ohrožených (dle HOLUB & PROCHÁZKA 2000), což svědčí o rychlém nástupu funkce 

koridoru. Pro říční koridory je ale také typický vysoký podíl adventivních druhů (dle PYŠEK 

et al. 2002), zde dosáhl 24%. (C2, C3, C4 – kategorie ohrožení, arch = archeofyt, neo = 

neofyt, inv = invazní, nat = naturalizovaný). 

 

V roce 2001 po kolaudaci druhého ostrova však povodí Moravy zvýšilo hladinu stálého 

nadržení v nádrži o 50 cm, na kótu 170,0 m n. m., což zapříčinilo trvalé zaplavení většiny 

sukcesí vzniklých porostů. Výrazně se snížila plocha ostrovů a tím i jejich funkčnost, tj. 

schopnost plnit roli biokoridoru. Hodnocení funkčnosti a predikce plochy ostrovů při různých 

hladinách vody v nádrži jsou dobře patrné z map na Obr. 3. 
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Obr. 3: Plocha ostrovů při různých výškách hladiny v nádrži (dle PACKOVÁ & MADĚRA 

2005). Vlevo nahoře při kótě 170,35 m n. m. (původní stav), vpravo nahoře při kótě 169,50 m 

n. m. (stav při výstavbě ostrovů), vlevo dole při kótě 170,00 m n. m. (stav po kolaudaci 

ostrovů) a vpravo dole při kótě 168,50 m n. m. (predikce pro plně funkční biokoridor). 

Legenda: světle modrá=vodní plocha, tmavě modrá=laguny, zelená=olšové vrbiny, 

červená=dubové jaseniny, žlutá=habrojilmové jaseniny, hnědá=topolojilmové jaseniny. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: LOUKY V CHKO POODŘÍ 

 

Lenka Sovíková 

 

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Poodří je člověkem pozměněná, šetrně obhospodařovaná 

zemědělská krajina. Přibližně třetina území (25 km2) leží v záplavovém území jedno- až 

dvouletých vod řeky Odry. Převažují zde zaplavované louky s velkým množstvím rozptýlené 

mimolesní zeleně a drobné lužní lesíky. V CHKO Poodří leží největší souvislý pás přirozeně 

zaplavovaných luk v ČR.  

Nejrozšířenějším typem lučních porostů jsou aluviální psárkové louky (svaz Deschampsion 

cespitosae Horvatić 1930), v terénních depresích mozaikovitě přecházející v pravidelně 

kosené porosty vysokých ostřic (Magno-Caricion gracilis GÉHU 1961), či maloplošné 

porosty vlhkých pcháčových luk (Calthion palustris TÜXEN 1937). Naopak na výše 

položených částech údolní nivy přecházejí psárkové louky plynule k mezofilním ovsíkovým 

loukám (Arrhenatherion elatioris LUQUET 1926). Přechody mezi jednotlivými typy jsou 

neostré, závislé na rozdílných vláhových podmínkách odrážejících mikroreliéf krajiny. 

Celková fyziognomie porostů se může v různých vegetačních sezónách značně lišit 

v závislosti na klimatických odchylkách jednotlivých let. 

 

ALUVIÁLNÍ  PSÁRKOVÉ LOUKY 

Vznikly v minulosti sekundárně na plochách odstraněných tvrdých luhů. Jsou to 

vysokostébelné, zapojené travní porosty na pravidelně zaplavovaných, živinami i vodou dobře 

zásobených půdách v nivách podél dosud neregulovaných vodních toků. Dominantním 

druhem trávy je psárka luční (Alopecurus pratensis), v terénních depresích s déle stagnující 

vodou také metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa). Podle katalogu biotopů ČR (KUČERA 

& ŠUMBEROVÁ 2010) jsou diagnostickými druhy psárka luční (Alopecurus pratensis), 

řeřišnice luční (Cardamine pratensis), ostřice srstnatá (Carex hirta), ostřice liščí (Carex 
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vulpina), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa),  kostřava luční (Festuca pratensis), kakost 

luční (Geranium pratense), popenec obecný (Glechoma hederacea), medyněk vlnatý (Holcus 

lanatus), hrachor luční (Lathyrus pratensis), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), vrbina 

penízkovitá (Lysimachia nummularia), lipnice luční (Poa pratensis), lipnice obecná (Poa 

trivialis), pryskyřník prudký pravý (Ranunculus acris),  pryskyřník plazivý (Ranunculus 

repens),  krvavec toten (Sanguisorba officinalis), kostival lékařský (Symphytum officinale), 

jetel zvrhlý (Trifolium hybridum).  

V minulosti byly psárkové louky často rozorávány nebo intenzivně hnojeny a byly k nim 

přisévány vyšlechtěné kultivary trav s vysokou tvorbou biomasy. Mnohé porosty dosud nesou 

stopy těchto zásahů. Z hlediska ekologického významu dosud aluviální psárkové louky nejsou 

patřičně doceněny, mimo jiné i proto, že k nim bývaly neprávem zařazovány i přehnojované a 

značně pozměněné intenzivní louky mimo záplavová území.  

Podle Příručky hodnocení biotopů (GRULICH et al. 2008) lze míru kvality a zachovalosti 

biotopů hodnotit podle výskytu tzv. specifických druhů. Stav aluviálních psárkových luk je 

podle  LUSTYK (2008) hodnocen jako příznivý při současném výskytu osmi z celkem 

16 vyjmenovaných specifických druhů. Sedm z těchto druhů se na loukách v CHKO Poodří 

vyskytuje hojně: řeřišnice luční (Cardamine pratensis), ostřice štíhlá (Carex acuta), ostřice 

liščí (Carex vulpina), hrachor luční (Lathyrus pratensis), kohoutek luční (Lychnis-flos cuculi), 

pryskyřník prudký (Ranunculus acris) a krvavec toten (Sanguisorba officinalis), 3 druhy spíše 

výjimečně: ostřice obecná (Carex nigra), bukvice lékařská (Betonica officinalis) a starček 

bludný (Senecio erraticus).  Podle této metody hodnocení je tedy stav mnohých psárkových 

luk v Poodří spíše příznivý až příznivý, neboť se na nich běžně vyskytuje 6-7 specifických 

druhů. Dočasná degradace nebo ruderalizace porostů může být způsobena opuštěním 

hospodaření, mimořádně silnými povodněmi s intenzivním prouděním nebo hnojením. 

 

ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 

Podmínky pro zachování pravých aluviálních psárkových luk jsou v CHKO Poodří zajištěny: 

zachovaný režim přirozených povrchových záplav a vyloučení meliorací vedoucích k 

vysušování luk (historická síť mělkých, kdysi ručně kopaných příkopek většinou nevadí, 

naopak přispívá ke zvýšení diverzity biotopů). 
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ZÁKLADNÍ MANAGAMENT 

Zahrnuje obecné zásady péče o aluviální psárkové louky v CHKO Poodří: 

1. Pravidelné kosení 2 x ročně. Pokud by psárkové louky byly ponechány bez pravidelného 

kosení, poměrně brzy (za 2-3 roky) začne převládat chrastice rákosovitá a kopřivy, návrat 

druhové pestrosti po obnovení sečí pak trvá několik let (PETŘÍČEK et al. 1999).  

2. Vyloučení rychloobnovy, přísevů a použití biodiců. Druhově středně bohaté až bohaté 

porosty jsou zařazeny do 2. a 1. zóny chráněné krajinné oblasti, v těchto zónách jsou 

intenzivní technologie a používání biocidů zakázány zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (§ 26 odst. 3). 

3. Vyloučení mulčování. Mulčovaná hmota se při záplavách hromadí v drobných terénních 

sníženinách a tůních, tím se urychluje jejich zazemňování a snižuje se celková diverzita 

biotopů. Nahromaděná organická hmota navíc po opadnutí záplav podporuje zahnívání 

stagnující vody tůněk, což má výrazně negativní vliv na jejich biotu. Mulčování je proto 

vyloučeno na celém pravidelně zaplavovaném území bez ohledu na stávající kvalitu 

konkrétních lučních porostů. 

4. Omezení hnojení. Přirozené, druhově bohaté louky jsou v Poodří zařazeny do 1. zóny 

chráněné krajinné oblasti, v níž je hnojení zakázáno zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (§ 26, odst. 2). Středně bohaté louky a postupně regenerující dříve více 

poškozené porosty v záplavovém území jsou zařazeny převážně do 2. zóny CHKO.  

Z  hlediska ochrany přírody je hnojení nížinných aluviálních luk nevhodné: hnojené porosty 

jsou přehoustlé, neprostupné pro živočichy, druhová pestrost rostlinné i živočišné složky je 

omezená, hnojení poškozuje biotu dočasných i trvalých vodních biotopů. Z hlediska 

zemědělského je však přísun živin záplavami hodnocen jako nedostačující a při omezení 

hnojení mají zemědělci nárok na finanční náhradu, ať už ve formě různých zemědělských 

dotací nebo přiznáním náhrady újmy za ztížené zemědělské hospodaření podle § 58 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (různé náhrady se nesmí překrývat). Zákaz hnojení 

proto neplatí pro celé území CHKO: pokud konkrétní pozemky leží mimo 1. zónu a nejsou 

obhospodařovány v režimu zemědělských dotací, musí orgán přírody vždy případ od případu 

individuálně posoudit efektivitu vynaložených finančních prostředků.  
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SPECIÁLNÍ MANAGEMENT 

Je určen k podpoře konkrétní složky fauny nebo flory. 

Příklady: 

1. Péče o druhovou diverzitu lučního hmyzu. Zahrnuje vyloučení hnojení a ponechání částí 

porostů nepokosených, případně kosení různých částí porostů v různou dobu (při opakované 

velkoplošné seči bez vhodných refugií jsou ve velkém likvidováni nejenom dospělci, 

ale i vývojová stádia hmyzu: to u řady druhů vede k oslabení populací až k jejich postupnému 

vymizení). 

2. Péče o kružníka Rossmaesslerova (Gyraulus rossmaessleri). Tento vzácný drobný vodní 

měkkýš se v Poodří místy vyskytuje v porostech nepravidelně kosených vysokých ostřic 

s mozaikou velmi mělkých kalužin a s vrstvou zvolna se rozkládající stařiny. Tyto lokality 

mohou v suchých obdobích roku i krátkodobě vysychat. Management zahrnuje pokosení 1 – 

2x ročně (v suchém období roku), vyloučení hnojení, zachování vodního režimu a občasnou 

obnovu roztroušených mělkých terénních depresí (BERAN 2008). 

3. Péče o modráska bahenního (Maculinea nausithous). Motýl je předmětem ochrany 

v evropsky významné lokalitě Poodří. Pro jeho úspěšné rozmnožování je nezbytná současná 

přítomnost odkvétajícího krvavce totenu (Sanguisorba officinalis) a hnízd hostitelských druhů 

mravenců Myrmica rubra nebo Myrmica scabrinodis. V CHKO Poodří jsou stovky hektarů 

totenových luk, avšak motýl je zde vzácný, protože rozkvetlé toteny bývají kvantitativně 

odstraněny při druhé seči. Opatření na podporu modráska je finančně náročné a proto nemůže 

být aplikováno velkoplošně: je nutné vyloučení hnojení, odložení druhé seče do poloviny září, 

a z důvodu ochrany hnízd hostitelských druhů mravenců také vysoké nastavení žací lišty a 

vyloučení smykování či bránování. V Poodří je tento management aplikován na totenových 

loukách ve vlastnictví AOPK ČR, na kterých byl předchozím průzkumem (BEZDĚČKOVÁ  

& BEZDĚČKA 2008) potvrzen dostatečně hojný výskyt hostitelských druhů mravenců.  

4. Péče o luční ptactvo. Základem péče je vyloučení hnojení a posun sečí mimo dobu 

hnízdění. Lučním ptákům nejlépe vyhovují po řadu let nehnojené, řidší a druhově pestré 

porosty, ve kterých se mohou snadno pohybovat po zemi. K největším škodám dochází 

kosením v době hnízdění, tomu však při velkoplošném hospodaření není možné zcela 

zabránit. Posun seče je cíleně maloplošně aplikován např. v místech s opakovaně 

prokazovaným výskytem (voláním) chřástala polního. Důležité  - nejen pro ptáky 

s vyvedenými mláďaty, ale i pro další drobné obratlovce -  je kosení od středu k okrajům, 

které by mělo patřit k běžnému základnímu managementu. Pro zemědělce je však nevýhodné 
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a tak se stále opakovaně setkáváme s opačným postupem, kdy se při kosení od okrajů ke 

středu se původní středové refugium v konečné fázi stává pro živočichy nebezpečnou pastí. 

Významným stimulem zemědělců k hospodaření na loukách šetrnému k přírodě jsou 

zemědělské dotace, zahrnující různé kombinace základního a speciálního managementu.  

 

Obr. 1: Aluviální louky v CHKO Poodří s hojným výskytem krvavce totenu (© L. Sovíková). 

 

Obr. 2: Druhově pestré aluviální louky v CHKO Poodří (© L. Sovíková). 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: PASTVA OVCÍ A KOZ NA XEROTERMNÍCH TRÁVNÍCÍCH 

 

Jiří Dostálek, Tomáš Frantík 

 

Xerotermní trávníky patří v České republice mezi silně ohrožené typy vegetace s největším 

zastoupením ohrožených druhů (viz MORAVEC et al. 1995; PROCHÁZKA 2001). 

Teplomilné trávníky vznikly na území České republiky většinou jako sekundární vegetace na 

místě původních teplomilných doubrav nebo dubohabřin, vzácněji i bučin. Hlavním faktorem, 

který zapříčinil rozvoj těchto porostů a dal vznik jejich druhovému bohatství, byla pastva 

divokých zvířat, která byla později nahrazena extenzivní pastvou koz, ovcí, skotu a koní 

(KUBÍKOVÁ 1999). Dalšími pozitivně působícími faktory byla příležitostná či pravidelná 

seč přístupných míst, či působení ohně (KUBÍKOVÁ 1999). Existence xerotermních trávníků 

je tedy stejně jako v případě ostatních travních společenstev závislá na činnosti člověka 

(LOŽEK 1971). 

Postupné změny v zemědělském obhospodařování krajiny v průběhu 20. století spojené 

s intenzifikací zemědělství vyústily v postupné opouštění relativně neúrodných stanovišť 

suchých trávníků. To vede k omezení disturbancí i stresových faktorů. V důsledku toho 

přibývá vysokých, zejména vytrvalých rostlin, které kompetičně potlačují rostliny nízkého 

vzrůstu, včetně terofytů a geofytů. Tento efekt je navíc umocněn hromaděním stařiny 

(GRIME 1979), jejíž přítomnost zmírňuje extrémní stanovištní podmínky, které podmiňují 

rozvoj a prosperitu chráněné xerotermní vegetace. Tento proces je považován za jednu 

z hlavních příčin úbytku druhové bohatosti xerotermních trávníků (viz např. WILLEMS 1983; 

WILLEMS et al. 1993). 

Důležitým předpokladem pro úspěšnou obnovu či péči o tyto porosty je obnovení disturbance 

v podobě původního či alternativního způsobu obhospodařování (ZOBEL et al. 1996; 

DZWONKO & LOSTER 1998). 

Za jeden z nejpřirozenějších způsobů péče o suchomilné trávníky je považována pastva. Jejím 

působením jsou odstraňovány druhy vyššího vzrůstu s měkkými pletivy (HADAR et al. 

1999), které v řadě případů omezují prosperitu chráněných xerotermních společenstev. 

Naopak je podporován rozvoj suchomilných druhů. Významně působí i sešlap, který přispívá 

ke zvýšení heterogenity prostředí, zejména k vytvoření volných míst pro uchycení semenáčků 

(BULLOCK et al. 1994). 
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Na území Prahy se zachovala celá řada stanovišť s vegetací xerotermních trávníků, která mají 

v současné době status chráněných území. Tato stanoviště pozvolna zarůstají dřevinami, 

nejvíce trnkou (Prunus spinosa). V porostech bylin získávají převahu vytrvalé expanzivní 

trávy, zejména ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) – viz např. HROUDOVÁ & PRACH 

(1994). 

Aby byly zachovány stávající porosty xerotermní vegetace, inicioval Magistrát hl. m. Prahy 

vysekání nežádoucích dřevin z nejcennějších porostů a zavedení extenzivní pastvy ovcí a koz 

s cílem omezit nežádoucí růst dřevin a expanzivních trav. Prostřednictvím tohoto opatření by 

měl být udržen dobrý stav zbývajících ploch dosud zachovalých, či pouze mírně 

degradovaných xerotermních trávníků. 

V rámci tohoto projektu jsou od roku 2000 každoročně přepásány třemi stády o počtu 25–35 

ovcí a 2–5 koz xerotermní trávníky v řadě chráněných území v Praze. Současně se zavedením 

pastvy probíhá na vybraných lokalitách podrobné sledování vegetačních změn, jehož cílem je 

zhodnotit, do jaké míry je prostřednictvím extenzivní pastvy možné zamezit nežádoucímu 

růstu dřevin a jakým způsobem je ovlivněno druhové složení xerotermních trávníků, případně 

výskyt a prosperita ohrožených druhů. 

 

STUDOVANÁ ÚZEMÍ 

Pro sledování účinku pastvy byly v roce 2000 vybrány suchomilné trávníky v sedmi zvláště 

chráněných územích (Salabka, Podhoří, Baba, Podbabské skály, Jenerálka, Homolka, 

Prokopské údolí) – podrobněji viz DOSTÁLEK & FRANTÍK (2008). Chráněná území 

s xerotermní vegetací se nacházejí většinou na skalnatých pahorcích Vltavy, jejichž 

geologický podklad tvoří převážně droby a břidlice nebo vápence. 

V těchto územích existují ještě poměrně velké plochy zachovalých xerotermních trávníků, 

které jsou reprezentovány společenstvy svazů Festucion valesiacae a Alysso-Festucion 

pallentis. Pro tato druhově bohatá společenstva jsou charakteristické druhy kostřava walliská 

(Festuca valesiaca), k. žlábkatá (F. rupicola), k. sivá (F. pallens), smělek štíhlý (Koeleria 

macrantha), ostřice nízká (Carex humilis), mochna písečná (Potentilla arenaria), máčka ladní 

(Eryngium campestre), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), chrpa latnatá 

(Centaurea stoebe), pelyněk ladní (Artemisia campestris), sesel sivý (Seseli osseum), 

rozchodník ostrý (Sedum acre), a jarní efeméry jako písečnice douškolistá (Arenaria 

serpyllifolia), osívka jarní (Erophilla verna) a plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum) 

(podrobněji viz KUBÍKOVÁ 1976; CHYTRÝ et al. 2001; CHYTRÝ & TICHÝ 2003). Řadu 
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porostů, které degradují, zejména v důsledku zarůstání expanzivním ovsíkem vyvýšeným 

(Arrhenatherum elatius), je však možné klasifikovat pouze na úrovni třídy Festuco-Brometea. 

 

ZPŮSOB SBĚRU A VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ  

Pro sběr základních údajů byl použit soubor sedmdesáti monitorovaných ploch, na kterých byl 

v druhé polovině června sledován stav vegetace, tj. pokryvnost jednotlivých rostlinných 

druhů. Plochy měly podobu čtverců o velikosti 1 m2 a byly fixovány v terénu kovovými 

trubkami nebo velkými hřebíky zapuštěnými do země. Každý čtverec byl zaměřen pomocí 

GPS. Čtverce byly rozděleny sítí 3 × 3 na 9 menších čtverců. V každém z devíti menších 

čtverců bylo samostatně zapsáno kompletní druhové složení a odhadnuta procentuální 

pokryvnost jednotlivých druhů. Tak byl pro každou monitorovanou plochu získán odhad 

pokryvnosti každého druhu, který měl průměr i směrodatnou odchylku. Tímto způsobem byl 

v  roce 2000 zachycen stav vegetačního krytu před začátkem pastvy a dále byl monitoring 

stejným způsobem prováděn ve všech následujících letech. Chráněná území byla přepásána 

třemi stády, složenými z 25 až 35 ovcí a 2 až 5 koz. Doba pasení byla 1 až 4 týdny v závislosti 

na velikosti území. Pro posouzení celkového stavu porostů z hlediska ochrany přírody a 

úspěšnosti pastevního managementu byly zvlášť vyčleněny čtyři skupiny druhů: 1) dřeviny, 

2) nitrofilní a ruderální druhy, 3) druhy červeného seznamu (PROCHÁZKA 2001) a 4) druhy 

xerotermních trávníků, tj. diagnostické druhy třídy  Festuco-Brometea (CHYTRÝ & TICHÝ 

2003). Mezi charakteristické druhy třídy Festuco-Brometea je ve výše uvedené publikaci 

zařazen také ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Tento druh se však chová ve 

společenstvech xerotermních stepí expanzivně a negativně ovlivňuje další druhy, které jsou 

předmětem ochrany přírody. Jeho omezování je také jedním z důvodů zavedení pastevního 

managementu. Proto nebyl tento druh do skupiny charakteristických druhů xerotermní 

vegetace zařazen. 

Pro každou monitorovanou plochu a rok byl vypočten Shannon-Wienerův informační index 

druhové diverzity (PIELOU 1966). Všechna data druhové pokryvnosti a diverzity byla 

statisticky hodnocena pomocí programu Statistica v. 9. Testování významnosti rozdílů mezi 

roky bylo provedeno pomocí hierarchické ANOVy (faktor LOKALITA podřízen faktoru 

ROK) a Tukeyova testu (veličiny s normálním rozložením) nebo Kruskall-Wallisova testu 

(ostatní data). 

Jména rostlinných druhů jsou uvedena podle práce KUBÁT et al. (2002) a jména syntaxonů 

podle MORAVEC et al. (1995). 
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JAKÝM ZPŮSOBEM OVLIVNILA EXTENZIVNÍ PASTVA XEROTERMNÍ VEGETACI 

Vliv pastvy na rostlinná společenstva byl největší v prvních letech po zavedení pastvy. 

Výsledky sledování změn vegetačních charakteristik ve společenstvech v období 2000–2009 

je možné shrnout do následujících bodů: 

 V průběhu sledovaného období se zvýšila celková pokryvnost porostů z 56 % na 

76 %. 

 Hodnota druhové diverzity se v průběhu sledovaného období zvýšila (Obr. 1). 

Významné zvýšení hodnot diverzity bylo pozorováno zejména v prvních letech po 

zavedení pastvy v důsledku výrazného zvýšení počtu druhů. V následujících letech 

docházelo ke stagnaci. 

 Zvýšení druhové bohatosti bylo způsobeno zejména nárůstem počtu synantropních 

druhů, většinou jednoletých plevelů, jejichž rozvoj je spojen s narušováním půdního 

substrátu. Míra výskytu těchto druhů osciluje v závislosti na intenzitě pastvy. Nebyla 

však natolik významná, aby mohla negativně ovlivnit společenstva xerotermní 

vegetace, která jsou předmětem ochrany. Přiměřeně narušované porosty xerotermní 

vegetace se tak naopak mohou stát refugiem vzácnějších segetálních (plevelových) 

druhů. 

 Zvýšila se pokryvnost charakteristických druhů xerotermních trávníků (Festuco-

Brometea) – viz obr. 2. 

 Pokryvnost a počet ohrožených druhů se významně nezměnily. 

 Došlo k utlumení růstu dřevin, zejména trnky (Prunus spinosa) a ptačího zobu 

(Ligustrum vulgare) – viz obr. 4. Celková pokryvnost dřevin má v posledních letech 

setrvalou hodnotu, která neomezuje prosperitu xerotermní vegetace. 

 Byl prokázán výrazný obecný ústup pokryvnosti expanzivně se šířícího ovsíku 

vyvýšeného (Arrhenatherum elatius), který nesnáší pastvu (Obr. 3). 

 Snížila se pokryvnost ostřice nízké (Carex humilis) a kostřavy walliské (Festuca 

valesiaca) – viz obr. 4. Tento jev lze považovat za negativní, avšak snížení 

pokryvnosti těchto druhů nebylo zvláště výrazné. 

 Naopak určitý významný trend ve zvyšování pokryvnosti byl zaznamenán u 

následujících druhů: řebříčku obecného (Achillea millefolium), chrpy latnaté 

(Centaurea stoebe), trýzelu škardolistého (Erysimum crepidifolium), písečnice 

douškolisté (Arenaria serpyllifolia) a tolice srpovité (Medicago falcata) – viz obr. 5. 

Zvýšení pokryvnosti žádného z těchto druhů však nebylo zásadní. 



 91

 

 

Obr. 1: Průměrná druhová diverzita v letech 2000 až 2009 na monitorovaných plochách 

v chráněných územích. Statisticky nevýznamné rozdíly jsou označeny stejným písmenem. 

 

 

 

Obr. 2: Průměrná pokryvnost charakteristických druhů Festuco-Brometea v letech 2000 až 

2009 na monitorovaných plochách v chráněných územích. Statisticky nevýznamné rozdíly jsou 

označeny stejným písmenem. 
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Obr. 3: Průměrná pokryvnost ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) v letech 2000 až 

2009 na monitorovaných plochách v chráněných územích. Statisticky nevýznamné rozdíly jsou 

označeny stejným písmenem. 
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Obr. 4: Významné snížení průměrné pokryvnosti na monitorovaných plochách v chráněných 

územích v období 2000–2009: CAR HUM - ostřice nízká (Carex humilis), FES VAL - kostřava 

walliská (Festuca valesiaca), LIG VUL - ptačí zob (Ligustrum vulgare), PRU SPI -  trnka 

(Prunus spinosa). 
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Obr. 5: Významné zvýšení průměrné pokryvnosti na monitorovaných plochách v chráněných 

územích v období 2000–2009: ACH MIL -  řebříček obecný (Achillea millefolium), ARE SER - 

písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia), CEN STO - chrpa latnatá (Centaurea stoebe), 

ERY CRE - trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), MED FAL -  tolice srpovitá 

(Medicago falcata). 

 

V  druhové diverzitě a změnách  pokryvnosti jednotlivých druhů a jejich skupin (dřeviny, 

druhy červeného seznamu, charakteristické druhy třídy Festuco-Brometea, nitrofilní a 

ruderální druhy) je možné mezi jednotlivými chráněnými územími pozorovat  určité rozdíly. 

Vzhledem k tomu, že řada změn je oscilačního charakteru a jsou do velké míry ovlivněny 

průběhem počasí, je obtížné rozhodnout, do jaké míry jsou tyto rozdíly podmíněny odlišnými 

stanovištními podmínkami či pastvou. 

 

ZÁVĚR 

Obecně lze říci, že vegetace xerotermních trávníků je pod vlivem extenzivní pastvy v 

relativně dobré kondici.  Je zřejmé, že extenzivní pastva ve sledovaných chráněných územích 

má z hlediska ochrany přírody pozitivní vliv. Při pasení je však nutné dávat pozor na 

nebezpečí nadměrné eroze na exponovaných stanovištích, zejména na strmých svazích a 

v okolí skalních výchozů. Podle našich zkušeností je dobré pastvu kombinovat s vysekáváním 

nedopasků, zejména dřevin. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: PÉČE O STEPNÍ BIOTOPY V CHKO PÁLAVA 

 

Jiří Matuška 

 

Stepi na Pálavě je možné charakterizovat jako rovinaté nebo svažité suché trávníky až skály, 

které jsou jen výjimečně porostlé jednotlivými keři a stromy (dřevinami) anebo jejich 

skupinami, vyskytující se jak na plochách přirozeného (primárního) bezlesí, tak i na 

plochách vzniklých vlivem lidské činnosti, na tzv. druhotném (sekundárním) bezlesí.  

K prvnímu typu stepí patří především skalní stepi, definované jako skalní trávníky, které jsou 

symbolem Pálavy. Vedle typických trav jako jsou kostřava sivá (Festuca pallens) a lipnice 

bádenské (Poa badensis) a několika dalších dvouděložných rostlin jsou zde charakteristické i 

různé sukulenty a jarní efemery, tedy druhy spíše odolné a nenáročné. Formuje je velmi 

mělká a vysýchavá vrstva půdy, kombinovaná s různými skalními výchozy (např. škrapy). 

Nejkvalitnější společenstva skalních stepí se nachází na Děvíně, Růžovém vrchu, Svatém 

kopečku, Stolové hoře a Šibeničníku. Dále se sem řadí drnová step, nacházející se na hlubších 

půdách a definovaná hlavně suchými úzkolistými trávníky. Převládají v nich různé druhy trav 

a typické jsou kavyly, zastoupené v několika druzích. Nalezneme je na stejných místech jako 

předchozí, navíc jsou přítomny na svazích Milovické pahorkatiny, zejména na tzv. Milovické 

stráni. Třetí formou primárně bezlesých ploch v CHKO Pálava jsou pěchavové trávníky s 

dominancí pěchavy vápnomilné (Sesleria albicans) a s příznačným výskytem dealpinských a 

perialpinských druhů rostlin. Kvalitní pěchavové trávníky se nachází na Děvíně, Stolové hoře 

a na Svatém kopečku.  

K druhému typu stepí řadíme tzv. luční stepi, tvořené polopřirozenou náhradní vegetací v 

důsledku seče a pastvy. Tvoří je především suché širokolisté trávníky v kombinaci s 

úzkolistými trávníky. Největší plochy těchto lučních stepí najdeme na bývalých pastvinách na 

Děvíně v lokalitě Kotel anebo na úpatí Stolové hory (DANIHELKA et al. 2007). 
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Všechny tyto uvedené plochy stepí se vyskytují v maloplošných zvláště chráněných 

územích (MZCHÚ) a proto je péče o ně definována v základních strategických dokumentech 

ochrany přírody pro tato MZCHÚ - v plánech péče. Plány péče na těchto plochách vymezují 

tzv. dílčí plochy a na ně pak popisují jednotlivá doporučená opatření, kterými by mělo být 

dosaženo jak zachování současného stavu, tak i případné zlepšení.  

Mezi tato základní opatření, situovaná na stepní plochy v rezervacích v CHKO Pálava, je 

možné začlenit především odstraňování dřevin, kosení a pastvu, případně jiná specifická 

opatření. 

Odstraňování dřevin na těchto plochách představuje hlavně vyřezání náletu dřevin pilou 

(stromy), anebo křovinořezem (keře), a to podle kvality dřeviny. Zásadní při těchto opatřeních 

je následné ošetření pařezů herbicidem (Roundup apod.) proti zmlazování a odstraňování 

vyřezané biomasy z ploch zásahů. Při vyřezávkách je žádoucí ponechávat 10-20% soliterů 

stromů nebo jedinců či skupin keřů tvořených původními druhy dřevin z dotčené plochy, v 

žádném případě není cílem získat pouze travnaté plochy bez stromů a keřů. Naopak by se zde 

měla vytvářet vyvážená mozaika stepních ploch kombinovaných s dřevinami. Tato opatření je 

žádoucí provádět především na konci ročního vegetačního období nebo přes zimu (IX – II), i 

z důvodů lepší a účelnější aplikace herbicidu. V desetiletém období platnosti plánů péče by se 

měly vyřezávky provádět pouze jednou a to s předpokladem, že na těchto plochách budou 

ihned následovat další typy managementu (kosení, pasení atd.). Specifickou verzí způsobu 

odstraňování dřevin ze stepních ploch Pálavy může být i jejich vypalování, realizované ale 

pouze na vybraných a vhodných plochách a za mrazu, které se ale doposud v praktické péči 

nevyužilo. Naopak ruční vytrhávání náletu dřevin je metoda ověřená a vhodná hlavně na 

plochách po provedené vyřezávce, kdy se zde ze semenné banky začnou objevovat mladí 

jedinci (semenáčky) nechtěných stromů, hlavně akátů a pajasanů. Ty je pak nejlepší 

odstraňovat prostým vytržením i s kořeny. Je to ale mnohdy nekonečná, několikaletá činnost, 

kterou je ale možné provádět kdykoliv a neomezeně. 

Pastva ovcí a koz, a případně i skotu, je opatřením prováděným na volných plochách staršího 

původu, anebo na nově uvolněných plochách po vyřezávkách. Ověřená je využitelná 

kombinace ve stádu ovcí a koz v poměru 3:1, protože ovce preferují spásání travin a kozy 

zase redukují keřové výmladky. Jako nejvhodnější je doporučována jednorázová jarní pastva 

(V – VI) s délkou doby pastvy podle výšky, hustoty a zapojení travního porostu, kdy má píce 

největší kvalitu a je zvířaty přijímána. Případné je i podzimní přepasení otav. Velikost 

pasených ploch by měla být volena tak, aby byl naplněn tzv. mozaikovitý management 

spočívající ve vyrovnaném zastoupení ploch s pastvou, s kosením a ploch bez zásahů na 
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vymezených dílčích plochách v průběhu jednoho roku a navíc i jejich kombinování v letech 

následných (MLÁDEK et al. 2006). 

Sečení s odklizením posečené hmoty je třetím typem opatření, prováděným na stepních 

plochách. Nejčastěji je využíváno na svažitých částech ruční sečení křovinořezem, na 

rovinatých částech je možné i sečení traktorem s rotační sekačkou. Zásadním požadavkem při 

vymezování sečených ploch je ponechávání dostatečně širokých (min. 10 m) a dlouhých 

bezzásahových pásů u ploch s velikostí nad několik hektarů. Velmi důležitou podmínkou je 

zde pečlivé shrabání a odstranění sena z kosené plochy. Z těžko přístupných ploch je to 

možné provádět spálením na vhodně vybraných, okrajových místech s následným pečlivým 

uklizením ohniště, nebo nahromaděním sena k okrajovým keřům, či skupinám stromů a s 

ponecháním zde k zetlení. Není ale velkým zájmem zde mít trvalé deponie popela či tlející 

hmoty a proto je upřednostňován odvoz sena zcela mimo dílčí plochy (např. k chovu žížal, 

rozprostření do vinic apod.). Časově by mělo být sečení prováděno stejně jako pastva (V – 

VI), podzimní termíny už nejsou optimální, protože na odrostlé byliny jsou vázána různá 

vývojová stádia hlavně hmyzu.  

Jako zcela specifická opatření, uplatňovaná třeba pro cílené skupiny (např. lny) je využíváno 

narušení půdního povrchu stržením půdního horizontu, smykováním nebo vláčením, a to 

pouze na vybraných plochách jako lokální management. Ten by se měl směrovat do období 

konce zimy a jara a opakovat je ho vhodné v odstupu několika let a taktéž mozaikovitě. Tento 

způsob je několik let praktikován na Liščím vrchu a jednoznačně je botanicky velmi pozitivně 

hodnocen. Naopak cílené vypalování trávníků zůstává především z etických důvodů prozatím 

pouze doporučovaným způsobem managementu na stepních plochách, přestože je z minulosti 

několik velmi dobrých zkušeností s důsledkem nechtěného zahoření na Stolové hoře anebo na 

Děvíně. Tento jarní, rychlý požár odstranil pozůstatky "stařiny", mineralizoval organické látky 

a uvolnil prostor pro novou vegetaci, která ještě v té samé sezóně na těchto plochách 

nastoupila. Pokud by měl být tento management cíleně využit, pak pouze na vybraných 

plochách a z důvodu odstranění nadzemní biomasy a nejlépe za holomrazů. 

Výše popsaná opatření na stepích v CHKO Pálava, ale i na dalších obdobných plochách v 

okolních MZCHÚ (např. NPP Dunajovické kopce, NPP Pouzdřanská step) mají jednu zásadní 

podmínku, a tou je nutnost je mezi sebou kombinovat. Obecný model střídání jednotlivých 

opatření na jednom místě lze pro roky za sebou následující sestavit takto:… vyřezávka - 

sečení - pastva - bez zásahu - sečení - pastva - bez zásahu - sečení - ..., a navíc s 

mozaikovitým umísťováním menších ploch s ponecháváním dostatečně širokých 

bezzásahových pásů v rámci vymezených dílčích ploch dle plánů péče (BALÁŽ et al. 2010). 
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Pak lze předpokládat a očekávat podržení stávajících přírodních podmínek na stepních 

stanovištích a v lepším případě i jejich zkvalitnění.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: ZEMĚDĚLEC – SPRÁVCE KRAJINY? 

 

Radim Lokoč 

 

Zemědělskou krajinu tvoří kromě zemědělsky využívaných ploch polí, luk, pastvin, sadů, 

vinic a chmelnic (dohromady u nás dosahují v průměru 54 % z celkové rozlohy, v některých 

oblastech i 80 %), také prvky, které nejsou zemědělsky využívány, jsou využívány pouze 

částečně, doplňkově (rozptýlená mimolesní zeleň, meze, kamenice, okraje komunikací a 

příkopy, potoky, tůně, rybníčky, mokřady a další) nebo k jiným činnostem (jako komunikace, 

k obstarání palivového dřeva atd.). Protože tyto krajinné prvky v drtivé většině případů 

sousedí nebo jsou přímou součástí agroekosystému, jsou pro jejich existenci a plnění jejich 

funkcí rozhodující postoje zemědělců, jejich hospodaření a v neposlední řadě i jejich ochota a 

schopnost okolní krajinné prvky obnovovat a pečovat o ně.  

Lze tedy konstatovat, že charakter více než poloviny plochy ČR je zemědělci ovlivňován a 

utvářen (již v podstatě minimální je v současnosti vliv zemědělců na venkovská sídla, a nebyl 

zde proto zohledněn). Příklady z praxe poukazují jak na příkladnou péči o venkovskou krajinu 

i na konflikty, kdy vinou zemědělců dochází nejen k poškozování agrocenóz, ale také 

k devastaci a likvidaci okolních stabilnějších biotopů.  

Při hledání odpovědi na otázku, proč k tomu dochází, si musíme nejprve odpovědět, zda jsou 

vůbec postoje a vzorce chování zemědělců slučitelné s cíli udržitelného hospodaření v krajině, 

zda mohou vůbec zemědělci roli správců krajiny zastávat? 

Pro snadnější pochopení postojů současných zemědělců ke krajině se v prvé řadě zaměřme na 

samotný vztah zemědělství, resp. zemědělce ke krajině, oproštěni od idealizace jeho 

hospodaření v krajině v minulosti: 

1. Zemědělec odnepaměti bojoval s přírodou, lépe řečeno s invazí divočiny. Jeho základní 

starostí bylo vždy uživit vlastní rodinu a uspokojit požadavky vlastníka půdy, na níž 

hospodařil. Tato situace byla navíc umocněna závislostí zemědělství na „rozmarech přírody“, 

neustálou hrozbou bídy a neutuchajícími obavami o úrodu, jež byla dlouhou dobu velmi 

nízká. Zemědělci nevytvářeli krajinu na základě svých estetických záměrů, ale krajina byla 

vedlejším výsledkem jejich hospodaření – jakýmsi „funkčním výrobním optimem v tehdejších 

historických podmínkách, za daného výrobního způsobu a daného stavu vlastnictví půdy“ 

(LIBROVÁ 1987). Zkušenost naučila hospodáře např. dodržovat meze, zbytečně nerozšiřovat 

polní cesty, chránit pole a krajinu před erozí a lesy udržovat v přiměřeném rozsahu. 
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Venkovská krajina tak vznikala z velké části jako nezáměrný vedlejší produkt činnosti 

tehdejších hospodářů. 

2. Zemědělství se zasloužilo o značné zvýšení biodiverzity, avšak drtivá většina z rostlin, jež 

našly své stanoviště v agroekosystému, nebyla a není zemědělci podporována, nýbrž označena 

jako plevel a potírána. Důvodem je snaha co nejvíce druhově ochudit obhospodařované 

pozemky a vytvořit extrémně mladý ekosystém, nejlépe monokulturu, která je pro dosažení 

vysoké produkce nejvhodnější. V této souvislosti upozorňuje LIBROVÁ (2003) na 

skutečnost, že ony krajinné prvky, jako jsou keře, pestré porosty luk a mezí, společenstva 

drobných mokřadů atd., jež označujeme jako krásné a ekologicky cenné, jsou v podstatě 

malými úspěchy divočiny, na které bylo lidské snažení po dlouhou dobu (z důvodu 

nedostatečné technické a technologické vyspělosti) krátké.  

3. Postoje zemědělců k přírodě jako k něčemu, s čím se musí neustále bojovat, přetrvávaly i 

v pozdějších dobách, kdy byly výnosy z polí mnohem vyšší a hospodáři proto nemuseli mít 

takovou obavu o uživení vlastní rodiny. Lze tedy konstatovat, že agresivní vztah k divoké 

přírodě vychází ze staleté zkušenosti zemědělců, a je pevně zakotvený v jejich podvědomí – 

„…nepřátelství vůči divočině je u lidí tím rozvinutější, čím více jsou závislí na výnosech ze 

svých polí“ (LIBROVÁ 2001). HOFSTETTER (2003) je přesvědčen, že z pohledu zemědělce 

jsou jen velmi stěží možné jiné vzorce chování. 

4. Podobné jako s bojem proti divočině je to také s estetickým oceněním přírody ze strany 

zemědělců. Zemědělci považovali přírodu, tu divokou především, za nebezpečnou a hrozivou, 

jako krásnou a půvabnou označovali krajinu rovnou, plochou a především obdělanou, která 

byla plná sadů, zahrad či vinic (STIBRAL 2005). 

5. Vztah hospodářů k přírodě nelze zaměňovat s jejich vztahem ke krajině – ten byl nejvíce 

určován vztahem (poutem) k půdě. Vztah k půdě měl zcela jiné rysy než u jiných profesních 

skupin – jeho základem byla zmíněná snaha o co největší a nejkvalitnější úrodu, navíc 

představoval hospodářské zkušenosti, které měly zajistit dobrou úrodnost obdělávaných polí, 

a byl formován skrze vědomí, že obdělaná pole jsou výsledkem práce předků. Vztah ke 

krajině je proto nutné posuzovat jako spravování dědictví předků. Další z hlavních motivací 

bylo předání hospodářství potomkům, zajištění pokračování v tradici hospodaření. 

V souvislosti s uvedenou charakteristikou vztahu zemědělství – krajina je velmi podstatná 

historická zkušenost, kdy scelování pozemků, likvidace polních a úvozových cest, mezí, 

remízků, rozptýlené zeleně, luk, pastvin, drobných sakrálních památek atd. šly během 

kolektivizace zemědělství ruku v ruce s likvidací soukromého vlastnictví půdy, přerušením 

kontinuity vývoje zapříčiněném změnami v hospodaření a v tradiční skladbě zemědělských 
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subjektů, a s následnou ztrátou identity – zpřetrháním vazeb zemědělce ke krajině jako 

k prostředí, ve kterém žije a hospodaří. Z činnosti zemědělců se během tohoto období 

vytratily zodpovědnost za obhospodařované pozemky, zmiňovaný vztah k půdě a úcta k 

dědictví předků. 

Ochotu a schopnost zemědělců stát se správcem krajiny lze pozorovat také na analýze postojů 

ke krajinným prvkům, ochotě a schopnosti věnovat se jejich obnově a údržbě. Toto téma bylo 

rovněž součástí případových studií provedených ve třech oblastech – na Hané, na 

Valašskokloboucku a na Bruntálsku, jež svou charakteristikou reprezentují nejběžnější typy 

zemědělských oblastí u nás (dohromady 24 hospodářství) (LOKOČ 2009). 

U zemědělců souboru jsou patrné spíše pozitivní postoje k těm krajinným prvkům, které v 

současnosti souvisejí s hospodařením, s praktickým užitím (cesty, meze a příkopy, louky, 

liniová zeleň), a slabší u těch, jejichž zemědělské využití je podstatně nižší nebo se oproti 

minulosti změnilo (divoká zeleň, zamokřené louky, staré a krajové odrůdy ovocných stromů). 

Především intenzivně hospodařící zemědělci závislí na produkci mají stále k řadě krajinných 

prvků nepřátelský vztah – připisují remízkům a porostům na mezích zejména funkci 

semeniště plevele, označují je jako divočinu, nepořádek a pokládají je za esteticky málo 

hodnotné. Krajinné prvky proto vnímají téměř výhradně ve spojení s vlastní zemědělskou 

produkcí, jejich estetické a ekologické hodnoty oceňují pouze zřídka. V oblastech s velkým 

podílem orné půdy se tak nadále můžeme setkat s přetrvávajícím nešvarem traktoristů – 

eliminací keřů a stromů na mezích, s prováděním orby až do těsné blízkosti kořenů stromů v 

alejích, atd. Na řadě míst, v důsledku snahy o co největší rozšíření obhospodařované plochy 

na úkor mezí, odstraňují zemědělci větve stromů v alejích ze strany polí, údajně kvůli 

snadnějšímu přístupu mechanizace k okrajům polí a snížení poškození mechanizace o okolní 

porosty. 

Postoje většiny produkčních zemědělců ke krajinným prvkům tak odpovídají zmíněným 

hypotézám, kdy si zemědělci oproti nezemědělcům vytvářejí jiná měřítka a hodnocení 

přírodních procesů, což souvisí s jejich vztahem k přírodě, který je v první řadě orientován 

pracovně a produkčně, nikoliv „volnočasově.“ 

Zároveň se jako velmi hodnotné jeví zjištění, že část zemědělců souboru, častěji ti, jež jsou 

z velké části placeni z dotací, a jsou tak jen v omezené míře závislí na produkci, vykazuje 

pozitivnější postoje ke krajinným prvkům (včetně těch s převažující přírodní složkou) a větší 

ocenění jejich ekologických, biologických a estetických hodnot. Nahrává tomu také praxe, 

kdy tito zemědělci hospodaří většinou extenzivnějšími způsoby, nejsou nuceni omezovat 

vlivy okolních ekosystémů tak jako zemědělci závislí na produkci – tzn., že nemusí natolik 
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eliminovat divokou přírodu na obhospodařovaných pozemcích a v jejich bezprostřední 

blízkosti. Dále jsou tyto postoje pozitivnější u zemědělců, kteří hospodaří podle postupů 

ekologického zemědělství, zejména pak u těch ekologických zemědělců, jež přistoupili na 

postupy ekologického zemědělství na základě vlastních postojů, nebyli motivováni zejména 

nebo výhradně nabízenými dotacemi, a u zemědělců, kteří aktivně spolupracují s orgány 

ochrany přírody. 

Realizace konkrétních aktivit s pozitivními dopady na krajinu závisí kromě postojů 

zemědělců, charakteru krajinných prvků, zaměření, způsobů a intenzity hospodaření farmy, 

míry závislosti na vlastní produkci a na zemědělských dotacích často také na dosavadní 

zkušenosti s obnovou a péčí o krajinné prvky, na zájmech a ostatních aktivitách zemědělců. 

Počet a diverzitu obnovených a udržovaných krajinných prvků negativně ovlivňuje rovněž 

vysoký poměr pronajaté půdy. Nejistota, zda budou zemědělci na pronajaté půdě hospodařit 

dlouhodobě, znamená menší ochotu ke změnám na této půdě, které by měly pozitivní dopady 

pro ekologickou stabilitu a biodiverzitu daného biotopu (především žádané u velkých ploch 

orné půdy). Schází jim tudíž motivace k dlouhodobějším opatřením.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: HISTORIE LESŮ A LESNÍHO HOSPODAŘENÍ V ČR 

 

Jan Andreska 

 

„Nebo les nenaroste co konopě. Dlouho čekati na to, co se za den splundruje.“ 

(Z černínské instrukce 1648) 

 

ÚVOD 

Málokterý z oborů lidské činnosti zaznamenal tak ostrou změnu vnímání v očích ochranářsky 

orientované části veřejnosti jako právě lesnictví. V relativně krátké době, v podstatě během 

druhé poloviny XX. století, nastal dosti zásadní rozpor mezi lesníky tradičně ekonomicky 

orientovanými a tou částí veřejnosti, která jako významnější vnímá takzvané mimoprodukční 

funkce lesa. Zde autor pokládá za nutné 

připojit krátkou poznámku, a to že se v žádném případě nestaví do role arbitra tohoto sporu. 

K důkladnějšímu pochopení celého problému nezbývá než stručně projít genezi vzniku 

moderního pojetí lesnictví, což s aktuálně panujícím sporem významně souvisí. Lesnická 

historie není nijak neznámá, potřeba poznat zejména regionální dějiny vedla ke vzniku mnoha 

odborných studií. Například podnik Lesprojekt zaměstnával dlouhodobě skupinu vysoce 

kvalifikovaných historiků, kteří po sobě zanechali obsáhlý soubor takzvaných Historických 

průzkumů, který na území České republiky čítá těžko uvěřitelný počet přes 800 položek. 

K dispozici jsou také významné práce historické, nad nimiž vysoko vyčnívá Nožičkova práce 

Přehled vývoje našich lesů, z roku 1957. Stáří a malý náklad ji však činí komplikovaně 

dostupnou.   

 

NEJSTARŠÍ DĚJINY LESNICTVÍ 

Dějiny lesa ve střední Evropě lze zjednodušeně vnímat jako dějiny klimatu v holocénu. 

V závislosti na klimatu a zejména jeho postupném oteplování po poslední době ledové se les 

vyvíjel a měnilo se jeho vegetační složení, vytvářela a stabilizovala se lesní společenstva do 

podoby, s jakou se setkávali tehdejší obyvatelé naší země.  

Holocén, poslední fáze kvarteru, je pro české země významný tím, že to je období, během 

kterého se vytvořila rostlinná společenstva tak, jak je známe dnes. Obdobný vývoj vegetace 

ovšem nastal s ústupem ledovců v celém palearktu. 
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Tab. 1: Jednotlivé fáze holocénu a jeho průběh v českých zemích (v absolutním datování, 

podle ANDRESKA 2001). 

Etapa Datování 
Popis vegetace a převládajících 

dřevin 

Člověk a jeho vliv 

na lesy 

Preboreál 10200 - 9800 
Borovice a bříza v nížinách. Klima 

chladnější o 5°C než dnes. 
 

Boreál 9800 - 8000 
Březové lesy s lískou ve středních 

polohách. Nástup dubu v nížinách. 
 

Atlantik 8000 - 6000 

Teplomilné doubravy v nížinách. 

Nástup buku ve středních polohách. 

Smrk na horách. 

Klima teplejší než dnes o 3°C a 

celkově vlhčí. Zimy mírné a kratší. 

Nástup neolitu, člověk 

zemědělec v nížinách. 

Epiatlantik 6000 - 3200 

Teplejší a vlhké klima zvolna 

ustupuje. V nížinách doubravy 

s jasanem, střední polohy 

jedlobučiny, výše smrk. 

Neolit. 

Doba bronzová. 

Subboreál 

3200 - 2700 

(1200-700let 

př. Kr.) 

Nástup kontinentálního klimatu, 

mírné ochlazení, šíření smrku. Změna 

teplomilných doubrav v nížinách na 

doubravy smíšené. 

Doba bronzová. Těžba 

a zpracování cínu. 

Bronzová metalurgie. 

Subatlantik 

2700 - 1300 

(700př. Kr.- 

700 po Kr.) 

Klima podobné dnešnímu. Vegetace 

se stabilizuje na dnešní podobě. 

Ovlivnění člověkem značné. 

Doba železná. 

(Halštat) Dále 

Keltové, posléze 

Germáni. Ke konci 

příchod Slovanů. 

Subrecent 

1300 - dnešek 

(700 - 2000 let 

po Kr.) 

Klima již zcela současné. Člověk 

postupně ovlivňuje lesy na celém 

území. 

Slované 

Středověk 

Novověk 

 

Nejstarší fázi využívání lesa člověkem nelze pokládat za lesnictví v dnešním slova smyslu. 

V době počátku neolitu, což je pro podmínky českých zemí aktuálně velmi hrubě datováno do 

doby 3000 let př. Kr., lze s jistotou předpokládat přítomnost souvislých lesních porostů na 
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celém území dnešní České republiky. Ve snaze získat obživu člověk přirozený les mýtil a 

postupně měnil na ornou půdu a pastviny. Tak se ustálil vztah člověka a lesa, který by šlo 

nejlépe označit za vztah k velkému a zjevně nevyčerpatelnému zdroji polností, stavebního 

dříví a energie. Navíc pak vztah k lesu jako fenoménu mírně nepřátelskému tím, že se v něm 

skrývala nebezpečí velmi abstraktní (zde odkazujeme k mytologii našich předků) a zároveň 

velmi konkrétní (přítomnost velkých šelem). 

Se střídáním zemědělských civilizací na našem území se tento vztah nijak podstatně neměnil, 

určité výkyvy nepochybně nastávaly v souvislosti s hornickou a následně metalurgickou 

činností, kdy se potřeba dřeva zejména jako energetického zdroje lokálně značně zvyšovala.  

Tento stav přetrvával dlouhodobě, principielně se nezměnil ani při tak středoevropsky 

významných změnách, jako byl příchod Keltů, germánských kmenů a následně našich 

slovanských předků. Lidská populace na našem území byla nepočetná, a protože lidé osídlili 

přednostně klimaticky a pedologicky výhodnější území nížin, zbývalo pro lidskou exploataci 

lesů a případnou zemědělskou expanzi naprostý dostatek místa.  

 

LESY ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ 

České země za vlády Přemyslovců (zde je míněno období mezi roky 1000 až 1306) zažily 

první alespoň částečně doloženou kolonizační vlnu, kolonizaci klášterní, dobu zakládání měst 

a významný nárůst hornické činnosti. 

Představa klášterní kolonizace je velmi konkrétní, kolonizační řády, zejména cisterciáci 

(OCist) a premonstráti (OPreaem) získali v léno území, zpravidla zalesněné, na které přivedli 

osadníky- rolníky, kteří na samotném počátku osidlování vyklučili nebo starým slovem 

vytříbili les, zejména ve snaze získat zemědělskou půdu. 

Zakládání měst se odehrávalo podle jiného scénáře, města totiž měla zpravidla sloužit jako 

centra panovnické moci, a zároveň jako centra výrobní. Spotřeba dřevního materiálu zde byla 

velká jak ve fázi prvotní stavby, tak ve fázi rekonstrukcí po požárech a zcela určitě i jako 

energie pro řemeslnou výrobu. 

Jako příklad osidlování dosud panenské pustiny poslouží vznik obcí na takzvané cetvínské 

stezce v podhůří Novohradských hor. Popisovanou krajinu najdeme na http://www.mapy.cz/ 

Stezka spojovala Záhlov (tedy nynější Freistadt) a Horní Stropnici (doložena 1187). Na této 

obchodní komunikaci postupně vznikla následující sídla: Cetvíny- Zettwing (doloženy 1325), 

Rychnov u Nových Hradů-Teutsch Reichenau (1264), Benešov nad Černou - Beneschau 

(1332), Malonty - Meinetschlag (1360) a Bělá - Zirnetschlag (1361). Německé apelativum der 

Schlag znamená totéž co mýť nebo seč, tedy území vzaté lesu (ANDRESKA 2006). 
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Pohledem na satelitní snímek snadno zjistíme, že charakter enklávy obklopené lesem si 

například Bělá zachovala dodnes. Prostým překliknutím na historickou mapu pak shledáme, 

kolik obcí zde neslo slovní základ  - schlag do doby hromadného přejmenování sídel po roce 

1945. 

Středověká důlní činnost v českých zemích se velmi pravděpodobně rozvinula již v desátém 

století (např. slavníkovský Malín u Kutné Hory). Velká koncentrace důlních děl se v 

posledním století vlády Přemyslovců stala typickou pro Kutnou Horu a Jihlavu. Na místech s 

tradiční, původně ovšem rozsahem nevelkou těžbou stříbra se v okamžiku takzvaných 

stříbrných horeček spontánně vytvořila velká osídlení a místa nejen těžby, ale zejména 

zpracování stříbra. To vše vedlo k exploataci okolních i vzdálených lesů. V Kutné Hoře 

nastala tak velká poptávka po dříví jak konstrukčním, tak důlním, a zejména energetickém, že 

konečným důsledkem bylo vymýcení lesů v celé oblasti horního Labe až po hřebeny Krkonoš 

(NOŽIČKA 1957). 

Se vznikem pojmu vlastnictví lesů, které se rozlišovaly na královské, šlechtické, církevní a 

městské, byla věnována pozornost zamezení krádežím. Poprvé lze toto nalézt v nařízeních 

Konráda Oty (1189), podle kterých mohl hajný zabavit dříví, pokud někoho přistihl při kácení 

stromu. Pachateli měla být uložena pokuta 60 denárů. Městská práva brněnská (1243) a 

jihlavská (1249) stanoví podobné tresty (NOŽIČKA 1957). 

 

POČÁTKY STÁTNÍ PÉČE O LESY ZA LUCEMBURKŮ 

Konkrétní situace lesů za vlády Jana Lucemburského není příliš známa, za jeho následovníka 

Karla IV. se situace nepochybně změnila, což lze usoudit zejména z jím iniciovaného 

navrženého zákoníku constitutiones et leges („ustanovení a zákony“)., který je až od 

16. století nazýván Maiestas Carolina. Roku 1355 svolal Karel zemský sněm do Prahy, a to ve 

snaze nechat schválit tímto shromážděním zákoník pozůstávající ze 127 článků. Zákoník však 

sněmem schválen nebyl, a Maiestas tak nikdy nenabyl právní platnosti, což ovšem nesnižuje 

jeho informační hodnotu. 

Daleko důležitější je zde to, jaká péče byla v návrhu věnována lesům. Královské lesy měly 

být chráněny, jejich vzhled a krása měly být zachovány, a proto zde měla být povolena pouze 

těžba stromů samovolně uschlých, a větrem padlých a tlejících. Navržené tresty byly z našeho 

pohledu kruté, ztráta pravé ruky za porušení tohoto pravidla nebo za plavení kradeného dříví, 

trest upálení za zapálení lesa. Navržený zákoník byl zaměřen především proti šlechtě, která si 

čas bezvládí panující po vymření Přemyslovců vysvětlila po svém, a v královských lesích 

kořistila zcela bezostyšně. Podstatné je i to, že Maiestas explicitně zmiňoval také ochranu 
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zemského, tedy hraničního hvozdu za Kadaní a Mostem, zde šlo o důvody jednoznačně 

strategické. Hospodářská politika Karla IV. se projevila také zvýšenou potřebou dřeva, a jeho 

zásoba se postupně snižovala. Hornická těžba drahých kovů rostla, například doly v Jílovém 

byly na vrcholu produkce zlata.  

Krátce po smrti Karla IV. byl roku 1379 vydán první v Čechách doložený lesní řád, a to 

Chebský lesní řád. Ten svou dikcí naznačuje stav tamních lesů. Nařizuje konat jakoukoli 

těžbu pouze se souhlasem lesníka, zakazuje těžbu lip a dubů, a stanovuje pokuty za krádež 

dříví. Z řádu vyplývá, že dříví, zejména stavební, bylo již tehdy vzácné a nebylo možné 

nechávat osadníkům volnost při využívání lesního majetku. Navíc je pravděpodobné, že 

obdobná situace panovala i na jiných místech království.  

Za vlády Václava IV. je doloženo celkové zpomalení, anebo snad i zastavení hospodářského 

růstu. Poté následující husitské války znamenaly redukci počtu obyvatelstva, lze tedy 

předpokládat, že na tento jev lesní porosty reagovaly celkovým ozdravěním.  

 

MEZI HUSITSKÝMI VÁLKAMI A VÁLKOU TŘICETILETOU 

Toto období je badatelsky lépe přístupné, zachovaly se zde četnější archivní zdroje 

a prameny. To zapadá do kontextu doby, zejména po nástupu Habsburků se totiž zvětšil zájem 

o les, částečně z důvodu o řádný chod ekonomiky renesančního velkostatku, k němuž lesní 

majetek patřil. Zejména na komorních panstvích se k tomu ale přidávají další předpoklady 

naší lepší informovanosti, předně tehdejší úřední kultura, která zachovala množství psaných 

pramenů, jako jsou hospodářské instrukce, odhady a kvantum korespondence, a nakonec 

habsburský intenzivní zájem o myslivost, která byla s lesnickým provozem propojena 

technicky i personálně. 

Obnova země po husitských válkách byla zdlouhavá především demograficky, zemi chyběli 

po občanské válce obyvatelé. Dále došlo k významným majetkovým přesunům, které dnes 

označujeme zejména za rozchvácení majetku církevních řádů a církve vůbec. To vše ve svých 

důsledcích vedlo k extenzivnějším formám obhospodařování krajiny, navíc nevyžadujícím 

množství lidské práce. Prosadilo se zejména ovčáctví a rybníkářství. Postupně byla obnovena 

také těžba kovů, se všemi důsledky pro okolní lesy. 

Z Jagellonské doby se zachovaly pozoruhodné informace. Především kutnohorské stříbro, 

které bylo za Lucemburků důsledně zpracováváno a mincováno v Čechách, se náhle vyváželo 

i ve formě kovu. To může naznačovat dřevní nouzi v regionu, tu ostatně dokládají i další 

prameny (MACEK 1992). 

Obchodní spojení s hanzovním světem na severu obstarávala labská voroplavba, mířící 
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především do Drážďan, Magdeburgu, a Hamburku. Dalšími cíli vývozu byly i baltské 

přístavy, zejména Gdaňsk. Kromě vývozu smrkového a borového dříví, což byl základ 

konstrukce vorů, se tak vyváželo i pozoruhodné dřevěné zboží mající téměř charakter 

zbrojního exportu, a to tisové dříví určené pro Anglii. Angličtí výrobci luků (obávané 

lukostřelecké jednotky vybavené luky dlouhými až dva metry rozhodly více bitev své doby, 

mimo jiné Kresčak 1347) po vyčerpání blízkých zdrojů využili tisové porosty zachované ve 

střední Evropě a svojí poptávkou podnítili masové kácení tisů v českých zemích. Je dokonce 

pravděpodobné, že právě v tomto období pokleslo lidským vlivem zastoupení tisu na dnes 

obvyklou a tedy nepříliš vysokou úroveň. V Antverpách byla nalezena zmínka o zásilce 

12 770 kusů polotovarů ratišť původem z Čech a směřujících do Anglie (MACEK 1992). 

Nástup Habsburků v roce 1527 implantoval do českých zemí fungující státní správu. Tím se 

situace poněkud lišila od předchozí vlády Jagellonců. Pro lesy, zejména komorní čili státní, to 

postupně přineslo důsledky ve formě vydání lesních řádů a instrukcí. 

Roku 1555 byla vydána instrukce, která pravomoc dozoru nad lesy svěřovala nejvyššímu 

lovčímu, tento úřad tehdy zastával Petr Šatný. V podstatě se zde konstituuje dodnes trvající 

propojení povolání lesníka a profesionálního myslivce. Lesy určené k provozování myslivosti 

byly vedeny mírně odlišně, nicméně se jim dostávalo určitého stupně ochrany. 

Lesnictví bylo souběžně chápáno jako nezbytná podpora důlní činnosti, což na řadě míst 

vedlo k přímým zákazům exploatace lesů. Například panství Hluboká mělo úředně nařízeno 

šetřit své lesy jako dřevní rezervu pro nově otevřené stříbrné doly na Rudolfově, což sice 

omezovalo vlastnická práva, zároveň však poskytovalo majiteli panství podíl na výnosu těžby 

stříbra, jak plyne ze závazku, který na sebe vzali bratři Adam a David Ungadové dne 24. 9. 

1557. V Instrukci pro rudolfovského lesmistra z roku 1575 císařská kancelář konstatuje, že 

bylo zde příliš káceno a nebyly ponechány žádné výstavky, což se napříště přísně zakazuje. 

Toto nařízení pak bylo dlouhodobě kontrolováno, což naznačuje relace z roku 1609, která 

důvěrně oznámila české komoře, že za vlastnictví Malovců, kdy na lesy nedohlížel císařský 

lesmistr, byly lesy pustošeny a dříví v nich znamenitá na pořád nešetrně kácena. Proto 

panovala obava, aby ty lesy dokonce na věčnou záhubu k vysekání nepřišly. Podobná situace 

nepochybně nastávala i v okolí ostatního horního podnikání, ať už císařského nebo v režii 

šlechty, a snaha zásobit doly a související zpracování rud dostatečným množstvím dřeva vedla 

k důslednější kontrole lesního hospodaření (KRUML 1959). 

Konkrétní představu o tehdejším pohledu na lesnictví dává velmi dobře poznat odstavec 14 

Instrukce dané hejtmanovi panství Pardubského 15. října 1563 králem Maxmiliánem, který 

panství získal koupí od věřitelů Jaroslava z Pernštejna. Instrukce byla dána v půvabné 
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renesanční češtině, kterou je dnes pouze trochu pracnější přečíst a proto je ponechána 

v původním znění. 

 

„…14) O lesích. Což se pak prodávání a mejcení lesů na témž panství našem Pardubském 

dotejče, mají hejtman, Burian polesnej, přijmouc k sobě některý osoby, při času sv.Václava 

s forštmistrem na ta místa, kdežby se toho roku prodávati mělo, do všech hájemství vyjeti a na 

tom se společně snýsti mají, v kterých místech by se toho roku (pokudž obyčej jest lesů 

prodávati) mejtiti a prodávati mělo, kde a v kterým místě by se zvěři bez škody lesu smejtiti a 

uprodati mohlo, kde a v kterým místě (sic). A při těch prodajích na všech hájemstvích polesnej 

sám s hejnými bývati, a co se komu zač a pokud prodá, v registra svá zaznamenati, a hejní 

tolikéž sobě do svých register zapisovati dáti mají. A mimo to jich vyměření nemají se 

v žádných jiných místech lesové buď na kusy, provazce, ani dříví žádným vymyšleným 

spůsobem prodávati, ani na to cedule od hejtmana a forštmeistra vycházeti nemají. Než 

jestliže by toho potřeba nastala, že by se lesu více uprodati mělo, mají se vejš psaný osoby 

zase shledati a to rozvážiti; poznají-li toho potřebu, mají zase místa podlí náležitosti toho 

vyměřiti. Avšak polesnej ani forštmistr peněz sobě za lesy, co se jich prodá, k sobě přijímati, 

než písař důchodní; on toliko forštmeistr a polesnej toho šetřiti mají, což se kde prodá, aby 

pěkně pořádně sekali a mejta vyklizovali, a potom po těch mýtech aby zase lesové růsti mohli, 

pásti nedopouštěli. Taky na cizí panství lesu žádnýho na roky prodávati se nemá, než za 

hotové peníze …“ (ARCHIV ČESKÝ XXIII 1906). 

 

Z textu Instrukce jednoznačně plynou následující poznatky: lesní těžbou se nemělo škodit 

zvěři, bylo nařízeno vyklízení pasek usnadňující obnovu lesa, ze stejného důvodu byl na 

pasekách nařízen zákaz pastvy. Je maximálně pravděpodobné, že v klimaticky příznivém 

Polabí šlo o les výmladkový. Podle podobných zásad se v českých zemích lesnicky 

hospodařilo ještě dalších dvě stě let, a na řadě míst i déle. 

Energetickou spotřebu tehdejších metalurgických provozů, což z našeho pohledu byly větší či 

menší dílny, kompenzovala výroba dřevěného uhlí v milířích. Tímto jednoduchým způsobem 

byla zpracovávána a zhodnocena dřevní hmota, kterou nebylo možné s ohledem na absenci 

odpovídajících komunikací dopravit z odlehlých, často horských lokalit. Uhlíři a jejich 

sezónní chýše byli v lesích všudypřítomní. Snaha vyhledat uhlířsky vhodněji zpracovatelné 

dřeviny, tedy listnáče, dlouhodobě ovlivňovala dřevinné složení, a velmi pravděpodobně 

v některých oblastech vedla už tehdy k výslednému vymizení buku a javoru horského. 
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TŘICETILETÁ VÁLKA  

Třicetiletá válka (1618 – 1648) přinesla celkové zpustošení českých zemí, což se týkalo sídel, 

lidské populace a místy i lesních majetků. Uvádí se například poškození lesů při obléhání 

Hradce Králové roku 1643. Válečné škody na lesích byly na druhé straně pomyslné rovnice 

kompenzovány tím, že se na řadě míst zaniklých obcí a jejich polností spontánně, anebo 

s lidskou dopomocí obnovil les, tak vznikly například dnešní Klánovické lesy na východ od 

Prahy na místě katastru Švédy zničené osady Žák.  

 

OD TŘICETILETÉ VÁLKY K TEREZIÁNSKÉMU LESNÍMU ŘÁDU 

Období rekonstrukce země probíhalo zprvu pozvolna, posléze ovšem dynamicky. Stále se ale 

nacházíme v období, kdy se spalováním dříví získávala veškerá potřebná tepelná energie. 

Rostoucí snaha o zprvu šlechtické, později všeobecné podnikání v řadě oborů, hutnictví 

železa i dalších kovů, sklářství, a souběžně s tím neodpovědně provozovaná panská myslivost, 

a konečně nárůst populace v době míru, posléze vedla k situaci, která byla skutečně kritická, a 

vžilo se pro ni označení dřevní krize.  

 

SKLÁŘSKÁ VÝROBA 

Sklářství s lesem a lesnictvím velmi úzce souviselo, jednu z fází kolonizace našich hor lze 

přímo označit za sklářskou (srovnej JELÍNEK (2005)). Jednalo se de facto o snahu zhodnotit 

dřevní hmotu, kterou nebylo z dopravních důvodů možno zpeněžit jinak. Sklářské hutě byly 

zakládány už na sklonku renesance, po třicetileté válce bylo toto podnikání časté. Dokladem 

tohoto typu založení obce je toponymum huť, časté zejména v horách. Příkladem takové obce 

je Filipova Huť na Šumavě, v její centrální poloze na jižním svahu Antýglu. Huť založili 1785 

skláři Franz Denk a Franz Weber, jméno získala po tehdejším majiteli panství Prášily Filipu 

Kinském. Výroba skla zde zanikla roku 1820. Vlastní budova sklárny se nezachovala, její 

ruiny skrývá les. Podobných příkladů lze uvést prakticky nepřeberné množství, a to ze všech 

pohoří Českých zemí. Sklárny se po vyčerpání vhodné dřevní suroviny stěhovaly, osídlení ale 

často zůstávalo (JELÍNEK 2005). 

 

MYSLIVOST A JEJÍ VLIV 

Pro barokní dobu byla typická feudálně velkoryse pojímaná myslivost, což se projevovalo 

snahou o zmnožení loveckých možností a ve svém důsledku vedlo k růstu populací zejména 

spárkaté zvěře, tedy k přezvěření celé krajiny. Toto přezvěření bylo do jisté míry umožněno 

také tím, že právě v této době byly vytlačeny velké šelmy z nížin. Důsledky pro les byly 
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ovšem vysloveně negativní, spárkatá zvěř v kombinaci s absencí predátorů působí na lesních 

porostech značné škody. Proti myslivosti ovšem nešlo zasahovat ze zřejmých důvodů, 

myslivostí se totiž zabýval císař a nejvyšší šlechta, a tak byly škody zvěří dlouhodobě 

přehlíženy. 

Za panování císaře Karla VI., který sám byl nadšený lovec, a zejména pak za vlády jeho dcery 

Marie Terezie se situace postupně stávala zcela neudržitelnou, a to nejen kvůli škodám na 

lesích, ale zejména kvůli škodám na poddanských polnostech. Marie Terezie, v rámci svého 

reformního snažení, proti nadměrným stavům zvěře zasáhla až po smrti svého manžela 

Františka I. Štěpána (1765), a to Patentem (tedy zákonem) o náhradě škod působených zvěří 

(1766), a posléze Nařízením o omezení chovu černé zvěře ve volnosti (1770). Tato dvě 

opatření vedla k řadě založení nových obor, ve kterých byla černá i jelení zvěř chována, a 

škody na lesích byly ve volnosti omezeny. 

 

VZNIK RANGOVA LESNÍHO ŘÁDU 

Tomuto opatření ovšem předcházel vznik Lesního řádu, tedy zákonného předpisu, který 

reagoval na popisovanou kritickou situaci. Autorem tohoto předpisu byl lesmistr František 

Rang, zaměstnaný u Leopolda Ferdinanda hraběte Kinského (1713-1760). Na pokyn Jana 

Karla hraběte Chotka (1704–1787) vypracoval Rang Lesní řád pro Čechy, který byl po delším 

posuzování schválen ve Vídni, a zveřejněn jako Patent (rozuměj zákon) dne 5. dubna 1754. 

Pro Moravu byl vyhlášen 23. listopadu 1754, pro Slezsko o dva roky později, tedy roku 1756. 

Tento Lesní řád přinášel základ právního pořádku v lesním hospodářství. I když zákon byl 

ovlivněn dobou svého vzniku a tehdy panujícími mocenskými poměry, a byl v důsledku toho 

z dnešního pohledu poněkud omezený, přesto definoval povinnosti majitele lesa, a umožňoval 

alespoň určitou kontrolu způsobu hospodaření. Je ovšem nutné uvědomit si, že v této době 

existovala takzvaná patrimoniální správa, kdy panství jako vlastnická jednotka bylo zároveň 

jednotkou správní. (Zánik patrimonia nastal až roku 1848). Na řádný chod lesnictví tedy 

dohlížely jednotky vyšší, a to kraje. 

Rang jako lesník vzdělaný v zahraničí (hrabě Kinský ho totiž poslal získat loveckou a 

lesnickou praxi na vévodský dvůr do würtenberského Stuttgartu), do lesního řádu vtělil i 

poznatky získané tamním studiem. Inspirací mu byly velmi pravděpodobně i práce saského 

lesního inspektora Beckmana. K vysvětlení zákona praktickým lesníkům sepsal Rang dvě 

publikace, a to Návod, jak lesy chráněny, lépe pěstovány a uchovány býti mají a Instrukci 

pro lesní personál, která vyšla roku 1758 v Praze (FRIČ 1958). 

Rangovo snažení bylo ve své době nepochybným pokrokem, vedlo však, jako ostatně celá 
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snaha o zvýšení a zlepšení výnosu z lesa, postupně k tomu, co dnes, o dvě generace lesa a 

deset generací lesníků později, vnímáme jako jistý rozpor mezi přírodními a ekonomickými 

principy.  

 

DŘEVNÍ KRIZE A JEJÍ DŮSLEDKY 

Období dřevní krize vrcholilo za vlády Josefa II. Ten kvůli tomu vydal i některá z dnešního 

pohledu bizardní nařízení, například zákaz pohřbívání v rakvi. S definitivní platností hrozbu 

nedostatku energie zažehnalo až otevírání uhelných dolů na Ostravsku a Kladensku, to však 

probíhalo pomalu. Přesto, anebo právě proto, bylo dřevěné uhlí z milířů užívanou železářskou 

surovinou až do poloviny XIX. století (TLAPÁK 1983). 

Stav lesů byl už na přelomu první a druhé poloviny XVIII. století kritický, lesy byly těžbou 

prořídlé, zabuřenělé do té míry, že to velmi komplikovalo jejich přirozenou obnovu. V té době 

se začínaly prosazovat lesnické metody, které měly přinést nápravu této situace, a nejen to. 

Metody hospodářské úpravy lesa směřovaly k tomu, aby byl docílen plynulý výnos, tedy 

vyrovnané a nepřetržité těžby. Nejstarší metoda umísťovala těžby v tratích, souběžně se 

lesníci zlepšovali v metodách odhadu objemu kmenů i celých porostů. Tyto stále přesnější 

odhady, tedy taxování (odtud starší název hospodářské úpravy lesy taxace) umožnily posléze 

vznik metody lánové neboli pasečné, rozdělující les na tolik úseků (lánů, pasek), kolik let 

potřebuje les k dosažení mýtného stáří, tato metoda je připisována právě lesmistru Rangovi.  

Komplikace s dělením ploch, případně odhadnutých hmot, při dlouhých obmýtích vedlo 

výsledně k jeho dělení na dvacetileté periody. Tak vznikly soustavy staťové. Na ně navázaly 

soustavy věkových tříd, spojované s lesnickou činností Bedřicha Judeicha. Hledáním optima 

pravidelného a plynulého ekonomického výnosu z lesních ploch se postupně zabývalo několik 

generací lesníků.  

Podstatné byly změny v obnově lesa, která byla stále častěji umělá, šlo tedy o zakládání a 

pěstování obnovovaných lesních porostů lidskou péčí. Obvykle šlo o přímou síji a to buď 

„z kapsy“ nebo pod motyku (dub). Zároveň byla stále častější sadba nejrůznějších typů. 

V oblastech původně smíšených porostů začala intenzivní výsadba jehličnatých monokultur, 

kolem roku 1800 se stala nejoblíbenější dřevinou v obnově borovice lesní (období borové 

mánie), kolem roku 1840 pak začal významně dominovat smrk. To ovšem předpokládalo sběr 

osiva a manipulaci s ním. Osivo bylo často předmětem ochodu specializovaných firem, v té 

době těžko kohokoli napadlo, že se jedná o velmi problematickou genetickou manipulaci, 

jejíž důsledky pociťují lesní ekosystémy dodnes. Spory o původnost lesů s ohledem na 

předpokládanou nepůvodnost osiva jsou poměrně časté. 
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Oblíbenou metodou obnovy lesa se postupně stalo polaření. Paseky byly na řadě panství už 

od první poloviny XVIII. století pronajímány poddaným jako zemědělské plochy, nejčastěji 

na dva až tři roky. Na pasekách zbavených vegetace bylo pěstováno žito, oves nebo 

brambory. Tím byly sice vytvořeny předpoklady následného úspěšného zalesnění, zároveň byl 

ovšem výrazně poničen a změněn původní bylinný podrost (NOŽIČKA 1957). 

Nedostupnost dřevní zásoby v odlehlých místech vedla v druhé polovině osmnáctého století 

k budování vodních dopravních cest. Jako příklad mohou posloužit nejslavnější z nich, a to 

dva šumavské kanály Josefa Rosenauera. Jim těsně předcházela kanalizace toků na panství 

Nové Hrady. Tyto tři stavební akce měly zpřístupnit doposud nedostupnou dřevní zásobu, což 

se výsledně skutečně podařilo. 

 

Splavnění oblasti Horního Hvozdu na panství Nové Hrady 

Na dopravní i těžební nedostupnosti dřevních zásob v revíru Horní Hvozd Novohradských hor 

trvale selhávaly plány na jejich finanční zhodnocení. Proto inženýr V. Gerstorff navrhl hraběti 

Karlu Kajetánu Buquoyovi již v roce 1746 tři varianty vodního propojení Vltavy s Dunajem, 

z nichž pro Novohradsko by se býval mohl stát reálným plán spojení z Kaplice 

do Mauthausenu přes Dolní Dvořiště – Freistadt s použitím vod Pohořského rybníka, jehož 

voda by se převedla do Haberského potoka. Není přesně známo, proč byl tento projekt 

opuštěn. Důvody ale těžko mohly být příliš odlišné od slavné Gerstnerovy analýzy, která 

o několik desetiletí později zavrhla myšlenku stavby plavebního kanálu Dunaj Vltava. Tedy 

dlouhá zima, která by kanál vyřazovala z provozu na přibližně polovinu roku, a nedostatek 

vody k provozování plavebních komor.  

Hrabě František Leopold Buquoy byl průkopníkem snahy o získání vodní cesty k plavení 

dřeva, když ne již do Vídně, tak alespoň do Prahy, dále do Hamburku a do Holandska pro 

stavbu lodí. Severomořští loďaři dlouhodobě pociťovali zejména nedostatek kmenů vhodných 

ke konstrukci stožárů. V Horním Hvozdu ale byly zásoby kmenů, vhodných pro tyto účely a 

pokus s vývozem stožárového dříví byl započat již roku 1760, kdy dřevaři, pracující pro 

loďařské firmy, založili vesničky, nazvané později Alt Holland a Neu Holland.  

Tak zvaná dřevní nouze nebo také dřevní krize z poloviny XIX. století přinutila hraběte Karla 

Kajetána Buquoye k racionálním ekonomickým úvahám, jak dostat dřevo z Hvozdu k prodeji. 

Možnosti plavby dřeva posuzovali roku 1748 loďmistr Vogel a František Karel Berner, 

původně lesmistr, nyní hlavní kontrolor pošt. Berner navrhoval jen volnou plávku dřeva 

s využitím klauzurních rybníků. Zato návrh inženýra Jana Františka Riemera z roku 1761 byl 

reálně proveditelný za předpokladu postavení nových vodních nádrží a využití starých 
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rybníků. Riemerův plán byl proveden v letech 1777 – 1795 a předčil dosavadní i pozdější 

stavby pro volnou i vorovou plavbu.  

Hraběti Janu Nepomuku Josefu Buquoyovi byla přislíbena pražským guberniem vysoká 

záloha na tuto stavbu, ale císařská kancelář ji zamítla, přestože hydrotechnická komise 

prohlédla toky Malše, Černé a Pohořského potoka. Rozpočet na postavení klauzurních nádrží 

byl 27 319 zlatých, v roce 1777 byly toky upraveny pro plávku a roku 1783 byly provedeny 

pokusy se splavením vorů. 

Horní tok řeky Černé a Pohořského potoka byly splavněny až po roce 1795 a na tomto 

projektu spolupracoval s Riemerem i schwarzenberský inženýr Josef Rosenauer, stavitel obou 

šumavských plavebních kanálů (ANDRESKA & ANDRESKOVÁ 2006). 

 

Kanál na panství Český Krumlov 

Z pověření knížete Jana Schwarzenberga prověřil r. 1774 ing. Josef Rosenauer možnost 

převedení vod z povodí Vltavy přes horské rozvodí do povodí Dunaje. Z téhož roku pochází 

první Rosenauerův ještě předběžný návrh na vybudování plavebního kanálu. O rok později 

provedl zaměření a nivelaci terénu, kterým zamýšlel trasu kanálu vést. Roku 1777 předložil 

R. svůj projekt doplněný rozpočtem nákladů. Komisionelní posouzení se vleklo, r. 1778 proto 

předložil R. projekt přímo knížeti s prosbou, aby mohl první výkop sám financovat. Práce pak 

provedl s dělníky skutečně najatými za vlastní peníze. V sedle pod Růžovým vrchem spojil 

povodí potoka Ježová (Igelbach) se Světelským potokem, který gravituje do Dunaje. Tento 

důkaz možnosti propojení povodí vedl k vydání k povolení zahájení stavby, ta pak začala 20. 

dubna 1789. V prvním roce stavby dosáhl kanál délky téměř 22 km, souběžně se uskutečnila 

pokusná plávka polenového dříví. Kanál byl původně označován jako Vídeňský kanál, jeho 

stavbu totiž vyvolala potřeba palivového dříví, velmi dobře zpeněžitelného na vídeňském 

trhu. Do Vídně bylo kanálem přes rozvodí dopraveno 8 000 000 krychlových metrů dřeva. 

Výsledná délka kanálu po všech dostavbách byla přibližně 50 km (SCHEUFLER & ŠOLC 

1986). 

 

Vchynicko-tetovský kanál 

Důvodem stavby Vchynicko-tetovského se stal nedostatek dříví zejména v Praze, a to jak 

energetického, tak technického; ten vyvolal jeho vysokou cenu, což posléze nejen brzdilo 

rozvoj průmyslu, ale působilo chlad v domácnostech pražských měšťanů. Proto byl intenzivně 

hledán zdroj dříví, který by tento jednoznačný problém pomohl napravit. Situaci 
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komplikovalo i to, že většina dopravy dříví do středních Čech se dosud děla pomocí 

voroplavby. Regiony, odkud bylo možné dříví plavit, byly ovšem rovněž vytěženy. 

Tolik potřebná dřevní zásoba byla státní správou hledána a nalezena právě na prášilském 

panství na Šumavě, tehdy ještě patřícím rodu Kinských. Zachovala se tam hlavně proto, že 

toto odlehlé panství bylo komunikačně nedostupné a plavbu dříví odsud znemožňovalo 

balvanité koryto řeky Vydry. V této situaci koupili panství Schwarzenbergové, kteří 

disponovali jak potřebným kapitálem, tak zkušenostmi s vodní dopravou dříví. 

Klíčovou postavou tohoto lesnicko dřevařského podniku byl opět Josef Rosenauer. Tento 

schwarzenberský lesník za sebou měl 48 let služby, během kterých se zabýval hlavně vodní 

dopravou dříví. Ještě před podepsáním kupní smlouvy roku 1798 byl na panství vyslán, aby 

posoudil možnosti dopravy dříví. Nabízely se dvě varianty: splavnit koryto Vydry, anebo 

obejít problematický úsek Vydry kanálem. Rosenauer splavňování samotné Vydry zavrhl, a 

rozhodl se pro stavbu kanálu. 

Po podepsání kupní smlouvy na jaře 1799 Rosenauer Vchynicko-tetovský kanál vyměřil 

v terénu a ihned zahájil stavbu, jejíhož vedení se navíc ujal. Kvalifikované pracovní síly si 

vyžádal z ostatních panství schwarzenberského dominia. Na stavbě tak pracovalo 203 tesařů a 

108 zedníků, navíc pak asi 1000 nekvalifikovaných sil. Kanál byl dokončen v dnes nevídané 

době dvou stavebních sezon, v horách navíc velmi krátkých. Samotná plavba byla zahájena na 

jaře roku 1801. 

Koryto Vydry kanál opouštěl na takzvaných rechlích pod bývalou obcí Tetov, a vedl 

souběžně s řekou po jejím levém břehu nad dvorec Antýgl, odtud na lesovnu Rokytu, u které 

se začal od řeky vzdalovat. Postupně trasa obcházela po horizontále srážkovou oblast 

Hrádeckého potoka, a pod  Mossau, součástí obce Srní, se dostala nad řeku Křemelnou. 

Problém velkého spádu, který musel kanál překonat, vyřešil Rosenauer tím, že do trasy vložil 

tři spádné úseky se dnem dlážděným plochými kameny, takzvané skluzy. 

Tak se plavené dostalo dříví do Křemelné, posléze do Otavy a po ní na mezisklad v Dlouhé 

vsi. Zde bylo z řeky vytaženo a sušeno. Druhý podobně fungující mezisklad byl zřízen 

v Kestřanech nad Pískem. Po vysoušení, které zpravidla trvalo jeden rok, bylo dlouhé dříví 

plaveno jako vory, sáhové dříví pak volnou plávkou do Prahy. Zde navrhl Rosenauer umístit 

nad Vyšehradem plovoucí rechle, které v Podolí pomohly vybrat dříví z řeky a uskladnit je na 

ostrově, který se na starších mapách jmenoval Schwarzenberský. Ze skladu byla Praha 

zásobována palivovým a dalším dřevem.  

Důsledkem zjevně nadměrné těžby v regionu bylo otevření místních smrkových porostů 

bořivým větrům. První z řady větrných kalamit na sebe nenechala dlouho čekat a dostavila se 
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v zimě 1868/69. Po ní následovaly další a jejich důsledkem byla kůrovcová kalamita, kterou 

v takovém rozměru v českých zemích do té doby nikdo neviděl. Její likvidace trvala řadu let, 

a vyžádala si velké kvantum manuální a potažní práce. Poté, co rakouský stát odmítl nasazení 

vojska, hledal majitel panství pracovní síly všude, kde to jen bylo možné, což způsobilo 

příchod tisíců sezónních dělníků z různých koutů monarchie, například Italů (MINISTR 

1963). 

 

ŠKOLSTVÍ 

V souvislosti s potřebou kvalifikovaných lesníků se v českých zemích také postupně vyvinulo 

lesnické odborné školství. V XVIII. a XIX. století se budoucí lesníci školili u svých učebních 

pánů – praktiků. Učení probíhalo tak, že se postupně několik let účastnili všech prací, 

terénních i kancelářských, a závěrem studia předstoupili před kolegium lesnických odborníků, 

a po přezkoušení obdrželi Výuční list, a byli pasováni, čili uznáni pravodatnými lesníky a 

myslivci.  

Potřeba kontaktu s novějšími poznatky, se kterými se setkávala pouze poznání dychtivá část 

lesnické veřejnosti, vedla k zakládání učilišť. Tato lesnická učiliště byla obvykle zakládána 

vedoucími lesníky na některých panstvích, což se obvykle neobešlo bez podpory majitele 

panství. Ten tak získával jednoznačně kompetentnější personál. 

První učiliště na území Rakouska založil roku 1773 v Blatně u Chomutova lesmistr Jan 

Hynek Ehrenwehrt (1740 -1794), s podporou majitele panství Červený Hrádek hraběte 

Rottenhahna. Kurzy zde vedené byly jednoleté, touto školou prošla řada významných lesníků, 

mimo jiné i Franz Josef Matz (1755 -1841), který pak byl iniciátorem založení podobné školy 

ve Zlaté Koruně (vznik 1795), ta sloužila především k získání kvalifikovaných lesníků 

pro schwarzenberská panství. Příklad následovali i další lesmistři, například v moravských 

Dačicích (1821), slezské Hrabyni, na buquoyských Nových Hradech byla škola situována na 

Jakuli (1796). Hospodářská škola v Souticích (1780) nebyla přímo lesnická, lesnictví však 

bylo součástí jejího kurikula. V Plasích působila krátce mistrovská škola lesnická (1828-

1834).  

Vzdělávací trendy vyvolaly posléze potřebu vzniku skutečného lesnického středního školství, 

lze konstatovat, že si to vynutil celkový pokrok. První dvě takto koncipované školy založily 

lesnické spolky: roku 1852 založil Moravsko slezský lesnický spolek školu na Úsově, lokace 

naznačuje, že se tak dělo s lichtensteinskou podporou. Škola se pak přestěhovala na hrad 

Sovinec (1867) a odtud do nové budovy do Hranic (1896). 
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Školu v Bělé pod Bezdězem založila Česká lesnická jednota roku 1855, s podporou majitele 

panství a zámku Kristiana Waldstein-Wartenberga. Vyučovacím jazykem zde byla němčina. 

Roku 1904 se škola přestěhovala do Zákup a odtud roku 1945 do Trutnova. 

Roku 1888 byla založena třetí lesnická škola v českých zemích a to v Písku. Zpočátku šlo o 

revírnický dvouletý kurz, 1899 se změnila na školu Vyšší lesnickou (HOŠEK & TLAPÁK 

1980). 

Zejména v rané fázi založené školy byly velmi podstatné pro distribuci potřebných informací 

a kompetencí, komplexních pohledů na korektní postupy v lesnických činnostech, v delším 

časovém horizontu pak pro formování celkové lesnické tradice v našich zemích. 

Vyšší vzdělání získávali lesníci na pražské Polytechnice, na Lesnickém ústavu v Mariabrunnu 

u Vídně, a zejména na Královské lesnické akademii v saském Tharandtu (založeno 

Heinrichem Cottou, 1816). Odtud frekventanti také přinášeli učebnice, které pak byly 

dlouhodobě používány. Zvláště oblíbená byla Hartigova učebnice Lehrbuch für Försten und 

die es werden wollen, vydaná 1808. Autor chová v rodinném archivu její českou verzi rukou 

opsanou, cca roku 1875, pořízenou jeho prapředkem v redukované verzi jako studijní materiál 

před státními lesnickými zkouškami pod názvem Umění lesní podle Jiřího L. Hartiga. 

 

XIX. STOLETÍ 

Jak vlivem ze Saska importovaných náhledů, tak pod vlivem vlastních pozitivních zkušeností 

se prosazovalo stále více pěstování borovice a zejména smrku ve všech myslitelných 

polohách, zároveň se prosazovaly moderní zařizovací metody. Zejména pěstování smrku 

s ohledem na jeho vlastnosti se zdálo být směrem do budoucna jako ideální řešení, zejména 

s ohledem na jeho ekonomický výnos. 

Ne všichni lesníci byli těmito trendy nadšení, a ozývaly se i hlasy prozíravě kritické. 

Například šternberský lesmistr Jan Černý z Radnic o zavádění smrkových monokultur toku 

1836 napsal: 

„…Musím dodat, že les smíšený je syc dražší, nežli čistý les smrkový, ale země se neochuzuje 

jako u lesa čistě smrkového, ale udržuje při síle a to je bod ten nejdůležitější. Musí být snahou 

každýho rozumnýho lesního udržet kapitál půdní a tím zároveň je udržena cena země a její 

úrodnost. Menší řek bych výdělek z lesa je zas vyvážený cenou půdy. Větší zisk syc u čistého 

lesa smrkovýho mnohdy a většinu nás láká, ale ve skutečnosti je však menčí, je-li kapitál 

půdní snížený…“ (NOŽIČKA 1957). 
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Třeboňský lesmistr Jan Heyrovský pak napsal o nových taxačních metodách roku 1837:  

„…Systém podle saského vzoru, jež se tu hodně zavádí, se mi mnoho nezamlouvá. Les musí se 

také přírodě přizpůsobiti, nenechá se znásilňovati, aby se příroda nevymstila…“ (NOŽIČKA 

1957). 

XIX. století bylo pro naše země dobou dlouhého míru a nebývalého hospodářského vzestupu. 

Lesní hospodářství tento trend dlouhodobě kopírovalo. S výjimkou několika významných 

disturbancí, například výše zmíněné vichřice, respektive série vichřic, kolem roku 1870, které 

vyvolaly plošnou kůrovcovou kalamitu na Šumavě, se lesnictví rozvíjelo poklidně v intencích 

platné legislativy.  

Vznikla také řada významných lesních rezervací, jako první Žofínský prales 

v Novohradských horách (1838) a Boubín (roku 1858) na Šumavě. 

 

XX. STOLETÍ 

Někteří autoři za konec takzvaného dlouhého XIX. století pokládají až rok 1914, a novodobé 

dějiny pak počítají od vzniku samostatné ČSR roku 1918. Z hlediska lesnických dějin je třeba 

poznamenat, že po I. světové válce byly naše lesy poškozené válečnou nepéčí a větrnými 

polomy. Lesnické hospodaření jednotlivých velkostatků významně a často bolestně zasáhla I. 

pozemková reforma, vyhlášená záborovým zákonem, která ze státu postupně udělala vlastníka 

podstatné plochy lesů.  

Z doby I. ČSR nutno zmínit mniškovou kalamitu, která zasáhla smrkové monokultury 

v nížinách. Poškození lesů nastalo také krutými zimami za II. světové války a následná 

kůrovcová kalamita poté zaměstnávala lesníky více let.  

Zde se ale dostáváme do doby, kterou není možné a ani žádoucí aktuálně hodnotit historicky. 

Tak závažné problémy jako imisní poškození lesů v druhé polovině XX. století se autorovi 

navíc pro přetrvávající důsledky dokonce ani hodnotit nechce. 

Toto posouzení přísluší jako úkol historikům budoucím.    
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝMLADKOVÉ LESY V NP PODYJÍ 

 

Robert Stejskal 

 

ÚVOD 

Národní park Podyjí leží v prastaré sídelní oblasti. Kaňonovité údolí Dyje s těžko přístupnými 

srázy a skalnatými svahy sice může působit jako nevhodné prostředí pro život lidí, přesto je 

řada dokladů o tom, že řeka obklopená lesy na slunných svazích člověka od pradávna 

přitahovala. Rozsáhlé plochy lesů poskytovaly nejen potřebnou dřevní hmotu, ale celou řadu 

dalších užitků. O dlouhodobém využívání krajiny svědčí i lesní porosty v podobě 

výmladkových lesů, nebo též pařezin. Pařeziny se prolínaly s porosty vysokého lesa, ve 

východní části Podyjí též s rozsáhlými plochami pastvin, střídaly se s loukami, vinicemi a 

políčky.  

 

HISTORIE VÝMLADKOVÝCH LESŮ V NP PODYJÍ 

Problematikou historického vývoje lesů NP Podyjí se zabýval VRŠKA (1998). Nejstarší 

dochované údaje o výmladkových lesích zájmového území sahají do konce 18. století. 

Josefinský katastr z roku 1787 vylišoval pro velkostatek Vranov nad Dyjí (zahrnující 

z dnešního NP zhruba polesí Vranov, Čížov a Lukov) též hospodářskou skupinu lesa nízkého 

s dobou obmýtí 40 let. Doba obmýtí se na tomto velkostatku až do roku 1919 nezměnila a 

teprve později se prodloužila na 50 let. Doba obmýtí 50 let je též uváděna v lesním 

hospodářském plánu z let 1932-1941 pro velkostatek Hradiště u Znojma. 

Co se týče plošného zastoupení pařezin v lesích NP Podyjí, na velkostatku Vranov nad Dyjí 

se mezi roky 1839 a 1930 pohyboval podíl nízkého lesa kolem 25 %. Oproti tomu na polesí 

Podmolí pařeziny ještě ve třicátých letech 20. století zaujímaly více než 90 % plochy lesů. Na 

velkostatku Hradiště u Znojma (revíry Popice, Mašovice, Bezkov – tento katastr leží mimo 

NP) podle stabilního katastru z r. 1839 údajně též převládaly lesy nízké (podíl cca 60 %). 

V současnosti (listopad 2010) probíhá v rámci výzkumného záměru shromažďování informací 

z historických materiálů s cílem zjistit historický, resp. současný rozsah výmladkových lesů 

v NP Podyjí (T. Vrška, pers. comm.).  

Zajímavé jsou dochované údaje o dřevinách pařezin. Josefinský katastr uvádí pro jednotlivé 

revíry velkostatku Vranov nad Dyjí tyto dřevinné skladby: Čížov – habr, osika (531 ha), 

Lukov – habr, borovice, výstavky dub (200 ha), Braitava u Vranova – dub, bříza, líska (163 

ha). Dle lesního hospodářského plánu z r. 1808 byla na velkostatku Vranov nad Dyjí 
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v zastoupení dřevin uváděna pouze bříza. Ještě později byly k r. 1847 na tomto velkostatku v 

dřevinné skladbě pařezin ve všech revírech uváděny druhy: habr, bříza a osika, příp. 

ještě borovice. Na polesí Podmolí jsou k r. 1839 uváděny převážně výmladkové lesy dubové 

(s výstavky), habrové, březové a topolové. Co se týče velkostatku Hradiště u Znojma, ve 

stabilním katastru z r. 1839 je pouze zmínka o tom, že zde převládaly listnáče. V části tohoto 

velkostatku (Bezkov) byly pařeziny se zastoupením dubu, habru a borovice. 

O způsobu pěstování pařezin je známo jen to, že se na velkostatku Vranov nad Dyjí prováděla 

těžba formou holosečí a zcela se spoléhalo na výmladnost pařezů. Podle výše uvedené 

dřevinné skladby lze usuzovat, že porosty s výstavky dubů a borovic se pěstovaly jako les 

střední. Ještě před tím, do konce 18. století se uvádí, že se těžba v lesích prováděla toulavým 

způsobem (tzn. jednotlivý výběr stromů požadované kvality). Asi tak, jak se dodnes děje 

v některých částech Evropy (např. Banát v Rumunsku). 

V období zhruba od konce 19. do začátku 20. století začala přeměna pařezin na vysoké lesy a 

obhospodařování lesů výmladkovým způsobem pozvolna zaniklo. Jedním ze způsobů, který 

byl zmiňován v lesním hospodářském plánu z r. 1944 na velkostatku Vranov nad Dyjí, byl 

výběr veškerého netvárného a nežádoucího materiálu. Tímto způsobem, jednocením trsů 

s ponecháním nejlepšího jedince, postupně vznikly porosty nepravých kmenovin. Na 

velkostatku Hradiště u Znojma probíhala kolem r. 1870 přeměna listnatých porostů na 

jehličnaté. Přeměny se ještě kolem r. 1921 prováděly formou lesního polaření. Po vyvezení 

dřeva nájemci jednotlivých ploch na pasekách vyklučily pařezy a zasázely na dva roky 

brambory. Třetím rokem se paseka osázela jehličnany. Do meziřádků se ještě třetí a čtvrtý rok 

sázely znovu brambory, které se okopávaly, čímž se potlačovala buřeň. 

Co se týče údajů o dalším působení člověka v lesích, v období 1880-1920 je v lesní evidenci 

zmiňováno poškození půdního krytu polařením a travařením, škody ohněm (zejména u 

Znojma), dále krádeže dříví, hrabanky, trávy a rahen. 

 K oblasti Hnanice – Havraníky písemné záznamy o pařezinách nejsou k dispozici (nebo 

alespoň nebyly zatím zjištěny). Je to dáno i tím, že většina plochy těchto katastrů byla 

přeměněna na pastviny a políčka. Pasené plochy se během staletí proměnily na vřesoviště. 

Jediný větší lesní komplex zůstal zachován na hranici s Rakouskem podél potoku Daníž. 

Počátkem roku 1910 začalo umělé zalesňování této oblasti, ve 30. a 40. letech zejména 

akátem. Z dobových fotografií z přelomu 19. a 20. století a leteckých snímků z konce 30. let 

je ovšem zřejmé, že se zde pařeziny vyskytovaly. Byly to ovšem pouze různě velké ostrůvky 

lesa na rozsáhlých plochách obecních pastvin. Využívání této části krajiny mělo patrně 

živelný charakter a výsledné porosty byly výsledkem urputné kompetice mezi dřevinami a 
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pasoucím se dobytkem. Patrně ovšem i v tomto pastevním lese parkového vzhledu musel 

existovat určitý kontrolovaný systém pastvy. Nejspíš byl vždy znemožněn vstup pasoucích se 

zvířat na čerstvě vytěžené plochy pařezin. 

Faktem je, že historické údaje o lesích jsou úplnější pro větší lesní majetky. Údaje z malých 

majetků jsou buď kusé, nebo chybějí úplně. Jak probíhalo pařezení v selských lesích tedy 

prakticky nelze zjistit. 

 

DNEŠNÍ PAŘEZINY NP PODYJÍ 

Největší plochy výmladkových lesů najdeme převážně ve východní (nejsušší a nejteplejší) 

části Podyjí v dubovém a buko-dubovém vegetačním stupni, zhruba mezi Podmolím a 

Znojmem. „Čisté“ pařeziny najdeme zejména na strmých údolních svazích nebo na okrajích 

plošiny, zatímco na plošině a lépe přístupných svazích jsou dnes časté nepravé kmenoviny, 

tedy pařeziny s vyjednocenými trsy do podoby vysokého lesa. Porosty výmladkového 

původu, nebo alespoň jejich zbytky v podobě jednotlivých stromů lze ovšem najít i v západní 

části na Braitavě v dubobukovém, resp. bukovém vegetačním stupni. 

Nejlepší ukázky jsou zachovány např. u Podmolí na plošině nad Šobesem, v okolí 

Sealsfieldova kamene nebo u Králova stolce. Zajímavé jsou i pařeziny nad Popicemi, které 

jsou zde v mozaice s bývalým pastevním lesem. Ten se dnes pozná podle přítomnosti nápadně 

velkých dubů s dobře rozvinutou korunou, pod nimiž je patro výrazně mladších dřevin – 

převážně dubů, které zde vznikly z náletu nebo výsadby po ukončení pastvy. Stejně tak lze 

bývalé pastevní plochy poznat podle výskytu akátu. Nejstarší, nejdéle odlesněné plochy 

pastvin byly uměle zalesňovány akátem. 

Z fytocenologického pohledu patří podyjské pařeziny do několika skupin. Na bohatších 

půdách jsou to výmladkové dubohabřiny vůbec nejrozšířenější asociace Melampyro 

nemorosi-Carpinetum (celá střední část Podyjí). Na chudých a suchých stanovištích jsou pak 

různé typy acidofilních a teplomilných doubrav (zejména Luzulo albidae-Quercetum 

petraeae, Festuco ovinae-Quercetum petraeae a Sorbo torminalis-Quercetum). Na strmých 

balvanitých svazích bývají i suťové lesy výmladkového původu. Ze sekundárních porostů 

jsou typické výmladkové akátiny. Specifickým typem jsou břehové porosty podél řeky Dyje, 

kde dřeviny zmlazují z pahýlů, vývratů nebo i padlých kmenů některých dřevin (vrba, olše, 

jasan). 

Jak staré jsou dnešní podyjské pařeziny? Přesné informace zatím nejsou známy, ale vzhledem 

k tomu, že údolí Dyje je osídleno lidmi již od pravěku, může to být velmi dlouhá doba v řádu 

tisíců let. HÉDL & SZABÓ (2010) uvádějí, že pařezení na jižní Moravě je zmiňováno již ve 
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středověkých dokumentech. A patrně bylo ještě mnohem starší, protože se v nich hovoří již 

jako o plně rozvinutém systému. V některých lesních porostech Podyjí, např. na hraně údolí 

nad Liščí skálou u Podmolí, jsou mohutné trsy dubů s pařezovými základy o průměru 4-5 m 

(viz obr. 1). U takto objemných pařezových základů uvádí HÉDL & SZABÓ (2010), že 

musely být pařezeny již před tisícem let. VRŠKA (1998) uvádí, že porosty kolem Podmolí a 

Mašovic byly pěstovány jako pařeziny asi 4 století. V září r. 2010 byly pokusně vykopány 

pařezové základy ve dvou porostech poblíž Šobesu s cílem najít mezi kořeny úlomky starého 

dřeva a pokusit se zjistit věk pařezin (T. Vrška, pers. comm.). 

 

BIODIVERZITA VÝMLADKOVÝCH LESŮ NP PODYJÍ 

Obhospodařovaná pařezina je dynamickou mozaikou různě starých stádií lesa. Najdeme v ní 

holé, čerstvě vytěžené paseky, dále mladé porosty s neproniknutelnou džunglí pár let starých 

výmladků a zralé porosty v mýtním věku. Právě v této mozaikovitosti a nabídce pestrých 

podmínek tkví klíčový význam pařezin pro biodiverzitu. Díky různým poměrům světelným a 

teplotním, proměnlivé nabídce kvetoucích rostlin nebo dřevní hmoty nachází v pařezinách 

útočiště široké spektrum organismů. Další a další druhy stopují ve výmladkovém lese 

jednotlivé fáze nezbytné pro svůj optimální vývoj, ať již jde o druhy podrostu, lesní hrabanky 

nebo druhy vázané různým způsobem na dřeviny.  

Je potřeba zdůraznit, že současná podoba výmladkových lesů je zcela zřejmě odlišná od jejich 

podoby v době aktivního obhospodařování. Dnešní porosty je možné označit za přestárlé 

pařeziny. Odhlédneme-li od věku pařezů, z nichž stromy opakované obráží, stromy ve 

výmladkových lesích dnes dosahují věku přibližně mezi 60 až 120 lety. Mladší věkové třídy 

téměř chybějí (kromě akátin). Tak vysokého věku pařeziny v historii nikdy nedosahovaly. 

HÉDL & SZABÓ (2010) uvádějí, že doba obmýtí se během staletí prodlužovala. Na Pálavě se 

například kolem r. 1400 pohybovala kolem 7 let a vzrostla až na 40 let. Co se týče zmíněné 

mozaikovitosti a střídání jednotlivých věkových stádií lesa, v současných porostech tato 

mozaika chybí.  Na velkých plochách (hektary až desítky hektarů) se vyskytují souvislé 

plochy výmladkových lesů víceméně stejného věku. Porosty se liší zápojem, místy se 

vyskytují rozvolněné porosty (buď na silně vysýchavých místech, nebo tam, kde se porosty 

ještě nestihly zapojit). Rozvolněná místa vznikají i na místech, kde dochází k rozpadu 

porostů. 

Významným rozdílem dnešních pařezin oproti historickým je i pozměněný tok živin. Dřívější 

pravidelné odnímání biomasy těžbou dřevní hmoty, travařením, hrabáním steliva a pastvou 

samozřejmě vedlo k určitému ochuzování stanoviště. Dnes dochází nejen k hromadění 
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biomasy, ale navíc k obohacování stanovišť vzdušným dusíkem, takže i na geologicky 

chudých substrátech mohou podrost ovládat agresivní nitrofilní druhy.    

Nejcennějším atributem přestárlých, neudržovaných porostů je pro současnou faunu a 

mykoflóru vysoká zásoba mrtvého dřeva (stojícího i ležícího). V minulosti byla patrně zásoba 

mnohem nižší vzhledem k velké potřebě palivového dřeví. 

Jak je možné, že i v historických pařezinách, kde byl obrovský tlak na suchou dřevní hmotu, 

přežívaly i náročné saproxylické, resp. sapromykofágní druhy hmyzu? Tajemství zčásti 

spočívá v pařezových základech zmlazovaných dřevin. I když veškerá dřevní hmota byla při 

těžbě odebírána na palivo, na pasekách vždy zůstávaly pařezy, ze kterých dřeviny opakovaně 

obrážely. A právě díky těmto pařezům zde přežívaly dřevní druhy hmyzu. Některé z nich 

čekaly na vhodný okamžik, jakým bylo právě oslunění pařezů po těžbě, a teprve poté se 

dokázaly namnožit. Jiné druhy, vyžadující stinné lesní mikroklima, naopak vyčkávaly na 

zapojenou fázi dospělé pařeziny. Důležitou úlohu měly i výstavky (v Podyjí duby a borovice) 

nebo stromy osekávané na hlavu. Na nich nacházely útočiště např. druhy hmyzu vyžadující 

vzrostlé stromy a prosychající větve v korunách, dále třeba dutinoví ptáci nebo savci. 

V krajinném pohledu pro přežívání těchto druhů hrála roli celková pestrost krajiny s širokou 

nabídkou dřevin v řídkých pastevních porostech, remízcích anebo v podobě solitérů ve volné 

krajině. 

Liší se nějak společenstva pařezin a vysokých lesů? K této otázce není v odborné literatuře 

mnoho uchopitelných informací. Při srovnání společenstev brouků aktivně 

obhospodařovaných pařezin a vysokého lesa s převahou buku lesního v rumunském Banátu 

v okolí Svaté Heleny (STEJSKAL 2010) se ukázalo, že celkovým počtem zjištěných druhů se 

pařeziny nijak zásadně nelišily od vysokého lesa. Zajímavé ovšem bylo, že obě společenstva 

si nebyla příliš podobná (jen třetina ze zjištěných druhů se vyskytovala v obou typech lesa). 

Epigeon pařezin, tj. soubor druhů žijících na půdním povrchu v hrabance, se ukázal výrazně 

druhově bohatší než u vysokých bučin. Větší druhová bohatost brouků v hrabance pařezin 

vyplývá pravděpodobně z větší prostorové diferenciace mikrobiotopů v bezprostřední 

blízkosti pařezových základů pařezin oproti vysokým lesům. Jednoduše řečeno, v 

nejrůznějších zákoutích starých pařezových základů a jejich blízkosti nalezne vhodný biotop 

patrně větší škála druhů. Lze předpokládat, že druhová pestrost hrabanky pařezin roste s 

délkou výmladkového hospodaření a tedy s růstem pařezových hlav. 
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PŘÍKLADY DRUHŮ VÁZANÝCH NA VÝMLADKOVÉ LESY NP PODYJÍ 

Lesní porosty NP Podyjí patří k druhově nejbohatším biotopů tohoto území. Dnešní fauna i 

flóra odráží nejen současný stav lesních porostů, ale zejména jejich historický vývoj. Kromě 

široce rozšířených druhů schopných rychlého osídlení vhodných biotopů zde najdeme i 

taxony přežívající v tomto území jako relikty různě vzdálené minulosti. Právě druhy 

takzvaných starobylých lesů patří v současné krajině k nejcennějším. 

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne): V Podyjí přežívá jedna z nejsilnějších populací 

na Moravě (v Čechách již motýl vymizel). Je příkladem lesního druhu, který vyžaduje stádia 

čerstvě vytěžených pasek a mladých, nezapojených porostů. Jen tato mladá stádia jsou 

dostatečně osluněná pro vývoj jeho housenek na dymnivkách. Motýl vyžaduje permanentní 

nabídku vhodných pasek v prostoru a čase. Nyní přežívá např. na okrajích lesních porostů 

podél údolních luk a v okrajových porostech podél větších lesních světlin. Podobné biotopy 

s bohatým jarním aspektem vyhledává např. nosatec Mogulones larvatus. 

Saproxyličtí brouci: V pařezinách najdeme dlouhou řadu druhů svázaných v různé míře 

s mrtvým dřevem. Osluněné duby, hlavně ve svahových porostech (Obr. 2) nebo na hranách 

svahů a prosvětlených místech vyhledává ke kladení vajíček tesařík obrovský (Cerambyx 

cerdo). Tento brouk je dosud poměrně běžně rozšířen zejména ve východní polovině Podyjí. 

Tesaříkovi vyloženě vyhovují přestárlé fáze pařezin. Tytéž biotopy obývá jeden z nejbizarněji 

vypadajících nosatců, krytonosec Gasterocercus depressirotris (čel. Curculionidae, Obr. 3). 

Pařezové základy ve výmladkových lesích jsou typické tvorbou dutin. Dutiny se mohou lišit 

substrátem, vlhkostí, výškou umístění, spojením se zemí, otevřením apod. Specifické 

podmínky vytváří rovněž přítomnost hub nebo mravenců v kmeni stromu. Jedná se o biotop 

řady často velmi ohrožených druhů brouků čeledí kovaříkovití (Elateridae, např. Ampedus 

spp.), mršníkovití (Histeridae, např. Abraeus spp., Plegaderus spp.) nebo drabčíkovití 

(Staphylinidae, např. Hesperus rufipennis). Specifické podmínky dutin vyplněných vodou 

(dendrotelmy) vyžadují larvy mokřadníka Prionocyphon serricornis (čel. Scirtidae). Tento 

skrytě žijící druh byl v Podyjí zjištěn vzácně na více místech. Poškozená místa na kmeni 

starších dubů vyhledává vzácný tesařík Pedostrangalia revestita. Prosychající větve 

v korunách stromů jsou biotopem larev tesaříka Clytus tropicus, lýko živých stromů žerou 

larvy krasce Coraebus undatus. Ve starém, tlejícím dřevě padlých kmenů nebo větví 

prostoupeném myceliemi dřevokazných hub žijí larvy vzácného dřevomila Dromaeolus 

barnabita. 

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix): Tento pták býval v Podyjí lovnou zvěří až do počátku 20. 

století. Je nápadným druhem, kterému vyhovovala mozaika pasených ploch a výmladkových 
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lesů. V pestrém koberci keříčků složených z vřesu, borůvčí a na čerstvých pasekách pařezin 

s bohatou pasekovou vegetací nacházel dostatek potravy i vhodného krytu. Později se zásadní 

proměnou krajiny, kterou začal ovládat na jeho vkus hustý les, vymizel. 

Dudek chocholatý (Upupa epops): V NP Podyjí žije několik ptáků tohoto vzácného ptáka. 

Dudci hledají potravu s oblibou na pastvinách a v Podyjí hnízdí jak na vřesovišti ve starých 

třešních, tak i ve svahových porostech pařezin s přestárlými dutými duby. 

Cévnaté rostliny: V pařezinách je typické, že po smýcení porostu se vytěžená plocha na pár 

let rozzáří kobercem rostlin, které později po zastínění novými výmladky opět dočasně zmizí. 

Právě tato „kvetoucí fáze“ pařeziny, i když zpravidla převládají zcela běžné lesní nebo 

pasekové druhy, je velmi cenná, zejména pro hmyz. Z vzácnějších druhů rostlin, jimž 

vyhovuje periodické prosvětlování, můžeme z Podyjí jmenovat např. kýchavici černou 

(Veratrum nigrum) nebo některé orchideje (Platanthera chlorantha, Orchis spp.). Vzácným 

druhem mozaiky pastevního lesa a pařezin je i lýkovec vonný (Daphne cneorum). 

 

MANAGEMENT VÝMLADKOVÝCH LESŮ NP PODYJÍ 

V současné době v Podyjí aktivně obhospodařované pařeziny v lesních porostech nenajdeme. 

Snad jediným případem, kde se dřeviny opakované zmlazují na pařezu, jsou porosty pod 

elektrovody. Pravdou je, že tyto pařeziny trpí celou řadou nedostatků - některé z těchto 

porostů ovládá trnovník akát, dalším negativním faktorem je ponechávání dřevní hmoty na 

místě po pokácení. To vede k hromadění živin a silné eutrofizaci stanoviště. 

Princip výmladkového hospodaření Správa NP využívá při péči o biotopy, např. pro obnovu a 

zpestření náletových porostů na nelesních lokalitách (např. vřesoviště, lada, zarůstající okraje 

luk apod.). Jedná se např. o porosty osik, habrů, ale i lip nebo dubů. Cílem je rozrůznit těžený 

porost tak, aby obsahoval více věkových stádií. Stejně tak se výmladkové schopnosti dřevin 

využívá při obnově porostů křovin. Opět je cílem rozrůznit přestárlé, dlouhodobě 

neudržované křoviny a vytvořit různověký porost. Pro pásy křovin s trnkami, švestkami, 

ptačím zobem, babykou, svídou, brsleny, kalinami a řešetláky anebo lískové porosty se tato 

metoda jeví jako optimální nástroj. 

V několika lesních porostech dále proběhlo pokusné vytěžení vybraných ploch s cílem zjistit, 

zda přestárlé porosty jsou schopny zmlazovat. Ukazuje se, že dřeviny víceméně bez problémů 

vyhání nové pařezové výmladky, limitní je ovšem silné skousávání zvěří. Vytěžené plochy 

tedy bude nejspíš nutné oplocovat.  

Správa NP Podyjí připravuje projekt obnovy výmladkového hospodaření na části plochy 

národního parku. Tato technika je navrhována i v aktuálně připravovaném plánu péče. Plošný 
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rozsah výmladkových porostů není dosud stanoven, ale bude se pohybovat v řádech stovek 

hektarů (cca 200-250 ha). Společně s bezzásahovým režimem na většině plochy národního 

parku bude pařezení důležitým nástrojem k ochraně lesní biodiverzity. Hlavním cílem je 

zajistit nepřetržitou nabídku vhodných stanovišť pro druhy, které se během staletí 

přizpůsobily výmladkovému hospodaření a s aktivní podporou se zvýší šance na jejich 

dlouhodobé přežívání. 

 

 

Obr. 1: Takto mohutné trsy mohly být seřezávané několik století (© R. Stejskal). 
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Obr. 2: Přestárlé pařeziny jsou typické dostatkem mrtvého dřeva. Z přítomnosti vřesu lze 

soudit, že na tomto místě probíhala i pastevní činnost (© fotoarchív Správy NP Podyjí). 

 

Obr. 3: Na osluněných dubech žije v pařezinách bizarní krytonosec Gasterocercus 

depressirostris (© V. Křivan). 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: VLIV ZVĚŘE NA STAV A VÝVOJ OBNOVY LESA V NPR VRAPAČ 

(LITOVELSKÉ POMORAVÍ) 

 

Petr Čermák 

 

V letech 2001–2005 byl na třech trvalých transektech v NPR Vrapač  sledován vliv zvěře na 

dřeviny v přirozené obnově lužního lesa. Ve zmlazení převažovaly: Fraxinus excelsior, Acer 

pseudoplatanus, Acer campestre a Acer platanoides. 

 

METODIKA A MATERIÁL 

Délka transektu byla volena tak, aby transekt byl pokud možno homogenní z hlediska 

porostních podmínek, minimální délka byla 50 m. Šířka transektů byla 3 m. Na transektech 

byly sledovány všechny dřeviny do výšky 2 m. Byla změřena jejich výška (s přesností 1 cm). 

U všech dřevin byla dále zjišťována prezence aktuálního poškození okusem (bez rozlišení 

intenzity poškození). 

Území NPR Vrapač bylo do roku 2003 součástí honitby Mladeč (1022 ha). V honitbě byl 

chován srnec (Capreolus capreolus), jehož normovaný stav byl 46 ks; daněk (Dama dama) 

nebyl normován. Od roku 2003 je rezervace součástí honitby Nové Mlýny (716 ha). 

V rozhodnutí o uznání honitby z dubna 2003 nebyl chov daňka opět normován a to ačkoliv 

byl daněk v poměrně vysoké početnosti vykazován; normovaný stav srnce byl 41 ks, 

minimální stav 16 ks (obojí vztaženo na celou rozlohu honitby). 

 



 130

VÝSLEDKY 

Všechny čtyři převažující dřeviny (Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Acer 

platanoides, Acer campestre) byly okusem výrazně poškozovány, stejně jako ostatní jen 

vtroušené dřeviny (Obr. 1). Ve všech monitorovacích letech byl nejvíce poškozen Acer 

pseudoplatanus.  
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Obr. 1: Procento okusem poškozených dřevin – NPR Vrapač. 

 

Dřeviny vyšší než 30 cm byly poškozeny znatelně více (2001 – 62%; 2003 – 75%; 2005 – 

88%) než dřeviny do 30 cm výšky. Průměrná výška náletu se namísto očekávaného růstu 

většinou snižovala, na všech transektech byl zaznamenán radikální okus, často i 

s ulamováním víceletých přírůstů. Roční přírůst nepoškozených dřevin se přitom pohyboval 

v rozmezí 2–15 cm u dřevin do 30 cm výšky, 5–25 u dřevin do 50 cm výšky a 10–40 cm u 

dřevin vyšších než 50 cm.  

Na všech třech transektech došlo v období 2001–2005 k výraznému úbytku početnosti dřevin 

(Obr. 2) a to i přesto, že se objevovaly nové semenáče. Na transektu A ve sledovaném období 

ubývalo dřevin v náletu především mezi roky 2001 a 2003, vymizely téměř všechny vyšší 

dřeviny (v roce 2001 15 jedinců nad 30 cm výšky, v roce 2003 pouze 3 jedinci). Na 

zpomalení trendu mezi roky 2003 a 2005 se podílel nový nálet, který se objevil v období 

2003–2005 (v roce 2003 na transektu 158 jednoletých a dvouletých jedinců, v roce 2005 133 

jedinců jednoletých a dvouletých jedinců) a kompenzoval úbytek staršího zmlazení. 
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Obr. 2: Hustota nárostů – NPR Vrapač. 

 

U převažujících druhů dřevin korespondoval pokles početnosti s jejich poškozením 

(procentem okusem poškozených jedinců za celé sledované období). Mezi procentuálním 

úbytkem početnosti dominantních dřevin a procentem poškozených jedinců za celé sledované 

období je těsný korelační vztah (ČERMÁK & MRKVA 2006). Okus lze proto jednoznačně 

považovat za dominantní faktor vyvolávající redukci početnosti dřevin a změny jejich 

zastoupení – především zvyšování zastoupení Fraxinus excelsior na úkor Acer 

pseudoplatanus (Obr. 3). Negativní selekce se ovšem nepříznivě uplatnila i u dalších dřevin. 

Na transektu A v průběhu monitoringu zcela vymizel Acer campestre (v roce 2001 nalezeno 

9 jedinců, v roce 2003 4 jedinci, v roce 2005 již žádný jedinec), stejně tak zmizel z transektu 

C (tam byl ovšem zastoupen pouhými 2 jedinci). V průběhu vymizeli také jen několika jedinci 

zastoupené druhy (nejsou zahrnuty do obr. 1): Euonymus europaeus a Quercus robur. 

Vzhledem k tomu, že u nich nebylo při monitoringu zaznamenáno poškození zvěří, nemusí 

ovšem jejich absence s okusem souviset. Vzhledem k míře okusu a jeho silně selekčnímu 

charakteru, lze také předpokládat, že u méně se zmlazujících a přitom atraktivních dřevin, 

jako je v případě NPR Vrapač jilm habrolistý (Ulmus minor), může docházet k jejich úplnému 

vylučování z obnovy bez toho, že by byla vůbec zaznamenána, tj. že jsou semenáče 

opakovaně poškozeny ihned po té, co se objeví a rychle s nárostů vymizí. Tento předpoklad 

vychází z porovnání se zaplocenými plochami mimo rezervaci (ve stejné honitbě a stejném 

typu porostu), kde se jilm na rozdíl od okolních porostů pravidelně vyskytoval.  
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Obr. 3: zastoupení jednotlivých druhů dřevin v nárostech přirozené obnovy – NPR Vrapač. 

 

Z výsledků monitoringu poškození dřevin vyplývá, že okus zvěří je v NPR Vrapač jedním 

z významných limitujících faktorů obnovy lesa, zásadně ovlivňuje presenci nárostů, jejich 

početnost a druhovou skladbu, přežívání i odrůstání dřevin. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: PÉČE O LESNÍ EKOSYSTÉMY V NP PODYJÍ 

 

Petr Vančura 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Lesní ekosystémy zaujímají 5285 ha (tj. 84 %) z celkové výměry 6276 ha Národního parku 

Podyjí. Celé území NP náleží do přírodní lesní oblasti 33 – Předhůří Českomoravské 

vrchoviny a v 1. – 4. lesním vegetačním stupni se zde vyskytuje celkem 83 lesních typů 

(ANONYMUS 1992). 

Pro vývoj lesních ekosystémů, jejich strukturu a zejména druhovou skladbu je jedním 

z určujících faktorů poloha NP na rozhraní hercynské a panonské biogeografické soustavy. 
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Tato poloha je současně podstatou unikátní biologické rozmanitosti NP Podyjí. V lesích NP 

bylo zjištěno 120 druhů dřevin, z toho více než 70 druhů stromového vzrůstu. Nejvyšší 

zastoupení má dub (všechny druhy) – 37 %, následuje habr – 21 %, borovice (všechny druhy) 

– 15 %, lípa (oba druhy) – 5 %, modřín – 5 %, smrk – 5 %, buk – 3 %, akát – 3 %, ostatní 

listnáče – 6 % (VRŠKA & PONIKELSKÝ 2006).  

Převážná většina lesních pozemků na území NP – 93,5 % je ve vlastnictví státu, 5 % lesů 

vlastní obce a 1,5 % lesů vlastní fyzické osoby.  

Z pohledu přirozenosti lesních porostů (hodnocení dle vyhl. č. 64/2011 Sb.) bylo 6 % lesů 

klasifikováno jako lesy přírodní, 29 % jako lesy přírodě blízké, 42 % jako lesy kulturní a 23 

% lesů bylo zařazeno do kategorie lesů nepůvodních. Žádné lesní porosty nebyly hodnoceny 

jako lesy původní (pralesy). 

 

CÍLE PÉČE O LESNÍ EKOSYSTÉMY 

Primární managementové cíle péče o lesní ekosystémy jsou definovány v souladu s kritérii 

IUCN pro kategorii II – tj. národní parky takto: 

a) umožnění samovolného vývoje lesních ekosystémů na minimálně 3/4 výměry NP 

b) trvalá aktivní péče o lesní ekosystémy (z důvodu ochrany a podpory biodiverzity) na 

zbývající části výměry NP, přičemž za výměru NP se považuje plocha společného 

bilaterálního území NP Podyjí a NP Thayatal, neboť se jedná o jedno souvislé přírodní území 

(ANONYMUS in prep.).  

Plošný rozsah území, které bude cílově ponecháno samovolnému vývoji, a rozsah území s 

trvalou aktivní péčí zobrazuje mapka cílové managementové zonace území – obr. 1.  
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Obr. 1: Cílová managementová zonace NP Podyjí. 

 

PRINCIPY PÉČE O LESNÍ EKOSYSTÉMY 

Ačkoliv je podíl přirozených lesů (dle vyhl. č. 64/2011 Sb.) v NP Podyjí vysoký, byla i zde 

v souvislosti s dlouhodobým ovlivněním území člověkem část původních lesů přeměněna. 

Často tak vznikly porosty se zcela nevhodnou dřevinnou skladbou a uniformní věkovou a 

prostorovou strukturou.  

Hlavním úkolem péče o lesní ekosystémy je rekonstrukce těchto člověkem přeměněných 

lesních ekosystémů na přírodě blízká lesní společenstva. Plánované managementové zásahy 

jsou prioritně zaměřeny na úpravu druhové skladby lesních ekosystémů tak, aby se blížila 

modelu potenciální přirozené vegetace. V další fázi jsou managementové zásahy zaměřeny na 

vytvoření, popř. zjemnění porostní struktury a textury lesních ekosystémů. 

Konkrétní management v jednotlivých lesních porostech vychází z hodnocení současného 

stavu porostu (zejm. dle dřevinné skladby a věkové a prostorové diferenciace porostu), na 

základě kterého je porost zařazen do určitého typu porostu, a ze stanoveného 

managementového cíle – buď území cílově ponechané samovolnému vývoji, nebo území 

s trvalou aktivní péčí. 



 135

V NP Podyjí jsou podle míry přiblížení se současných porostů přírodě blízkému (cílovému) 

stavu vylišeny 4 typy porostů: cílový, přechodný, jehličnatý, akátový.  

Cílový typ porostu – porosty s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou nebo skladbou jí 

blízkou, s vyvinutou porostní strukturou i texturou a výraznou věkovou diferenciací. Tyto 

porosty jsou buď ponechány bez zásahu (v území vyčleněném pro ponechání samovolnému 

vývoji), nebo jsou v nich prováděny speciální managementové zásahy ve prospěch biotopů a 

druhů, popř. jsou zde uplatňovány přírodě blízké způsoby pěstování lesa (v území s trvalou 

aktivní péčí).  

Přechodný typ porostu – porosty s výrazným zastoupením cílových dřevin dle modelů 

potenciální přirozené vegetace, avšak stále ještě s vyšším zastoupením (do 60 %) stanovištně 

nepůvodních dřevin, popř. porosty se zcela nevhodným poměrem cílových dřevin (např. 

habrové pařeziny). V těchto porostech je částečně patrná porostní struktura i textura a věková 

diferenciace. Mangementové zásahy (maximálně 2) jsou zaměřeny na úpravu dřevinné 

skladby ve prospěch cílových druhů, popř. na zjemnění porostní struktury a textury a 

zvýraznění věkové diferenciace. Porosty jsou po provedení uvedených zásahů a naplnění 

kvalitativních kritérií přeřazeny do cílového typu porostu. Přechodný typ porostu odpovídá 

kategorii lesů kulturních dle vyhl. 64/2011 Sb. 

Jehličnatý typ porostu – porosty, jejichž dřevinnou skladbu tvoří z více než 60 % stanovištně 

nepůvodní dřeviny (zejm. jehličnany), přičemž tyto porosty jsou strukturálně i věkově 

převážně uniformní nebo málo diferencované. Managementové zásahy jsou zde zaměřeny na 

úpravu dřevinné skladby ve prospěch stanovištně původních dřevin a následnou diferenciaci 

porostu. Po úpravě příslušných atributů jsou porosty přeřazeny do kvalitativně vyššího, tj. 

přechodného typu porostu. 

Akátový typ porostu – porosty se zastoupením akátu nad 25 %, strukturálně i věkově 

převážně uniformní nebo málo diferencované. Managementové zásahy v tomto typu porostu 

jsou prioritně zaměřeny na úpravu dřevinné skladby a postupnou diferenciaci porostu. Po 

úpravě příslušných atributů jsou porosty přeřazeny do kvalitativně vyššího, tj. přechodného 

typu porostu. 

Jehličnatý a akátový typ porostu odpovídají kategorii lesů nepůvodních dle vyhl. 64/2011 Sb. 

Výše uvedené principy péče o lesní ekosystémy jsou zakotveny do lesního hospodářského 

plánu (s platností 1. 1. 2003 – 31. 12. 2012), který byl vypracován metodou hospodářské 

úpravy lesa na podkladě provozní inventarizace. 
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VÝSLEDKY PÉČE O LESNÍ EKOSYSTÉMY 

Základními ukazateli výsledků péče o lesní ekosystémy v NP Podyjí jsou: 

a) změna druhové skladby lesních ekosystémů – viz tab. 1 (VRŠKA & PONIKELSKÝ 

2006) – kdy je zřejmý výrazný pokles zastoupení jehličnatých dřevin, zejména BO o 12,5 %, 

SM o 2,9 % a MD o 1,5 %, a naopak nárůst zastoupení listnatých dřevin – DB o 2,7 %, LP o 

1,9 %, BK o 0,9 %; zajímavé výsledky lze očekávat z inventarizace při obnově LHP v roce 

2013. 

b) nárůst rozlohy území ponechaného samovolnému vývoji – v době vyhlášení NP bylo 

cca 30 % lesních ekosystémů, které splňovaly kriteria pro ponechání samovolnému vývoji, k 

31. 12. 2010 byla samovolnému vývoji ponechána lesní společenstva na cca 45 % plochy lesů 

NP. 

Zajímavým ukazatelem stavu a vývoje lesních ekosystémů bude do budoucna i objem 

odumřelého dřeva. Z výsledků provozní inventarizace (k 1. 1. 2003) vyplývá, že se v lesních 

společenstvech NP Podyjí nachází v průměru 10,3 m3 odumřelého dřeva na 1 ha – z toho 5,5 

m3 tvoří ležící odumřelá hmota a 4,8 m3 stojící souše (ANONYMUS 2003). To je 5% z 

průměrné zásoby 204 m3 dřeva v lesích NP Podyjí. Z dlouhodobých výzkumů 

nejzachovalejších přírodních lesů ČR vyplývá, že odumřelé dřevo tvoří až 25 % z celkového 

objemu dřeva. Těmto hodnotám by se v dlouhodobém horizontu měly blížit lesní ekosystémy 

NP Podyjí ponechané samovolnému vývoji (VRŠKA 2005). 

 

Tab. 1: Změny druhové skladby v období 1992 – 2003. 

dřevina 

zastoupení 

v roce 1992 

[%] 

zastoupení 

v roce 2003 [%] 
rozdíl 

cílové 

zastoupení [%] 

dub (všechny druhy) 33,9 36,6 2,7 45-65 

habr 12 20,7 8,7 *10-20 (25) 

borovice (všechny druhy) 27,4 14,9 -12,5 1-5 

lípa (oba druhy) 3,5 5,4 1,9 3-7 

smrk 8 5,1 -2,9 + 

modřín 6,1 4,6 -1,5 0 

buk 1,8 2,7 0,9 10-20 

akát 3,3 2,7 -0,6 0 

bříza 1,7 1,9 0,2 1-5 



 137

olše 1,2 1,1 -0,1 do 1 

babyka 0 1,1 1,1 do 1 

jasan 0,3 0,8 0,5 do 1 

klen 0 0,7 0,7 do 1 

javor mléč 0,4 0,5 0,1 1-3 

jilm (všechny druhy) 0 0,3 0,3 do 1 

třešeň 0 0,3 0,3 + 

osika 0,1 0,1 0 + 

jedle 0,1 0,1 0 1-2 

ostatní 0,2 0,4 0,2 do 1 

    * otázka potenciálního přirozeného zastoupení habru dosud není uspokojivě zodpovězena 

 

Použitá literatura 

ANONYMUS (1992): Lesní hospodářský plán s platností od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2001 pro 

LHC NP Podyjí. – ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Brno. 

ANONYMUS (2003): Lesní hospodářský plán s platností od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 pro 

LHC Národní park Podyjí - lesy ve vlastnictví státu. – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, 

Jílové u Prahy. 

ANONYMUS (in prep.): Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo. – Správa 

Národního parku Podyjí, Znojmo. 

VRŠKA T. (2005): Tlející dřevo aneb proč je v lesích národního parku takový „nepořádek“? 

– Podyjské listí 4: 1–2. 

VRŠKA T. & PONIKELSKÝ J. (2006): 15 let jedním směrem aneb jak se změnily lesy NP 

Podyjí od jeho vyhlášení. – Lesnická práce, 84: 308–310.  

 

 

 



 138

PŘÍPADOVÁ STUDIE: PÉČE O LESY V CHKO BESKYDY 

 

Pavel Popelář 

LESY V MINULOSTI A DNES 

Lesní porosty v CHKO Beskydy pokrývají 83 959 ha porostní půdy, což představuje zhruba 

70% celkové rozlohy.  Potencionální přirozená vegetace má v nejvyšších polohách své 

zastoupení v horských smrčinách, převažujícími společenstvy jsou květnaté a kyselé bučiny. 

Okrajově se vyskytují v nejnižších polohách dubohabřiny, na kamenitých půdách suťové a 

roklinové lesy s klenem a podél horských vodních toků společenstva olšin a lesních 

pramenišť.  Současná podoba lesů má výrazně odlišný charakter a přirozené porosty s 

odpovídající druhovou skladbou jsou v menšině. V přirozené druhové skladbě má zastoupení 

hlavních dřevin následující podíly: smrk 4%, buk 53%, jedle 32% a javor klen 6%.  Tento 

poměr se změnil na současných 70 % smrku, 20% buku, 3% jedle, 1% javoru klenu a je 

odrazem kulturně - společenského vývoje započatého v 13. – 14. století prvním rozsáhlejším 

osídlením Beskyd (WEISSMANNOVÁ 2004; blíže také kap. 5.8.7). Přestože převažují 

hospodářské lesy s výrazným zastoupením smrku ztepilého mimo areál jeho přirozeného 

rozšíření, v přírodních a přírodě blízkých lesních porostech CHKO Beskydy se vyskytuje celá 

řada ohrožených druhů rostlin a živočichů. Významné je pro tuto oblast dosud vysoké 

zastoupení jedle bělokoré a buku lesního. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je 

zhruba trojnásobně vyšší. Pouze jako jednotlivé exempláře, převážně u pasekářských chalup, 

se dochovalo 39 jedinců původního tisu červeného (NAVRÁTILOVÁ 2006).       

  

HISTORIE OCHRANY LESNÍCH POROSTŮ  

První pokusy o ochranu přírodních hodnot lesních ekosystémů ukotvených v legislativě 

spadají do 30. let 20. století, které vyvrcholily v r. 1933 vyhlášením prvních tří přírodních 

rezervací v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách.  Trojici tvořily dnešní národní 

přírodní rezervace (NPR) Mionší, NPR Razula a NPR Mazák na Lysé hoře. Největší z nich 

byla rezervace na Mionší s výměrou 90 ha, která navazovala na dlouhodobé hájení porostů 

pro lovecké účely (významné tokaniště tetřevů). Maloplošná ochrana území pokračuje etapou 

v poválečných letech (1950 – 1989), kdy bylo vyhlášeno celkem 12 chráněných území.  Od r. 

1989 až do dnešní doby probíhá zřizování nových území podle pravidel stanovených zákonem 

č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V současné době je v CHKO Beskydy vyhlášeno 36 

rezervací a 7 přírodních památek, kde lesní porosty patří mezi hlavní předměty ochrany.  Zde 

jsou soustředěny nejzachovalejší fragmety přírodních lesů s ukázkami horských karpatských 
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smrčin a jedlobučin. V r. 1974 byla vyhlášena CHKO Beskydy, která rozšiřuje možnosti 

ochrany přírody o velkoplošný rozměr.  

 

SPECIFICKÉ PROBLÉMY V  PÉČI O LESNÍ POROSTY  

 Péče o lesy v CHKO Beskydy je, kromě jejich velké výměry, ztížena roztříštěnosti majetkové 

držby lesních pozemků. Z historických důvodů má pestrou škálu rozdílných majitelů lesů 

zejména oblast Vsetínských vrchů a Javorníků, kde lesy ve státním vlastnictví tvoří pouze 

46%. Zbývající část je rozdělena mezi města, obce, spolky a řádově tisíce soukromých 

vlastníků. V oblasti Moravskoslezských Beskyd dominují naopak státní lesy. Hlavním 

partnerem pro spolupráci zůstávají proto Lesy České republiky, které obhospodařují největší 

ucelené výměry lesních porostů.  

Od roku 2004 jsou na území CHKO Beskydy vyhlášeny Ptačí oblast (PO) Beskydy (41 702 

ha) a Horní Vsacko (26 978 ha). Jedná se o velké územní celky s ptačími druhy závislými na 

biotopech, jejichž základem je přítomnost narušeného, odumírajícího a odumřelého dřeva v 

přírodě blízkých porostech. Z ptačích druhů vázaných na lesní prostředí zařazených mezi 

předměty ochrany tzv. „kritériové“ druhy, se jedná o datla černého, strakapouda bělohřbetého, 

lejska malého, žlunu šedou, datlíka tříprstého, puštík bělavého, kulíška nejmenšího, čápa 

černého, tetřeva hlušce a jeřábka lesního. Zajištění ochrany populací těchto druhů ptáků se 

speciálními nároky na tak rozsáhlém území v oblasti s tradičním intenzivním hospodářským 

využíváním lesů je značně problematické.  

 

FORMY PÉČE O LESNÍ POROSTY 

Ochrana přírody využívá v péči o lesní porosty a zachování jejich přírodních hodnot různé 

nástroje, které se vzájemně doplňují. K péči o lesní porosty v CHKO je nutné přistupovat 

komplexně s ohledem na všechny mimoprodukční funkce, tzn. zahrnout do managementu 

lesních porostů nejen dřevinné patro, ale také ostatní složky ekosystému.  Hospodářské 

zásahy do dřevinného patra producentů určují nepřímo, ale často velmi významně životní 

podmínky pro ostatní druhy rostlin a všechny druhy organismů – pro konzumenty i pro jejich 

predátory, odkázané na existenci lesního ekosystému (MÍCHAL 1999).         

 

Maloplošná zvláště chráněná území 

Nejvzácnější dochované pozůstatky původních porostů jsou soustředěny do maloplošných 

zvláště chráněných území (MZCHÚ), kde jsou nejvíce omezovány lidské aktivity  v lesních 

porostech. Na území národních přírodních rezervací, přírodních rezervací a přírodních 
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památek má významné místo ochrana přirozených procesů. Vedle půdy je odumřelé dřevo 

druhově nejbohatší nikou lesního ekosystému, které poskytuje potravní základnu a existenční 

prostor značnému množství specializovaných organismů (MÍCHAL 1999).  Bezzásahový 

režim není uplatňován na celých rozlohách zvláště chráněných území, v nepůvodních 

porostech se provádějí zásahy (opatření) na podporu ustupujících dřevin, celkové změny 

druhové skladby a struktury porostů. Všechna MZCHÚ mají zpracovaný plán péče na 

desetileté období a management je usměrňován podle stupňů přirozenosti lesních porostů 

(VRŠKA & HORT 2004). Podstatné pro zachování kontinuity ve vývoji přírodních lesů je 

rovněž omezování nahodilých těžeb, zejména ve vztahu k invazním druhům lýkožroutů. 

Zásahy proti kůrovcům, včetně zpracování nahodilých těžeb, je upravováno na základě zásad 

zpracovaných v jednotlivých plánech péče. V přírodních lesích na území rezervací je možné 

pouze odkorňování napadených padlých smrků bez zásahů na stojících stromech, v přírodě 

blízkých porostech se stanovuje a omezuje způsob zpracování podle konkrétní situace a v 

kulturních porostech je možné zasahovat proti lýkožroutům standardním lesnickým způsobem 

(odvoz napadených stromů, případně odkornění na místě). Vývraty, zlomy, pahýly, souše 

listnatých dřevin, jedle bělokoré a nenapadených smrků se na území rezervací a přírodních 

památek ponechávají do jejich fyzického rozpadu.  

 

Zóny odstupňované ochrany přírody 

Další možností v péči o lesní porosty s větším plošným dosahem je diferenciace péče podle 

zón odstupňované ochrany přírody. Činnost v porostech 1. zóny, které mají pro většinu 

chráněných živočichů a rostlin zásadní význam, je usměrňována v rámci desetiletých 

lesnických hospodářských plánů (LHP). Rámcově se vychází z plánů péče o CHKO Beskydy. 

Výše těžeb je detailně řešena u porostních skupin v mýtním věku, pro které jsou zpracovány 

tzv. plány opatření, promítnuté do LHP.  Přesně stanovená výše těžby, případně její úplné 

vypuštění, je závislé na stavu porostů (věk, stupeň přirozenosti, struktura) a na specifických 

nárocích ohrožených druhů. Ve 2. zónách se soustřeďuje zájem na zachování a obohacení 

současné druhové skladby dřevin, zejména pomocí obnovních postupů preferujících 

přirozenou obnovu.  Ve 3. zónách s převahou uměle založených smrkových porostů se 

uplatňuje klasické lesní hospodaření s podporou zvyšování minimálního podílu melioračních 

a zpevňujících dřevin.   
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Natura 2000 

CHKO Beskydy byla v r. 2007 schválena Komisí Evropských společenství jako evropsky 

významná lokalita (EVL). Předtím v r. 2004 byly na jejím území vymezeny PO Beskydy a PO 

Horní Vsacko. Těmito legislativními kroky se CHKO Beskydy začlenila do celoevropské 

soustavy  Natura 2000. Ochrana přírodních stanovišť (např. kyselé a květnaté bučiny, suťové 

lesy, dubohabřiny) je zajišťována pomocí pravidel platných v jednotlivých zónách CHKO 

Beskydy, zapracovaných do LHP. Složitější situace nastává na územích Ptačích oblastí. Pro 

zachování populací “kritériových” ptačích druhů v PO se stává zásadním omezení 

fragmentace souvislých komplexů přirozených lesů, diferenciace porostní struktury a 

zvyšování zastoupení narušených (doupných) stromů, které jsou zdrojem potravy i hnízdních 

možností (KŘENEK 2000).  Uplatňovaná opatření mají ve vymezených porostech zabránit 

jejich rychlému odtěžení a do budoucna zajistit dostatečnou výměru ponechaných porostů 

nejstarších věkových stupňů, případně skupin dřevin a jednotlivých stromů do fyzického 

rozpadu.  Vybrané porosty na základě dlouholetých ornitologických pozorování byly 

rozděleny do třech kategorií (porosty bez zásahů, porosty s výběrem, porosty s ponecháním 

40 - 50 stromů /1ha obnovované plochy) (Obr. 1). Stromy, které mají zůstat na obnovované 

ploše, jsou vyznačovány pracovníky ochrany přírody ve spolupráci s Lesy ČR.  Přednostně se 

jedná o jedle a buky, doplněné o další druhy vtroušených listnatých dřevin s narušenými 

kmeny.  Na území lesních správ Jablunkov, Frýdek – Místek a Ostravice v CHKO Beskydy je 

rovněž rozpracován program na posílení v minulosti velmi početné populace tetřeva hlušce, 

který v 70. letech minulého století z lesních porostů téměř vymizel.  Ve vybraných územích, 

většinou v málo navštěvovaných oblastech, se provádějí opatření na úpravu biotopu tetřeva. 

Zásahy jsou zaměřeny na  prostorovou struktury porostů, změnu druhové skladby,  posílení 

zastoupení bobulonosných rostlin, zejména borůvky,  a zachování  těžebního klidu v době 

toku, hnízdění a vyvádění kuřat (JŮZOVÁ & KRUPA 2006).        
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Obr. 1: Porost v ptačí oblasti s ponechanými jedinci. 

 

FINANČNÍ NÁSTROJE 

K zajištění  péče o lesy v CHKO Beskydy jsou nepostradatelné finanční programy, zejména 

programy pod gescí MŽP.  K nejvýznamnějším patří Program péče o krajinu, Program 

obnovy přirozených funkcí krajiny a Operační program, které jsou využívány na 

nadstandardní opatření v lesních porostech.  V dnešní době lze také využít sponzorských darů. 

Na území CHKO jde např. o společnost Vodafon, která financovala výsadbu 80 000 ks jedle 

do 1. zón a MZCHÚ. Managementová opatření se konkrétně soustřeďují do 4 základních 

oblastí: 

1. Sběr semen a alternativní pěstování sadebního materiálu jedle, buku, klenu a tisu. 

Hlavní důraz je kladen na jedli bělokorou, která je sbírána   na území národních přírodních 

a přírodních rezervací a z porostů 6. lesního vegetačního stupně (LVS), čímž jsou 

podchyceny zbytky nejcennějších původních populací. Ze sběrů provedených  v polovině 

90. let  a následně v závislosti na semenné úrodě bylo alternativním způsobem na 

zastíněných záhonech bez použití chemických prostředků vypěstováno  160 000 ks 

sazenic. K úspěchům také patří dopěstování 200 ks výsadbyschopných sazenic tisu 

červeného z vyzvednutých semenáčků z okolí památných stromu v Podbeskydí, které se 

reintrodukují do vhodných porostů (Obr. 2).  



 143

 

Obr. 2: Sazenice tisu s ochranou kovovým jehlanem. 

 

2. Úprava druhové skladby ve prospěch stanoviště vhodných dřevin.  Chybějící dřeviny 

se vysazují na volnou plochu převážně do kotlíků, hojně je využívána jednotlivá a 

skupinová podsadba, v omezené míře síje do plošek s půdní přípravou. V MZCHÚ a 1. 

zónách se používá sadební materiál vypěstovaný alternativním způsobem zajišťovaný 

Správou CHKO Beskydy ve spolupráci s Lesy ČR a místními školkařskými subjekty na 

základě dohody. Na území MZCHÚ jsou odstraňovány introdukované dřeviny borovice 

kleč a smrk pichlavý.    

3. Úprava prostorové výstavby porostů. Zásahy se soustřeďují do smrkových porostů 

vyšších horských poloh (6 - 7.LVS), kde dochází k rozvolnění zakmenění v nepůvodních 

smrčinách se snahou docílit skupinového rozmístění po ploše.    
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4. Ochrana proti škodám způsobených na přirozeném zmlazení a výsadbách zvěří. 

Škody zvěří jsou zásadním problémem při zavádění a udržení ustupujících a chybějících 

dřevin z přirozených skladeb. Na území CHKO Beskydy se jedná zejména o jedli 

bělokorou, javor klen a jilm horský. K jejich ochraně slouží oplocenky na volné ploše 

nebo kolem proředěných porostů (Obr. 3), individuální ochrany ve formě drátěných 

oplůtků a kovových jehlanů, nátěry a (Obr. 4) postřiky repelentními látkami nebo 

obalování terminálů ovčí vlnou. U odrůstajících jedlí z výsadeb se chrání kmeny proti 

loupání a ohryzu ovazem plastovými spirálami.   

 

Obr. 3: Oplocenka s přirozeným zmlazením jedle (Abies alba) s clonou mateřského porostu. 

 

Obr. 4: Nátěry proti okusu v porostním okraji. 
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Z dlouhodobého hlediska se usiluje o postupné zvyšování podílu odumírajícího a odumřelého 

dřeva i mimo MZCHÚ a zastoupení stanovištně původních dřevin. Rovněž je nutné ve větší 

míře používat výběrné principy při hospodaření v lesích, zejména obnovní postupy s 

prodlouženou obnovní dobou a dobou clonění mateřského porostu pro zajištění přirozeného 

zmlazení a odrůstání jedle (KOŠULIČ 2010). Pro potřeby MZCHÚ a 1. zóny je nutné 

pokračovat v zajišťování dostatečného množství původního sadebního materiálu s 

alternativním pěstováním ve školkách. Pěstování tisu se plánuje podpořit založením 

semenného sadu.  

 

VZÁJEMNÝ VZTAH LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ A OCHRANY PŘÍRODY 

Zájmy ochrany přírody se mohou dostávat do střetu s tradičním lesnickým hospodařením, 

které je založeno na zařízení lesů pomocí modelu věkových tříd. Je pochopitelné, že zaměření 

na rychlé ekonomické zhodnocení produkce hospodářských lesů vede k využívání postupů, 

které mohou být v rozporu  s životními nároky specializovaných druhů organismů nebo jsou 

nevyhovující pro trvalé přežívaní náročnějších druhů, včetně některých dřevin.  Na 

jednotlivých lesních majetcích v soukromém i státním vlastnictví v CHKO Beskydy lze najít 

řadu příkladů, kde se s úspěchem uplatňuje přírodě blízké hospodaření a upouští se od 

nevhodných zásahů – např. celoplošný výřez přípravných dřevin (bříza, jeřáb, olše, vrby) 

(Obr. 5), schématické probírky, rychlé odcloňování nárostů stinných dřevin, výsadby smrku 

na holinu do listnatých porostů apod.   Oboustranně přijatelné řešení pro většinu lesů v CHKO 

Beskydy přináší maximálně možné využití tvořivých sil přírody a s tím spojená minimalizace 

nákladů. Přírodní procesy se uvádějí do rovnováhy s produkcí tržně uplatnitelných sortimentů 

dřeva. Tyto zásady umožňují provozovat lesní hospodářství jako integrovaný systém ochrany 

a využívání lesa (FANTA 2007).  
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Obr. 5: Využití přípravných dřevin k založení strukturovaného a druhově bohatého porostu. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: PÉČE O LESY PŘI HORNÍ HRANICI LESA V JESENÍKÁCH 

 

Jiří Chlapek 

 

VYMEZENÍ 

Přirozené smrčiny se v Jeseníkách vyskytují na rašeliništích (nad 740 m n. m.) a v polohách 

přibližně nad 1100 m n. m., kde navazují na porosty s potenciálně převažujícími listnatými 

dřevinami. V současnosti je jednoznačná vertikální definice horských smrčin komplikována 

smrkovými kulturami, které představují dominantní typ vegetace, proto je třeba považovat 

výše uvedené výškové vymezení za hrubé zjednodušení. Do hry vstupují stanovištní 

podmínky, zejména půdní typ, orientace svahu a reliéf terénu. Horní hranice smrčin je 

současně (s výjimkou okolí lavinových drah) horní hranicí lesa, která se v Hrubém Jeseníku 

pohybuje v nadmořské výšce přibližně 1350 m n. m. Horní, tzv. parková (difúzní) hranice lesa 

zde představuje vzhledem k absenci kleče jedinečný a v prostoru střední Evropy ojedinělý 

fenomén. Les přechází do subalpínského bezlesí postupně, s rostoucí nadmořskou výškou se 

rozvolňuje zápoj a snižuje se výška stromů, souvislý les přechází v jednotlivé smrkové 

skupiny, které jsou často tvořené polykormony vzniklé z jednoho jedince hřížením 

přízemních větví. Horní hranice lesa je definována jako linie vymezující porost nejméně 5 m 

vysokých stromů o minimálním zápoji 0,5 a minimální ploše 100 m2, který ještě vytváří lesní 

prostředí (BANAŠ 2001).  

 

HISTORIE  

Na vývoj azonálních klimaxových horských smrčin panují různé názory. Klasický 

paleoekologický pohled obecně datuje počátek formování horských smrčin do období 

atlantiku, tedy klimaticky příznivé etapy postglaciálního vývoje před přibližně 6 tisíci lety 

(VIŠŇÁK 2009). Detailnější vývoj vegetace v Hrubém Jeseníku lze dobře odvozovat z 

podrobných palynologických dat z odběrů ve zdejších rašeliništích. Z nich naopak vyplývá, že 

prstenec lesů obklopující subalpínské bezlesí s dominantním smrkem ztepilým zde v dnešní 

podobě existuje pouze přibližně 500 let. Za vznikem tohoto typu porostu, pro nějž je typická 

absence listnatých dřevin a jedle, stála klimatická deprese, tzv. malá doba ledová a současně 

exploatace lesů z důvodu potřeby palivového dříví pro rozvíjející se zpracování železa 

(RYBNÍČEK 2004). Např. v údolí Bílé Opavy byly horské lesy po předchozí dlouhodobé 

toulavé těžbě smýceny (snad s ponecháním výstavků) v druhé polovině 18. století (HOŠEK 
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1982). Obnova těchto porostů proběhla spontánně a bez významnějších zásahů se tyto lesy 

vyvíjejí dodnes. Jejich současný věk tedy přesahuje 200 let.  

Kondice horských smrčin sudetských pohoří a Beskyd zejména na návětrné straně hor byla 

významně ovlivněná depozicí oxidů síry a dusíku zejména v 70. a 80. letech. 

K velkoplošnému rozpadu lesů v důsledku zhoršení dostupnosti základních biogenních prvků 

docházelo na Králickém Sněžníku i hřebenových partiích Hrubého Jeseníku, např. v širším 

okolí Červenohorského sedla. Patrně z tohoto důvodu se nejcennější porosty pralesovité 

struktury dochovaly zejména v závětří hor, v údolí Bílé Opavy, na východních svazích 

Vysokoholského hřbetu a maloplošně na sv. svazích Šeráku, východních svazích Keprníku či 

jihovýchodních svazích Červené hory a Břidličné hory. 

Současný stav prakticky čistých horských smrčin bez příměsi dalších dřevin je udržován 

soustavným tlakem spárkaté zvěře, která na většině ploch zcela likviduje zejména zmlazující 

jeřáb, ale i břízu, javor klen či buk. Při horní hranici lesa v některých lokalitách zvěř dokonce 

omezuje růst smrku. 

 

Cyklus horské smrčiny 

Pro pochopení zákonitostí proměn horské smrčiny je třeba si připomenout zjednodušené 

schéma cyklického vývoje smrkového lesa. Proces obnovy horského lesa s dominancí smrku 

je úzce spjat s režimem disturbancí, tedy opakovaného narušování kůrovcem* nebo větrem a 

následně kůrovcem. Následkem větrného narušení dochází ke vzniku polomové holiny a 

rozvoji kůrovcové populace v obvodu polomu. Důsledkem je různě velká plocha bez živého 

stromového patra. V další etapě dochází k rychlému rozvoji další generace stromů, v níž se 

podílejí i tzv. pionýrské dřeviny jako jeřáb, šířený ptactvem v oblasti stojících souší, a bříza 

obsazující díky větrem šířených semen narušené plochy vývratů. V dalším vývoji po asi 100 - 

150 letech a několika proředěních vzniká po odumření krátkověkých listnatých dřevin 

víceméně homogenní porost smrku, který se v případě, že není narušen větrem, postupně 

dostává do fáze jednotlivého a trvalého rozpadu, kdy další generace stromů často odrůstá na 

tlejícím dřevě, tzv. terminální pralesovité fáze (300 – 400 let). V tomto stádiu může les setrvat 

tak dlouho, dokud nepřijde narušení větrem a následné odumření přeživšího stromového patra 

v důsledku žíru kůrovce. Les se dostává v závislosti na charakteru a intenzitě narušení do 

základního stavu, kdy se uplatňují i pionýrské dřeviny nebo do stavu proředění, který od 

terminální fáze dělí relativně krátký časový úsek (ŠANTRŮČKOVÁ 2010). Realita bývá 

zpravidla složitější, v přírodních porostech se často vedle sebe střídají a vzájemně prolínají 

různé fáze vývoje i různé typy rozpadů lesa. 



 149

 

*kůrovec – pracovní označení zahrnující nejčastější druhy lýkožroutů: lýkožrouta smrkového 

(Ips typographus), lýkožrouta menšího (Ips amitinus) a lýkožrouta lesklého (Pityogenes 

chalcographus). 

 

SOUČASNÝ STAV 

Dle Plánu péče o CHKO Jeseníky (ADAMCOVÁ 2002) se v Hrubém Jeseníku nachází 

přibližně 6360 ha horských smrčin, resp. porostů v 8. lesním vegetačním stupni (včetně 120 

ha rašelinných smrčin 6. a 7. lvs).  V národní databázi přirozených lesů (www.pralesy.cz) je 

zařazeno více než 1500 ha horských a rašelinných smrčin. Převážně jde o kategorii lesů 

přírodě blízkých a to vzhledem k dosud či donedávna probíhajícím zásahům do vývoje lesa a 

to i v pralesovitých porostech. Jednotlivá opatření spočívají zejména v asanaci kůrovcem 

napadených stromů a ochraně přirozeného zmlazení listnatých dřevin před zvěří. 

 

BIODIVERZITA 

Vegetačně jsou horské smrčiny rozděleny na dva základní typy, které jsou dále členěny na 

řadu podtypů na úrovni subasociací a nižších syntaxonomických jednotek. Většinu stanovišť 

obsazují třtinové smrčiny (asociace Calamagrostio villosae – Piceetum) s dominantní 

borůvkou nebo třtinou chloupkatou a metličkou křivolakou. Druhým typem, mnohem méně 

rozšířeným, vázaným na konkávní partie svahů, okolí pramenišť a závětrné partie s vysokou 

sněhovou pokrývkou, jsou papratkové smrčiny (asociace Athyrio alpestris – Piceetum) 

s převládající papratkou horskou (Athyrium distentifolium) a havezí česnáčkovou (Adenostyles 

alliariae). Na prudkých balvanitých svazích se velice řídce dochovaly smrčiny s bohatým 

mechovým patrem (asociace Anastrepto – Piceetum).  

V okolí rašelinného bezlesí (hydricky podmíněná hranice lesa) a na rašeliništích v pokročilém 

stádiu vývoje se vyskytují rašelinné (asociace Sphagno – Piceetum) a podmáčené (asociace 

Msatigobryo – Piceetum) smrčiny s bohatě vyvinutým mechovým patrem zastoupeným 

rašeliníky (S. palustre, S. girgensohnii), ploníkem (Polytrichum commune) a dalšími mechy a 

játrovkami.  

Přechod k listnatým lesům nižších poloh představuje vegetace třtinových bučin (asociace 

Calamagrostio villosae – Fagetum) se smrkem, který dosti často, většinou však druhotně, 

převažuje. Významnější zastoupení smrku lze rekonstruovat v obvodu podmáčených a 

rašelinných smrčin v porostech podmáčených jedlových smrčin a smrkových jedlin 

(potenciálně asi 230 ha), které se ovšem v Hrubém Jeseníku nedochovaly. Na jejich rozšíření 
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ukazují pouze jednotlivé jedle v NPR Rejvíz a NPR Rašeliniště Skřítek. Mezi charakteristické 

druhy bylinného patra třtinových smrčin vedle již zmíněných dominant náleží žebrovice 

různolistá (Blechnum spicant), podbělice alpská (Homogyne alpina), čípek objímavý 

(Streptopus amplexifolius) a silně ohrožený jednokvítek velkokvětý (Moneses uniflora). 

V papratkových smrčinách se na vlhčích místech vyskytuje mléčivec alpský (Mulgedium 

alpinum), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum) nebo oměj pestrý (Aconitum 

variegatum). V rašelinných smrčinách v obvodu vrchovišť roste místy hojně silně ohrožený 

bradáček srdčitý (Listera cordata) z čeledi vstavačovitých. 

Mezi živočichy zaujme zejména vlajkový druh tesařík čtyřpásý (Cornumutila quadrivittata) 

z ptáků pak jeřábek lesní (Bonasa bonasia), kos horský (Turdus torquatus) nebo křivka 

obecná (Loxia curvirostra). Jesenickým faunistickým objevem roku 2010 je potvrzení dvou 

hnízdících párů datlíka tříprstého (Picoides tridactylites), jehož lze považovat za klíčový druh 

horských smrčin, potravně vázaného na podkorní hmyz, zejména kůrovce. Další dříve se 

vyskytující druhy náročné na strukturu biotopů a citlivé vůči rušení, zejména tetřev hlušec 

(Tetrao urogalus), z Jeseníků i přes snahy o jeho repatriaci zcela vymizel. 

 

MANAGEMENT 

Kůrovec 

Optimální péče o jakýkoliv přírodní fenomén musí bezpodmínečně vycházet z podrobného 

poznání faktorů, které jej ovlivňují, a jeho přirozené dynamiky. Naneštěstí dat zachycujících 

vývoj horských lesů v Hrubém Jeseníku je absolutní nedostatek. Proto i zásahy do porostů, 

zejména v rámci „boje s kůrovcem“, byly donedávna spíše destruktivní, vycházející 

z lesnických přístupů konstruovaných pro hospodářské lesy. Taková opatření byla pro vývoj 

lesa, jeho strukturu a biodiverzitu spíše negativní. I dnes je obava z kůrovce vedoucí k tlakům 

na trvalé ovlivňování vývoje horských smrčin nepřiměřená a neumožňuje hlubší poznání 

zákonitostí přirozené interakce mezi kůrovci a horskou smrčinou v podmínkách Hrubého 

Jeseníku. 

Na území CHKO Jeseníky je dnes v pásmu horských smrkových lesů aplikováno hned 

několik přístupů: v porostech mimo rezervace jsou v porostech prováděny tzv. nahodilé 

(kůrovcové, po větrných kalamitách) těžby s vyklízením veškeré hmoty a následnými 

výsadbami. Pouze na místech dopravně nedostupných je dříví po předchozí důsledné asanaci 

odkorněním ponecháváno. 

Na území rezervací se vždy alespoň část dřevní hmoty jako klíčové součásti struktury 

ekosystému a faktoru podporujícího biodiverzitu (Svoboda 2009) ponechává. Vedle udržení 
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diverzity saproxylických organismů má ponechané dřevo význam pro půdotvorné procesy, 

v průběhu rozkladu se stává významnou částí svrchních půdních horizontů, což je na 

stanovištích ohrožených introskeletovou erozí zvláště podstatný efekt. Ekologická rizika 

spojená s vyklízením dříví jsou v horských rezervacích naprosto neúměrná případnému 

ekonomickému profitu, přibližovací linky se stávají erozními rýhami, při manipulaci s dřívím 

dochází k poškození zmlazení dřevin a pat stojících stromů, v souvislosti s asanací dochází 

k rušení živočichů zejména v kritickém období jarního zpracování zimních kalamit. Naopak 

ponechané dřevo v přírodním stavu podél turistických stezek představuje vedle výše 

zmíněných efektů též atraktivní objekt zájmu fotografů a přispívá u návštěvníků rezervací ke 

kvalitní relaxaci a celkovému prožitku z průchodu pralesem či „divočinou“. 

V jádrových partiích přírodních rezervací a na téměř celém území národních přírodních 

rezervací veškeré kůrovcové a kalamitní dříví zůstává k zetlení. Základním problémem je 

způsob ponechání dříví v lese. Smyslem je zanechat dříví pokud možno v přírodní podobě 

vzhledem k zachování struktury lesa a zajištění optimálních podmínek pro rozvoj 

společenstev druhů vázaných na jednotlivé fáze rozkládajícího se dřeva. Podstatnou 

skutečností v problematice managementu tlejícího dřeva je mj. způsob reprodukce smrku, 

který v juvenilních fázích růstu prosperuje nejlépe právě na rozkládajících se kmenech. Je to 

dáno výrazně nižší konkurencí bylinného patra, schopností tlejícího dřeva dobře zadržovat 

vodu, vhodné živinové poměry rozpadajícího se dříví a lepší mikroklimatické poměry 

s dostatkem slunečního záření a kratším trváním sněhové pokrývky. Na druhou stranu 

stromky odrůstající na kmenech s větším průměrem jsou v pozdějších fázích růstu náchylnější 

na vyvrácení mokrým sněhem, proto i v přírodních lesích nacházíme jen nízký počet stromů s 

chůdovými kořeny dokládajícími vývoj stromu na dřevě. 

V jesenických rezervacích se proto, byť to na první pohled vypadá naprosto nepatřičně, 

používá pro asanaci kůrovcem obsazených vývratů a zlomů chemický postřik Vaztak 

s účinnou látkou α-cypermethrin. Tento biocid působí po zaschnutí především jako požerový 

insekticid. Účinnost přípravku nepřesahuje 6 týdnů, což by při aplikaci nedlouho před 

opuštěním stromu kůrovci ve snaze dosáhnout maximální efekt nemělo ovlivnit další druhy ve 

dřevě se vyvíjejícího hmyzu, jejichž vývoj trvá mnohem déle než v případě kůrovců (VÁVRA 

2008). Predátoři kůrovců jako například pestrokrovečník mravenčí proniká za svou kořistí jí 

vykousanými otvory a biocidem by rovněž neměl být významněji zasažen.  

Rozdíl mezi kmeny odkorněnými a ponechanými v kůře, byť za cenu aplikace chemického 

přípravku, je v průběhu dalšího rozpadu a kolonizace dekompozitory a epixylickými 

organismy naprosto zásadní. Garnitura druhů vyvíjejících se na odkorněném dřevě je 
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zastoupena vlajkovým druhem houby trámovkou plotní (Gloeophyllum sepiarium), jejíž 

název dobře evokuje optimální a preferovanou formu dřevní hmoty. Další houby a 

mechorosty prakticky chybějí, rozdíl v obsazenosti bezobratlými nebyl v Jeseníkách 

zkoumán, je však patrný na první pohled. 

Z pohledu provozního lesnictví lze za poněkud negativní rys chemické aplikace považovat 

obtížně ověřitelnou a kontrolovatelnou účinnost přípravku s významným podílem lidského 

faktoru na výsledném účinku zásahu. Toto opatření však umožňuje ponechat vyvrácený kmen 

bez jakéhokoliv těžebního zásahu, tedy i s větvemi, což ve výsledku znamená, že po jednom 

roce již není takto „ošetřený“ kmen odlišitelný od neasanovaného a působí v lese zcela 

přirozeně. Stejně tak osídlení bezobratlými živočichy lze považovat ve střednědobém 

horizontu za srovnatelné s kmenem ponechaným zcela bez zásahu. Významná výhoda takto 

ponechaných vyvrácených stromů je přirozená ochrana zmlazení listnatých dřevin a jedle 

rostoucích podél kmene mezi větvemi či mezi více kmeny, kam zvěř nemůže proniknout. 

Absolutně nepoužitelná je tato metoda na prameništích a rašeliništích, neboť Vaztak je ve 

vodním prostředí toxický pro vodní organismy. Zde se kmeny buďto neasanují vůbec, nebo 

v porostech s jednodušší prostorovou strukturou náchylných ke gradacím nastupuje poměrně 

nesnadné odkornění kmenů bez jejich krácení a odřezání od kořenů.  

Aplikace biocidů je v přírodních rezervacích zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, zakázána, proto jsou veškeré zásahy podmíněné povolením příslušné výjimky. 

Ponechání vývratů s odklopenými kořeny umožní zachování obnaženého povrchu minerální 

půdy jako vhodného a zpočátku bezkonkurenčního prostředí pro ecesi bylin i dřevin. Tyto 

větrné disturbance vedoucí k promíchávání svrchních půdních horizontů představují 

významný půdotvorný činitel, naproti tomu odřezané kořenové „koláče“ se vrací zpět a 

lokalita působí dojmem homogenní paseky v hospodářském lese a ztrácí svou 

mikrostanovištní rozmanitost. 

Další tentokrát jednoznačně účinnou metodou, používanou v Jeseníkách od roku 2008, je 

odkorňování stromů napadených kůrovci nastojato. Jde o náročnou a současně nákladnou 

metodu kladoucí vysoké požadavky na personál, zpravidla ji provádějí osoby s kvalifikací pro 

práce ve výškách. Toto nadstandardní opatření je na rozdíl od chemické asanace lesníky 

v případě uhrazení nákladů orgánem ochrany přírody zcela akceptováno, zachovává 

kůrovcový strom stojící, tedy v přirozeném stavu, což přináší řadu pozitivních efektů. Vedle 

spíše okrajového estetického hlediska jde při asanaci v porostní stěně o zachování stability 

okraje lesa, částečné uchování některých mikroklimatických charakteristik (rychlost 
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vzdušného proudění, oslunění, přízemní teplota), při plošném použití zachování možnosti pro 

odsedání, ale i hnízdění ptáků, kteří mimo jiné šíří semena jeřábu. 

Určitou naději pro nedestruktivní opatření představují entomopatogenní houby. V jesenických 

rezervacích a na Králickém Sněžníku bylo izolováno několik druhů hub napadajících kůrovce, 

převážně rodu Beauveria a Isaria. Postřik preparátem obsahujícím spory těchto hub v době 

bezprostředně předcházející jarnímu rojení vede k infestaci kůrovců a jejich následnému 

hynutí. Míra účinnosti přípravku, který se od roku 2007 nejprve v experimentální a později 

poloprovozní rovině používá v Národním parku Šumava, není dosud jednoznačně ověřena, 

kvalifikované odhady a dílčí výsledky experimentů poukazují na 30 – 80 % účinnost (Landa 

2010). I v případě, že by se reálná účinnost blížila spíše dolní hranici udávaného rozpětí, 

půjde vzhledem k ceně o využitelnou preventivní metodu pro ošetření rozsáhlejších živelných 

kalamit v místech, kde je destruktivní zásah z důvodu ochrany dochovaného stavu přírodního 

prostředí nežádoucí. 

Z pohledu managementu představuje významný rozdíl rizika gradace kůrovců stojící 

kůrovcové stromy a ležící vývraty či zlomy. Zatímco stojící stromy disponují v plném rozsahu 

obrannými mechanismy, zejména schopností zalít kůrovce pryskyřicí, je u ležících vývratů 

tato schopnost již značně omezená. Významným aspektem je predace kůrovců na stojících 

stromech ptáky (strakapoud velký, datlík tříprstý), ke které dochází zcela pravidelně a někdy 

je takto odlovena významná většina vyvíjející se nové generace kůrovce. Na ležících kmenech 

je ovlivnění početnosti kůrovců ptáky minimální. V horských podmínkách tedy lze očekávat 

z jednoho kůrovcem silně (1 závrt.dm-2) obsazeného neasanovaného vývratu očekávat až pět 

kůrovcových stromů, z jednoho stojícího kůrovcového stromu pak 0 – 3 kůrovcové stromy 

v další generaci, a to dle charakteru počasí a míry predace přirozenými nepřáteli kůrovce. Za 

mimořádně suchých a teplých let tedy může postupně vzniknout větší kůrovcové ohnisko i 

bez větrného narušení porostů. 

V prostředí relativně maloplošných rezervací chránících horské nebo rašelinné smrčiny, které 

jsou obklopené nestabilními smrkovými kulturami, připadá na cestě k přirozeně 

strukturovaným lesům nevyžadujícím zásahy v úvahu aplikace konceptu řízeného rozpadu 

(PLAŠIL 2005). Ten spočívá v ponechávání určitého množství (v základním a zvýšeném 

stavu všech) zpravidla stojících kůrovcových stromů bez asanace a vhodně tak kombinuje 

simulaci přirozených disturbančních mechanismů, tolik důležitých pro vývoj, obnovu a 

biologickou rozmanitost lesního ekosystému, a předcházení rozsáhlým gradacím podkorního 

hmyzu s následnými škodami na okolních hospodářských porostech. V případě rozsáhlejších 

větrných kalamit se v tomto konceptu uplatňuje přírodě blízká pokud možno nedestruktivní 
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asanace s ponecháním kmenů v kůře, v případě výraznější následné gradace i nedestruktivní 

asanace stojících kůrovcových stromů. Po odeznění následků živelné kalamity se opět 

přechází do základního, bezzásahového, stavu. 

 

Zvěř 

Na většině stanovišť 8. lvs. jsou některé listnaté dřeviny (vedle jeřábu a břízy i klen a buk) 

schopny velice dobře odrůstat, zásadním limitem jejich zastoupení v porostech zůstává i přes 

výrazné snížení stavů v posledních desetiletích spárkatá zvěř. Jeřáb ptačí jako nejčastější 

přimíšená dřevina horských smrčin je pro uvěř zvláště atraktivní a v současnosti prakticky 

neodrůstá. Výjimkou jsou jednotlivé případy, kdy jsou stromky nedostupné buď v důsledku 

ochrany padlými stromy, nebo rostoucí na skalních výchozech. V horských lesích se tak 

nachází skousávané mladé stromky v úrovni borůvčí či dosahující nejvíce 1,5 m výšky a vedle 

nich dožívá generace dospělých plodících stromů, které jsou však v horských lesích 

zastoupeny velice řídce. Výjimkou je území Přírodní rezervace pod Jelení studánkou, kde 

částečně za pomocí podsíjí dosáhl jeřáb v nedávné minulosti takové početnosti, že část 

jedinců mohla okusu zvěří odrůst. I tak je prakticky nemožné zde najít strom okusem, 

olamováním či vytloukáním nepoškozený. 

Jeřáb je tedy v rezervacích zapotřebí před zvěří s nemalými náklady chránit. Každoročně je 

vyhledáno asi sto perspektivních mladých jeřábů, které jsou opatřeny ochranou před zvěří 

v podobě drátěného pletiva. Tyto stromky by měly tvořit kostru budoucí populace tohoto 

druhu a zdroj diaspor pro další posilování a šíření jeřábů v horských smrčinách. Současně jsou 

v okolních sekundárních porostech vysazovány stovky dalších stromků vypěstovaných z osiva 

sbíraného v horských polohách Hrubého Jeseníku. Komplex těchto opatření by v budoucnu 

mohl zajistit opětovné přiblížení druhové skladby a prostorové struktury lesa jeho potenciálně 

přirozenému stavu. Náklady na návrat jeřábu do horských lesů jsou ovšem v řádu statisíců 

korun ročně. 

Vedle jeřábu by v horských smrčinách byla trvale přítomna i řada dalších dřevin, ve fázích 

obnovy lesa zejména po narušeních větrem bříza bělokorá a bříza karpatská, na suťových 

stanovištích javor klen, ve třtinových smrčinách by se do jisté míry uplatňoval buk, o čemž 

svědčí zachovalá bučina nacházející se při okraji Malé kotliny v nadmořské výšce 1100 – 

1200 m n. m. V horských smrčinách má rovněž potenciál pro růst zatím zcela chybějící jedle 

bělokorá. V okolí pramenišť a nejhořejších úseků vodních toků by nacházely vhodné prostředí 

vrby, zejména vrba slezská a její kříženci zejména s vrbou jívou.  
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Pro všechny tyto dřeviny platí totéž, co pro jeřáb, zásadní omezení v jejich rozšíření 

představuje zvěř, která není nijak limitována predací velkých šelem ani výrazně cíleným 

odlovem, a nedostatek diaspor vzhledem k absenci těchto dřevin v navazujících smrkových 

monokulturách. Myslivecké hospodaření zde tedy zcela zřetelně nerespektuje stav lesního 

ekosystému. 

 

BEZZÁSAHOVOST 

Optimálním cílem péče o horský les, představující klimaxovou strukturu vzniklou bez 

přičinění člověka, je plná bezzásahovost. Její dosažení je v řadě rezervací vzhledem k jejich 

velikosti buď zcela nereálné, nebo dosažitelné až v dlouhodobém časovém horizontu. 

Důvodem je reálná obava z gradace kůrovců, ke které by patrně dříve či později došlo, a 

následného ohrožení navazujících smrkových monokultur. Přechod na plnou bezzásahovost, 

nejlépe přes meziobdobí řízeného rozpadu, je tedy mnohde otázkou přinejmenším jednoho 

obmýtí, tedy mnoha desetiletí až více než jednoho staletí, kdy lze očekávat přiblížení druhové 

skladby lesů přírodnímu stavu. 

Na základě dohody mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Lesy ČR, s. p., bylo i 

v Jeseníkách navrženo několik lokalit vhodných pro přechod do bezzásahového režimu. 

Prvním krokem v případě dohody by byla návštěva nezávislého expertního týmu, který by 

posoudil rizika a přínosy bezzásahovosti a případně by navrhl časový horizont a režim 

přechodu na bezzásahovost. Na základě nesouhlasu lesníků ovšem ani k tomuto iniciálnímu 

kroku nedošlo a proto stále neexistuje možnost monitorovat přirozenou dynamiku a vliv 

disturbancí na stav lesního ekosystému v podmínkách montánního stupně Hrubého Jeseníku. 

Faktem však je, že i případně takto získaná data by byla na mnohé další lokality i pro 

klimaticky odlišné roky jen obtížně přenositelná. Pro schopnost lesního porostu odolávat 

gradaci kůrovce jsou klíčové zejména stanovištní podmínky – orientace svahu a hloubka 

půdního profilu, resp. schopnost půdy zadržovat vodu. Dostatek vody úzce souvisí s kondicí 

stromů a jejich schopností bránit se ataku kůrovců zejména v obdobích jarních a letních 

srážkových deficitů a nadprůměrných teplot.  

Z tohoto důvodu se jako velmi stabilní jeví rašelinné smrčiny, které v případě, že zde 

nedochází k polomům, jsou kůrovcem ovlivňované jen minimálně. Ovšem vzhledem k vysoké 

hladině spodní vody a velmi mělkému kořenovému systému zde k vývratům dochází velice 

často. Vyvrácené stromy se pak stávají klíčovým prostředím pro zahájení gradace podkorního 

hmyzu s následkem rozpadu hlavní stromové etáže. Rozsah a intenzita narušení stromového 

patra kůrovcem je pak přímo úměrná množství vývratů a zlomů. 



 156

Rašelinné smrčiny v NPR Rašeliniště Skřítek představují modelovou ukázku lesního porostu, 

který by se v tomto prostředí bez lidského přičinění nemohl dostat do fáze vertikálně 

strukturovaného, pralesovitého porostu. Opakované větrné disturbance, které byly v minulosti 

důsledně asanovány odvozem či odkorněním, nemohly vést k přirozené reakci populací 

lýkožroutů, které by s vysokou pravděpodobností vedly k odumření stromového patra lesa. 

Díky pečlivým a pravidelným asanacím tak lesní porost dospěl do stádia jakéhosi 

antropogenního postklimaxu. Tento místy velice působivý a atraktivní „prales“, který však 

vykazuje vysokou labilitu, svou extrémní náchylností k narušení větrem vzbuzuje otázku, zda 

k tomuto prostředí nepřistupovat již jako k přírodní památce chránící prostředí de facto 

vytvořené člověkem a jako takové o něj trvale pečovat a kůrovcové dříví dál systematicky 

přírodě šetrnými postupy asanovat. Tím by sice byla vyloučena jakákoliv spontaneita 

přírodních procesů, ale z pohledu biologické rozmanitosti by k vážnějšímu ohrožení garnitury 

druhů rašelinného lesa nedošlo. K obdobnému efektu, ovšem ne tak dramatickému, pak 

dochází i v dlouhodobě řízených horských smrčinách NPR Praděd. 

 

ZÁVĚR 

Péče o horské smrčiny představuje stále uspokojivě nevyřešený komplex problémů, a to ani 

v národních parcích, ve kterém se setkávají zájmy ochrany přírody, lesníků, široké veřejnosti i 

podnikatelů v cestovním ruchu. K dosažení konsenzu je třeba trpělivě komunikovat a 

jednoznačně definovat a prostorově vymezit priority, zahájit soustavný monitoring odezvy 

ekosystému na jednotlivé typy managementu včetně bezzásahového přístupu jako jedinečného 

zdroje informací pro rozhodování v porostech, kde z nejrůznějších důvodů bude aktivní 

přístup ještě dlouho hlavním principem péče o přírodní prostředí. Poznatky v oblasti 

dynamiky horských smrčin a možných postupů asanace kůrovcem obsazeného dříví se velice 

rychle vyvíjejí, obdobně jako se v současnosti patrně mění globální klimatické 

charakteristiky, které mohou sehrát v dalším vývoji tohoto velice citlivého, dynamického a 

proměnlivého ekosystému podstatnou roli. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: NPR JIZERSKOHORSKÉ BUČINY 

 

Jiří Hušek 

 

NPR Jizerskohorské bučiny patří k nejrozsáhlejším a nejzachovalejším zvláště chráněným 

územím na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v České republice. Zahrnuje komplex 

přírodě blízkého lesa s převahou buku na severních svazích Jizerských hor. Včetně 

ochranného pásma, které má obdobný charakter, zaujímá široký pás délky přibližně 17 km s 

velkým výškovým gradientem (350 - 1006 m n. m.). Území je v dramatickém kontrastu se 

zásadně pozměněnými lesy v ostatních částech Jizerských hor a jejich podhůří (změna 

druhové, věkové i genetické struktury lesů, která pod vlivem imisí ve 2. polovině 20. století 

gradovala ekologickou katastrofou na náhorní plošině s odlesněním více než 10 tis.ha). 

Zejména vlivem technologických omezení podmíněných geomorfologií území byly v 
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bučinách málo využívány intenzivní hospodářské postupy a lesní ekosystémy zůstaly 

zachovány v přírodě blízkém stavu.  

Geologické podloží celého rozsáhlého území je poměrně homogenní, relativně chudé na 

živiny a společně s morfologií terénu a drsným klimatem determinuje vývoj a diverzitu živé 

přírody. Území NPR Jizerskohorské bučiny je tvořeno převážně výrazně porfyrickým 

biotitickým granitem až granodioritem a do západní části zasahuje hrubozrnná porfyrická 

biotitická žula. Typické jsou velké vyrostlice draselných živců, zřídka se vyskytují žilné 

útvary, tvořené převážně aplity a pegmatity. Struktura horniny a její puklinatost zapříčiňuje 

nerovnoměrné zvětrávání a oddělení odolnějších jader, která se postupnou denudací okolí 

uplatňují v utváření specifického reliéfu svahů. Tektonické pohyby a následné zlomy 

předurčily základní modelaci terénu dotvořenou do současné podoby erozními a denudačními 

procesy. Převládaly přitom zejména procesy kryogenní, glaciální včetně nivačních, fluviální 

procesy a svahové pohyby. Výsledkem jsou dnes velmi strmé srázy rozčleněné hlubokými 

údolími a roklemi potoků s kaskádami peřejí a vodopádů. Na povrch vystupují četné skalní 

tvary včetně hřebenů a skalních hradeb, torů nebo mrazových srubů, obvyklé jsou mohutné 

akumulace balvanů a rozsáhlá suťová pole. Povrch terénu je v současnosti modelován 

především vodou, zejména vlivem vysoké roční bilance srážek (1200 - 1600 mm) a 

přívalových dešťů (např. 7. 8. 2010 denní úhrn 275 mm a v Hejnicích hodinový úhrn 58 mm). 

Výsledkem extrémních dešťů v srpnu 2010 byly mimo jiné sesuvy rozsáhlých mur ve svahu 

Smědavské hory. Na přirozeně kyselém podloží se vyvíjejí mělčí skeletnaté půdy, převážně 

kambizemě, částečně podzolované. 

Bohatství fauny a flóry je dáno především mimořádným rozsahem a relativní zachovalostí 

jizerskohorských bučin. Vyskytuje se zde ve stabilních populacích řada rostlinných druhů 

vázaných na smíšené lesy (zejména acidofilní bučiny), prameniště a skalní výchozy, a to od 

druhů středních a nižších poloh až po druhy vysloveně horské. Z významnějších druhů lze 

uvést například lilii zlatohlavou (Lilium martagon), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), 

vranec jedlový (Huperzia selago), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), měsíčnici vytrvalou 

(Lunaria rediviva), podbělici alpskou (Homogyne alpina) nebo jestřábník bledavý (Hieracium 

schmidtii). Z dřevin stojí za zmínku lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), tis červený (Taxus 

baccata), zimolez černý (Lonicera nigra), růže alpská (Rosa alpina) či zbytkové populace 

lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a jedle bělokoré (Abies alba). Celkem bylo v území 

popsáno 357 druhů cévnatých rostlin. Živočišné druhy jsou kromě dále zmiňovaných 

zastoupeny především velkým počtem taxonů bezobratlých. 
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Majetková držba území není nijak komplikovaná. Historicky se jednalo o majetek šlechty 

(Clam-Gallas, panství Frýdlant), který po pozemkových reformách připadl československému 

státu. V současnosti jsou prakticky všechny lesní pozemky ve vlastnictví ČR a ve správě 

státního podniku Lesy ČR (oblastní ředitelství Liberec, lesní správa Frýdlant). Pouze několik 

hektarů lesů v ochranném pásmu NPR je ve vlastnictví obcí nebo soukromých osob. 

Hospodaření je upraveno lesním hospodářským plánem, aktuální LHP pro LHC Frýdlant je 

zpracován na období 2012-2021. Z hlediska řízení vývoje lesních ekosystémů a zvýraznění 

mimoprodukčních funkcí lesů je majoritní státní vlastnictví pozemků nespornou výhodou. 

Ochrana území se datuje od 21. června 1960, kdy výnosem Ministerstva školství a kultury 

ČSR (23.855/60-V/2 MŠK ČSR) zde bylo vyhlášeno celkem 7 státních přírodních rezervací. 

Vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. byly tyto rezervace převedeny do kategorie NPR (Špičák, 

Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří, Paličník a Tišina). V roce 1999 se 

pak završily snahy o komplexní ochranu území vyhlášením NPR Jizerskohorské bučiny (vyhl. 

MŽP 200/1999 Sb.), která integruje všech 7 původních rezervací a obklopuje je rozsáhlým 

ochranným pásmem. Aktuální výměra NPR je 950,93 ha (z toho 937,04 ha lesní pozemky), 

ochranné pásmo zaujímá 1750,41 ha. Podle zřizovacího předpisu jsou předmětem ochrany „v 

národním měřítku jedinečné a významné ekosystémy – komplex smíšeného, převážně 

bukového lesa s geomorfologicky významnými útvary a s dochovanými přirozenými a přírodě 

blízkými rostlinnými a živočišnými společenstvy vázanými na toto specifické prostředí a 

plnícími funkci zachování a reprodukce genetického potenciálu původních lesních dřevin“. 

Dominantním ekosystémem jsou acidofilní bučiny a smrkové bučiny (65%), dále pak 

květnaté bučiny a příbuzná společenstva - klenové bučiny, fragmenty suťových lesů (30%), 

zbytek připadá na vegetaci skalních výchozů a lesní prameniště. Jádrové části zasahují do 4. - 

7. lesního vegetačního stupně, ochranné pásmo do 3. - 7. LVS, tato skutečnost společně s 

reliéfem podmiňuje velkou diverzitu přírodního prostředí. Určujícími znaky reliéfu jsou 

přitom příkré zlomové svahy rozčleněné údolími s vodními toky bystřinného charakteru, 

skalní výchozy nebo akumulace balvanů a skalních bloků. Unikátní lokalita jizerskohorských 

bučin, jejímž jádrem je vlastní NPR, požívá dalších forem územní ochrany. Je největším 

uceleným segmentem 1. zóny odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti 

Jizerské hory a nadregionálním biocentrem územního systému ekologické stability. Součástí 

evropské soustavy chráněných území Natura 2000 je Evropsky významná lokalita (EVL) 

Jizerskohorské bučiny CZ0510400, zasahuje sem také Ptačí oblast Jizerské hory CZ0511008 

(předmětem ochrany je tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a sýc rousný (Aegolius funereus), 

vyskytuje se zde řada dalších evropsky významných druhů ptáků, např. sokol stěhovavý 
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(Falco peregrinus), lejsek malý (Ficedula parva), čáp černý (Ciconia nigra) a další). Lesní 

porosty NPR jsou stanovištěm velkého množství zákonem chráněných živočišných a 

rostlinných druhů, druhů z červeného seznamu nebo druhů evropsky významných. 

Zachovalost a rozloha území je dobrým předpokladem pro stabilitu jejich populací. 

V rámci extenzivního hospodářského využívání v minulosti se v území uplatňovala převážně 

přirozená obnova a vývoj lesních porostů nebyl nikdy vzdálen přírodnímu stavu. Dřevinná 

skladba, prostorová a věková struktura byla částečně redukována působením řady faktorů. 

Kromě těžeb jsou podstatnými vlivy dlouhodobé působení imisí z energetických zdrojů v 

nedaleké lužické pánvi a zejména tlak spárkaté zvěře, jejíž stavy mnohonásobně překračovaly 

potenciál stanoviště. Došlo tak nejen k omezení populací některých listnáčů (jilm horský, 

javor klen, javor mléč, lípa velkolistá, lípa malolistá…) a jedle, ale mimo chráněné lokality 

také smrku. Zároveň však v posledních padesáti letech v jádrovém území byly zásahy 

přizpůsobeny zájmům ochrany přírody. Porosty s naprostou dominancí buku se přirozeně 

diferencovaly. Mimořádné semenné roky v letech 1992 a 1995 byly počátkem intenzivní 

spontánní obnovy. Na velké části území probíhají přírodní procesy, díky kterým se vytvořily 

strukturně bohaté porosty typu přírodního lesa, jejichž následný vývoj není přímo závislý na 

další intervenci člověka. Porostní struktura a druhová skladba ostatních porostů je sice 

pozměněná, jejich vývojový trend však prokazatelně směřuje k přírodnímu lesu, aniž by 

nezbytně vyžadoval cílená managementová opatření. Vývoj lesních porostů v NPR 

Jizerskohorské bučiny poskytuje cenné informace pro diskurs o ponechávání částí lesa 

samovolnému vývoji. Jako jedno z prvních území při naplňování dohody mezi AOPK ČR a 

Lesy ČR s. p. o ponechávání vybraných částí lesů monitorovanému samovolnému vývoji byl 

vybrán segment Poledník. Na ploše 71,61 ha na severním úbočí Poledníku a Předního 

Divočáku byla vytvářena a testována obecná metodika pro popis a monitoring 

„bezzásahových“ lokalit (IFER 2002). K podrobnému popisu segmentu byly využity metody 

provozní inventarizace lesů a stabilizovány dílčí plochy. V roce 2010 proběhlo opakované 

šetření, které po vyhodnocení poskytlo velmi významná data, jejichž interpretace jasně 

naznačila vývojové trendy a perspektivy celého území NPR i širší EVL. Je zřejmé, že ve 

starých porostech s převahou buku (fyzický věk horní úrovně 200-250 let) nedochází k 

dramatickému vývoji, který by naznačoval možný plošný rozpad. Postupně odumírající staré 

buky jsou kontinuálně nahrazovány zmlazením buku a ostatních dřevin přirozené druhové 

skladby. V průběhu 8 let se počet jedinců obnovy zvýšil o 30% za současného dynamického 

navýšení podílu vtroušených dřevin. Již po tomto krátkém období sledování se jednoznačně a 

statisticky významně projevila spontánní schopnost ekosystému kompenzovat antropogenní 
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narušení imisemi a předchozím hospodařením. Není samozřejmě možno vyloučit rozsáhlejší 

disturbance, avšak tyto jevy je v prostředí Jizerskohorských bučin třeba chápat jako přirozený 

proces, který přispívá ke zvýšení diverzity ekosystému a není sám o sobě důvodem k 

preventivním managementovým zásahům. Získané informace byly využity při zpracování 

návrhu plánu péče o NPR v roce 2010. Jakkoli nelze hovořit o ponechání celého území 

samovolnému vývoji, byla naléhavost managementových opatření vyhodnocena jako velmi 

nízká a jsou navrhovány pouze dílčí zásahy malého rozsahu a intenzity. 

Využití území bylo historicky vázáno zejména na hospodaření v lesích. Těžba a přibližování 

dříví byly limitovány extrémními terénními podmínkami a vždy převládaly extenzivní 

postupy a technologie. V devatenáctém a počátkem dvacátého století byly pro zpřístupnění 

budovány velkoryse trasované lesní cesty (Vysoká cesta, Rackaweg, Riegelweg, Štolpišská 

silnice, Kozí stezka, Hajní potok…), ke kterým bylo dříví soustřeďováno gravitačním 

spouštěním smyky, sváženo na saních (dodnes znatelné sáňkařské dráhy), přibližováno potahy 

a později lanovkami. Přesto zůstávaly velké části bez přímého vlivu lesního hospodáře. 

Významnou aktivitou byl vždy výkon práva myslivosti. Podstatná část jizerskohorských bučin 

byla součástí velké obory pro spárkatou zvěř z roku 1848 (délka oplocení 42 km, zanikla po 

roce 1945) a menší obory v západní části hor. Těžba hornin a nerostů probíhala ojediněle, za 

zmínku stojí pouze historická těžba železné rudy v údolí Štolpichu (nedochovaná důlní díla 

Krásná Maří, Erzloch…). Energetické využití vodní síly horských potoků bylo vázáno na 

okraje sídel v dnešním ochranném pásmu NPR. S rozvojem turistiky na sklonku 

devatenáctého století vznikla základní síť značených turistických cest a pěšin a byly 

kultivovány skalní vyhlídky. Ve stejné době začíná také rozvoj horolezectví, pro které skalní 

objekty v bučinách poskytují výborné podmínky. 

Dnes je území jizerskohorských bučin nadále lesnicky využíváno, produkční funkce je ovšem 

redukována a prakticky se uplatňuje mimo vlastní NPR. Rozsáhlý komplex přírodě blízkého 

lesa je mimořádně cenným zdrojem genetického materiálu lesních dřevin, využívaného k 

obnově přirozených lesů nejen v Jizerských horách. Spodní části svahů jsou tradičním zimním 

stávaništěm spárkaté zvěře, především jelení, myslivost tak zůstává nadále významnou 

aktivitou v území, včetně zařízení potřebných pro lov a dvou přezimovacích obůrek. Se 

změnou životního stylu v posledních dvou desetiletích roste poptávka po rekreační funkci 

chráněného území. Dále se rozvíjí pěší turistika, která využívá také sítě lesních cest s již 

omezenou hospodářskou funkcí. Na turistických trasách byly zřízeny naučné stezky, 

tematicky vázané k chráněnému území (NS Oldřichovské háje a skály a část NS Lesy 

Jizerských hor). Horolezectví je nadále provozováno na základě výjimky z ochranných 
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podmínek NPR, respektive vyhrazení míst. Ve své extenzivní podobě a za stanovených 

podmínek nepředstavuje významné nebezpečí pro předmět ochrany území. Terénní cyklistika 

a cykloturistika nachází vhodný prostor v části ochranného pásma. Trvalou zátěží území je 

velmi obtížně regulovatelný sběr hub, území NPR a ochranného pásma je také pravidelně 

atakováno terénními motocyklisty. Tlak veřejnosti na jizerskohorské bučiny je zesílen 

především jejich mimořádnou atraktivitou, blízkostí velkých sídelních útvarů (liberecko-

jablonecká aglomerace) a snadnou dopravní dostupností přirozených východisek. Rekreace, 

sport a turistika zůstávají silným tématem pro orgány ochrany přírody, cestovního ruchu i 

územního plánování. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: NPR KRALICKÝ SNĚŽNÍK 

 

Stanislav Vacek 

 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník se nachází v severovýchodní části Pardubického 

kraje a v severozápadní části Olomouckého kraje mezi obcemi Malá Morava, Velká Morava, 

Stříbrnice, Sklené a hranicí s Polskem (Obr. 1). Zahrnuje horní část povodí Moravy a jejích 

přítoků. Celková výměra NPR je 1718 ha a OP NPR 1425 ha (lesnatost v NPR i v OP NPR je 

98,9 %). 
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Chráněné území leží v nadmořské výšce 700–1423,7 m n. m. Představuje komplex biotopů, 

na které jsou vázána unikátní rostlinná a živočišná společenstva. Tyto biotopy se zachovaly 

roztroušeně v porostech druhotných smrčin. Jsou to zejména zbytky přirozených horských 

smrčin, bučin, suťových javořin, rašelinišť, pramenišť, arktoalpínských trávníků v nejvyšších 

vrcholových částech. Pozoruhodné jsou krasové jevy v ložisku vápenců a balvanitá koryta 

Moravy a dalších vodních toků (cf. FALTYSOVÁ, BÁRTA et al. 2002). 

V rámci územního systému ekologické stability byl na území NPR vymezen biokoridor 

nadregionálního významu, který prochází při hranicích Pardubického a Olomouckého kraje. 

 

 

Obr. 1: Masív Králického Sněžníku s údolím Moravy (© J. Vondra 2002). 

 

PŘÍRODNÍ POMĚRY 

Geomorfologicky náleží Králický Sněžník do Krkonošsko-jesenické (Sudetské) soustavy. 

Podle výškové členitosti je klasifikován jako členitá hornatina, která má na území České 

republiky plochu 76 km2, střední výšku 930,9 m n. m. a střední sklon svahů 15° (DEMEK et 

al. 1987). Jedná se o kerné pohoří, vyzdvižené podél výrazných zlomů. 

V nejnižších polohách převažují kambizemní půdní typy, na ně ve stupni acidofilních 
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horských bučin navazují kryptopodzoly a ve smrkovém vegetačním stupni a v ekotonu horní 

hranice lesa podzoly (BURIAN 2001). V okolí pramenišť jsou zastoupeny gleje, na 

rašelinných ekotypech organozemě a na suťových svazích rankery. Prudké balvanité a suťové 

svahy jsou značně ohroženy introskeletovou erozí (viz Obr. 3). 

Masív Králického Sněžníku je z hydrologického hlediska unikátní lokalitou, neboť v jižní 

části hraničního hřbetu na vrcholu Klepý (1134,6 m n. m.) se stýkají hlavní evropská rozvodí. 

Z jeho jižních svahů stéká voda do Lipkovského potoka, který se vlévá do Tiché Orlice v 

povodí Labe v úmoří Severního moře. Na polské straně odtéká voda do Kladské Nisy, která se 

vlévá do Odry v úmoří Baltského moře. Z východních svahů vrcholu Klepý vody stékají do 

horního toku Moravy a následně do Dunaje v úmoří Černého moře. 

Podle klimatického členění (QUITT 1972) náleží masiv Králického Sněžníku k oblastem 

převážně chladným (CH 4 – hřeben Sušiny a CH 6 – ostatní území). Délka vegetační doby je 

podle nadmořské výšky 107–62 dní. Průměrná roční teplota kolísá kolem 4,0°C (1,7–5,1°C), 

ve vegetačním období 9°C. Průměrný roční úhrn srážek je okolo 1150 mm, ve vegetačním 

období je 640 mm. Podle Langova dešťového faktoru se jedná o perhumidní srážkovou oblast. 

Převažují větry západních směrů. Výrazný je zde vliv tzv. anemo-orografických systémů. 

Podle fytogeografického členění (HEJNÝ, SLAVÍK et al. 1988) patří území NPR Králického 

Sněžníku do fytogeografické oblasti Oreophyticum, fytogeografického okresu 96 Králický 

Sněžník. V systému sudetských pohoří má Králický Sněžník bližší vztahy k Hrubému 

Jeseníku než ke Krkonoším. Ukazuje to zastoupení takových prvků jako je koprníček 

bezobalný (Ligusticum mutellina), ovsíř dvouřízný (Avenula planiculmis), kamzičník 

rakouský (Doronicum austriacum), lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum) a zvonek vousatý 

(Campanula barbata; Obr. 2), které rostou v Jeseníkách, ale v Krkonoších chybí (cf. 

FALTYS & FALTYSOVÁ 1994). 
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Obr. 2: Zvonek vousatý – charakteristický druh nejvyšších poloh Králického Sněžníku (© S. 

Vacek). 

 

Vrcholové partie Králického Sněžníku jsou porostlé subalpínskými a alpínskými horskými 

trávníky. Nejvyfoukávanější stanoviště na vrcholu jsou osídlena společenstvy třídy Juncetea 

trifidi, svazu Juncion trifidi. Jedná se o trávníky s dominantní kostřavou nízkou (Festuca 

supina; asociace Cetrario-Festucetum supinae). V závětrných polohách vrcholové části 

Králického Sněžníku se nacházejí společenstva třídy Mulgedio-Aconitetea s dominantními 

trávami a chybějícím mechovým patrem. Společenstva pramenišť nad horní hranicí lesa jsou 

v NPR vzácná. Nejhodnotnější je prameniště v blízkosti Vlaštovčích skal (svaz Cardamino-

Montion). 

K botanicky nejbohatším lokalitám Králického Sněžníku patří lavinová dráha pod pramenem 

Moravy, která je díky občasným lavinám udržována v bezlesém stavu převážně ve smrkovém 

lesním vegetačním stupni. Dochází zde k prolínání vysokohorských lučních druhů s druhy 

lesními (převážně svaz Dryopterido-Athyrion, asociace Adenostyli-Athyrietum alpestris, 

Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris a okrajově svaz Adenostylion. 

V nejvyšších partiích Mokrého hřbetu, pod horní hranicí lesa přímo pod vrcholem Králického 

Sněžníku a na západním hřbetu s Malým Sněžníkem se vyskytují zbytky klimaxových smrčin 

(svaz Piceion excelsae, asociace Calamagrosti villosae-Piceetum, Anastrepto-Piceetum), na 

lokálně příznivých stanovištích montánního a supramontánního stupně papratkové smrčiny 
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(svaz Athyrio-Piceion, asociace Athyrio alpiestris-Piceetum). Ostrůvkovitě se zachovaly 

horské květnaté bučiny (podsvaz Eu-Fagenion, asociace Dentario enneaphylli-Fagetum), 

suťové lesy (podsvaz Acerenion, asociace Aceri-Fagetum) a acidofilní bučiny (svaz Luzulo-

Fagion, asociace Calamagrosti arundinaceae-Fagetum), které původně pokrývaly většinu 

území.  

Podél vodních toků jsou vyvinuta společenstva olšin (svaz Alnion incanae, asociace Alno- 

Piceetum) a potočních niv (svaz Petasition officinalis). V montánním a supramontánním 

stupni se v lesních porostech nacházejí prameniště svaz Cardaminion amarea. Ve sníženinách 

Mokrého hřbetu leží řada vrchovištních rašelinišť svazu Oxycocco-Empetrion hermaphroditi, 

asociace Sphagno roboti-Empetretum hermaphroditi.  

Lesy NPR a OP NPR Králický Sněžník s fragmenty převážně klimaxových smrčin, 

acidofilních horských bučin, květnatých bučin, suťových lesů, olšin a vrchovišť jsou řazeny 

do kategorie lesů: lesy ochranné (§7), subkategorie 1a – lesy na mimořádně nepříznivých 

stanovištích – 45,78 ha (v NPR), 7,63 ha (v OP NPR) subkategorie 1b – vysokohorské lesy 

pod hranicí stromové vegetace – 766,93 ha (v NPR), 33,55 ha (v OP NPR), subkategorie 1c – 

lesy v pásmu kosodřeviny – 11,17 ha (v NPR) a lesy zvláštního určení – 875,61 (§8) ha (v 

NPR) a 1323,41 ha (v OP NPR). 

Z hlediska vegetační stupňovitosti se převážná část území NPR (45,4 %) nachází v 8. 

(smrkovém) lesním vegetačním stupni (LVS), 39,3 % v 7. (bukosmrkovém) LVS, 14,6 % v 6. 

(smrkobukovém) LVS a 0,7 % v 9. (klečovém) LVS. V OP NPR 57,1 % převažuje 6. 

(smrkobukový) LVS, 37,8 % pokrývá 7. (bukosmrkový) LVS, 2,8 % 5. (jedlobukový) LVS a 

2,7 % 8. (smrkový) LVS (cf. MIKESKA & BOČEK 2003). 

Z hlediska stanovištních podmínek lze konstatovat, že NPR Králický Sněžník je vzhledem ke 

konfiguraci terénu a zastoupení jednotlivých souborů lesních typů náročná pro intenzivní 

lesnické obhospodařování a tudíž je vhodná pro zachování a vytváření přírodě blízkých 

lesních společenstev. 

 

POROSTNÍ POMĚRY 

Přehled o přirozeném a současném zastoupení dřevin je uveden v tab. 1. Procentické 

zastoupení dřevin je vztahováno k porostní ploše NPR a OP NPR Králický Sněžník. Celkové 

zastoupení jehličnatých dřevin v NPR je 1546,83 ha, tj. 98,64 % a listnatých dřevin v NPR je 

21,30 ha, tj. 1,36 %, jehličnatých dřevin v OP NPR je 1245,20 ha, tj. 95,19 % a listnatých 

dřevin v OP NPR je 62,90 ha, tj. 4,81%, což zdaleka neodpovídá cílové druhové skladbě. Při 
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managementu lesních ekosystémů bude proto maximální důraz kladen na přeměny 

jehličnatých monokultur na smíšené a přírodě blízké lesní porosty. 

 

Tab. 1: Zastoupení dřevin v přirozené a současné druhové skladbě v NPR a OP NPR Králický 

Sněžník. 

NPR OP NPR 

současná přirozená současná přirozená Dřevina 

ha % ha % ha % ha % 

Smrk ztepilý 1535,30 90,34 1246,08 73,32 1252,51 91,79 615,84 45,13 

Smrk pichlavý 1,85 0,11   2,55 0,19   

Jedle bělokorá + + 120,83 7,11 1,03 0,08 218,47 16,01 

Douglaska tisolistá 0,86 0,05   1,37 0,10   

Borovice lesní + + + + 0,34 0,02 + + 

Borovice limba 1,17 0,07       

Borovice kleč 6,73 0,40   0,67 0,05   

Borovice vejmutovka     + +   

Modřín opadavý 0,93 0,05   5,85 0,43   

Buk lesní 10,20 0,60 250,16 14,72 39,46 2,98 495,92 36,34 

Javor klen 2,47 0,15 20,56 1,21 8,49 0,62 22,95 1,68 

Javor mléč + +   + + + + 
Jasan ztepilý     0,69 0,05 2,01 0,15 

Bříza bělokorá a pýřitá 5,33 0,31 5,44 0,32 8,82 0,65 0,94 0,07 

Jeřáb ptačí 3,11 0,18 56,42 3,32 3,72 0,27 4,16 0,30 

Lípa srdčitá a velkolistá     + + + + 

Olše šedá a lepkavá + + + + 1,66 0,12 0,94 0,07 

Vrba jíva 0,18 0,01 + + 0,96 0,07 + + 

Jilm horský + + + + + + 3,36 0,25 

Osika obecná + + + + + + + + 

Jírovec maďal + +   + +   

Jehličnaté 1546,84 91,02 1366,91 80,43 1264,32 92,65 834,31 61,14 

Listnaté 21,29 1,25 332,58 19,57 63,80 4,68 530,28 38,86 

Holina 131,36 7,73   36,47 2,67   

Celkem 1699,49 100,00 1699,49 100,00 1364,59 100,00 1364,59 100,00
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Věková struktura porostů je značně nevyrovnaná. Nevyrovnanost věkových stupňů je dána 

způsobem hospodaření a výběrem území. Výrazně zvýšený podíl 1. věkového stupně jak 

v NPR, tak OP NPR je odrazem především větrných kalamit a výrazněji zvýšený 12. věkový 

stupeň je dán značnou nepřístupností těchto porostů, ale i charakterem a posláním porostů 

mZCHÚ. Velmi snížený je zejména podíl jedle a buku prakticky ve všech věkových stupních. 

Lesní porosty NPR Králický Sněžník a jejího ochranného pásma, byly vzhledem ke své 

zeměpisné poloze (nejsevernější cíp Moravy), klimatickým podmínkám, malé dostupnosti 

(řídká síť komunikací), ale i poměrně menšímu počtu obyvatelstva, využívány zpočátku jen 

málo. I později byly těžby v lese prováděny jen v blízkých a komunikačně dostupných 

polohách. Především revír Velká Morava byl však značně nedostupný, a proto se tu les dlouhé 

období ponechával samovolnému vývoji. V zemských deskách se uvádí, že velké pohraniční 

hory k Čechám a Kladsku od Velké Moravy až po Sněžník s výměrou asi 2400 ha byly 

divočina, kde sotva čtvrtý díl dával nějaký užitek. Teprve v období od 14. - 19. století bylo 

s rozvojem horního a průmyslového podnikání dříví používáno ve stále větší míře, což mělo 

na lesy značný nedativní vliv. Od poloviny 19. století se ve větší míře používá holosečného 

způsobu hospodaření, a to včetně velkoplošných holých sečí. V tomto období již převládá 

sadba nad síjí. Na přelomu 19. a 20. století je na panství Branná podíl clonných sečí a 

holosečí zhruba vyrovnaný. U clonných sečí však nedařila přirozená obnova a proto tyto 

porosty byly podsívány osivem smrku převážně nevhodné provenience (HOŠEK 1992). 

Způsob prováděného hospodaření měl vliv jak na dřevinnou skladbu, tak na stav lesů z 

hlediska genetické kvality. Porosty byly většinou obnovovány uměle, přičemž naprosto 

převládající dřevinou byl smrk. Zpočátku se používalo osivo vlastní, patrně však nepocházelo 

z porostů odpovídajících stanovištních podmínek. Od roku 1860 bylo většinou používáno 

osivo z alpských zemí. Místní původ mají porosty starší 150 let. Po roce 1920 se k obnově 

zvyšuje podíl provenienčně vhodného osiva (BURIAN 1992). 

Oblast Králického Sněžníku byla od počátku 70. let 20. století výrazněji ovlivňována 

znečištěním ovzduší, nejméně však ze všech pohoří Sudetské soustavy. Průměrné koncentrace 

SO2 se zde počátkem 80. let pohybovaly okolo 18 µg (ve vegetačním období 10 µg a 

v zimním období 27 µg). Jednalo se převážně o dálkový přenos znečistění ovzduší. Imisní 

škody se zde na smrkových porostech začaly projevovat od poloviny 70. let (KUBAČKA 

1992). 
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DOSAVADNÍ ŠKODLIVÉ VLIVY SPOJENÉ S HOSPODAŘENÍM V LESÍCH 

V minulosti při lesnickém managementu docházelo především k těmto negativním činnostem: 

– používání stanovištně (geneticky) nevhodného sadebního materiálu, 

– obnova porostů nevhodnou dřevinnou skladbou, 

– ekologicky neúnosné škody na porostech způsobené vysokými stavy spárkaté zvěře a tudíž 

nemožnost přirozené obnovy a dopěstování melioračních a zpevňujících dřevin,  

– provádění těžeb, které následně vedly k rozvrácení porostů,  

– neúměrné zarovnávání porostních okrajů při nahodilých kůrovcových těžbách, 

– riziko poškození cenných autochtonních porostů a dalších dílčích cenných biotopů 

nešetrnými těžebními a dopravními technologiemi poškozujícími přirozenou obnovu, půdní 

povrch a narušujícími odtokové poměry, 

– provádění zásahů, které vedly k erozi půdy (používání těžké mechanizace, kumulace odtoků 

podél cestní sítě – nedostatečný počet cestních propustí),  

– používání chemických prostředků v případech, které nejsou určeny bližšími ochrannými 

podmínkami nebo doporučeny plánem péče. 

 

ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU NPR A OP NPR 

Od vyhlášení NPR Králický Sněžník v r. 1990 nebyl v dotčeném území vyjma posledních let 

aplikován systematický cílený management, směřující k obnovení přirozeného charakteru 

ekosystémů. Ochrana území sestávala zejména z omezení či zákazů vybraných lidských 

činností. Tato ochrana trvá i nadále a je určena zejména základními ochrannými podmínkami 

NPR podle § 29 zákona č. 114/1992 Sb. Cílený management lesních ekosystémů je 

uplatňován od r. 1999 (zejména se jedná o opatření z Programu péče o krajinu MŽP). 

Stěžejními úkoly dlouhodobé přírodě blízké péče o lesní ekosystémy se všemi jejich složkami 

zde jsou: 

- management v lese v ekosystémovém pojetí, tj. přechod od výlučné péče o lesní 

dřeviny a jejich porosty na péči o celé lesní ekosystémy (flóru, faunu i neživou 

přírodu), 

- přestavba (přeměny, převody, rekonstrukce) poškozených a chřadnoucích lesů, 

- vytvoření optimální struktury lesních ekosystémů (druhové, genetické, prostorové, 

věkové) diferencovaně podle stanovištních poměrů a cílů rekonstrukčního 

managementu, 

- diferencovaný přechod od plošného ke skupinovitému až individuálnímu způsobu 

managementu, 
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- maximální využívání a podpora spontánních procesů, zejména pak přirozené obnovy, 

kompetice i dalších principů autoregulace, 

- podpora a tvorba pružných víceúčelových způsobů managementu, a to diferencovaně 

podle funkčního poslání a možností lesních ekosystémů s cílem dosažení jejich 

funkční vyrovnanosti. 

- záchrana genových zdrojů lokálních populací smrku ztepilého, buku lesního, javoru 

klenu, jedle bělokoré i dalších dřevin pomocí vyhledání vhodných stromů a porostů ke 

sběru semen. 

Tyto stěžejní prvky trvale udržitelné péče o lesní ekosystémy platí pro lesy NPR Králický 

Sněžník obecně, ale jejich důležitost se výrazně zvyšuje v ochranných lesích, kde řada 

specifických druhů přežívá na hranicích existenčního minima. 

 

PRINCIPY A ZÁSADY MANAGEMENTU 

Principy péče a ochrany vymezeného území vycházejí především z posouzení míry 

antropogenních zásahů do jednotlivých lesních, rašeliništních, skalních a vodních ekosystémů 

i ekosystémů arktoalpínské tundry. Smyslem stanovení hlavních směrů řízení vývoje území je 

jednak snaha o zachování stávající hodnoty území (především pak klimaxových smrčin, 

acidofilních horských bučin, květnatých bučin, suťových lesů, olšin a vrchovišť i 

arktoalpínské tundry) a jeho ekologickou stabilizaci s maximálním využitím přirozené obnovy 

(v přírodě blízkých ekosystémech) a jemnějších způsobů managementu. Cílem řízení vývoje 

lesních porostů v NPR je tedy především integrovaná ochrana a vytvoření druhově, 

prostorově a věkově diferencované skladby lesa s vysokým odolnostním potenciálem, blízké 

přírodním ekosystémům, které budou výhledově (cca za 1–3 generace lesa) schopné 

samovolného vývoje. K dosažení tohoto cíle je nezbytný racionální stanovištně diferencovaný 

hospodářský způsob výběrný, podrostní a násečný. Je plánováno postupné vylučování dřevin 

introdukovaných (smrkových, borových aj. exot) i částečné lokální omezování využívání 

zdomácnělého modřínu, zejména v NPR. Cílem managementu ve skalních i vodních 

ekosystémech a v oblasti arktoalpínské tundry je jednak minimalizace lidských aktivit 

narušujících jejich přírodní prostředí a jednak jejich účelová revitalizace, spočívající 

v nastartování autoregulačních procesů. 

Při tvorbě managementu lesních ekosystémů byl značný důraz kladem na polyfunkční 

diferenciaci podle stupňů přirozenosti lesních porostů (SPLP; cf. VACEK, SIMON, REMEŠ 

et al. 2007). Při členění jednotlivých porostních skupin do stupňů přirozenosti bylo přihlíženo 

nejen k druhové skladbě, ale i ke genetické, resp. morfologické kvalitě zastoupených dřevin, 
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k indikátorům přízemního patra a k půdním horizontům, resp. k míře jejich degradace (viz 

obr. 4 a tab. 2). 

 

Tab. 2: Zastoupení stupňů přirozenosti lesních porostů v NPR a OP NPR Králický Sněžník. 

 

NPR OP NPR 
Stupeň 

ha % ha % 

1. 55,63 3,27 – – 

2. 309,69 18,22 37,15 2,72 

3. 642,47 37,81 634,52 46,50 

4. 691,70 40,70 692,00 50,71 

5. – – 0,92 0,07 

Celkem 1699,49 100,00 1364,59 100,00

 

Charakteristika stupňů přirozenosti lesních porostů: 

1. stupeň 
Přirozená lesní společenstva – porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou b

geograficky nepůvodních dřevin. 

2. stupeň 
Porosty, kde 50–90 % dřevin současné druhové skladby odpovídá stanovišti 

a zastoupení geograficky nepůvodních dřevin je menší než 1 %. 

3. stupeň 
Porosty, kde pouze méně než 50 % dřevin současné druhové skladby odpovídá 

zastoupení geograficky nepůvodních dřevin je menší než 10 %. 

4. stupeň 
Monokultury nebo jiné porosty, jejichž druhová skladba neodpovídá stanovišti, 

nebo příměs dřevin s podílem 10–50 % geograficky nepůvodních dřevin. 

5. stupeň 

Porosty se zastoupením geograficky nepůvodních dřevin nad 50 %, dále 

odumírající, rozvrácené nebo silně poškozené porosty dřevin neodpovídajících 

stanovišti. 

 

Hlavní zásady managementu: 

1. V NPR Králický Sněžník je nezbytné integrovaným a systematicky genekologickým 

hospodařením pečovat o porosty tak, aby v nich byl uchován a rozšiřován genetický 

potenciál pro co největší množství kvalitního reprodukčního materiálu a zachována 

přirozená lesní, skalní a vodní společenstva i společenstva arktoalpínské tundry. 
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2. V území je nezbytné respektovat a využívat přirozené spontánní projevy a dynamiku 

lesních ekosystémů, zvýšit biodiverzitu ve všech růstových a vývojových fázích lesa i 

na poměrně malých plochách. Jedná se především o zvýšení podílu melioračních a 

zpevňujících dřevin s ohledem na jejich přirozené zastoupení. 

3. Druhová skladba lesních porostů je nejzávažnějším východiskem typologického 

průzkumu a nejcitlivěji reaguje na rozdíly v podmínkách prostředí. Obnova v přírodě 

blízkých porostech bude vesměs respektovat přirozenou druhovou skladbu (Tab. 1). 

Cílovou druhovou skladbu je však mnohdy nutno přizpůsobit nejen přirozené skladbě 

a stavu současných porostů, ale i změněné ekologické situaci. 

4. Hlavním způsobem reprodukce musí být řízená přirozená obnova, směřující 

k dosažení přirozeného stavu lesa nebo alespoň jeho podstaty, a to zejména z hlediska 

druhové skladby. Tam, kde to z ekologického nebo genetického hlediska nebude 

možné, bude používán kvalitní reprodukční materiál místního původu pro umělou 

nebo kombinovanou obnovu. Kromě autochtonního smrku ztepilého se jedná zejména 

o původní buk lesní a jedli bělokorou, dále i o javor klen, břízu bělokorou, břízu 

pýřitou, náhorní ekotyp borovice lesní, lípu velkolistou, lípu srdčitou, osiku obecnou, 

jilm horský, javor mléč, jasan ztepilý, olši šedou a lepkavou i vrby. 

5. Podle stanovištních podmínek, skladby porostů a cíle zásahu se volí hospodářský 

způsob výběrný, podrostní, popř. i násečný. Hospodářský způsob výběrný, respektive 

výběrný princip, je třeba aplikovat zejména v porostních skupinách se stupněm 

přirozenosti lesních porostů 1 a 2, a v nejextrémnějších terénních partiích. Náseky je 

vhodné používat zejména při přeměně smrkových monokultur.  

a) Při přirozené obnově bude dle podmínek využíváno maloplošné clonné seče 

skupinové, pruhové či okrajové. Obnovní plocha bude úměrná stanovištním 

podmínkám a charakteru obnovovaného porostu. Těžebním zásahem při obnově 

by neměly vznikat stejnorodé plochy přesahující 0,5 ha. Na rozdíl od běžných 

lesnických postupů bude po domýtné seči ponecháno několik vzrostlých, buků, 

jedlí, smrků, klenů či jiných druhů stromů na dožití. U listnatých dřevin je 

vhodné tyto výstavky lokalizovat do vhodných skupin. Budou tak tvořit 

nepravidelný okraj obnovované části porostu. Je vhodné k tomu vybírat taková 

místa, kde by se těžbou a přibližováním udělalo více škody než užitku. 

b) Náseky lze používat zejména při rekonstrukci porostů nevhodné druhové a 

ekotypové skladby. Jedná se o rekonstrukci alochtonních, imisemi, klimatickými 

stresy, houbovými patogeny, kůrovcem a loupáním vysokou zvěří, silně 
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poškozených smrkových porostů. Zejména pak menší náseky s pasivním 

cloněním a kotlíky jsou v semenném roce vhodné k doplňování dalšími 

autochtonními dřevinami dle stanovištních podmínek (JD, BK, KL, JL atd.). 

Plocha náseku opět převážně do 0,5 ha (větší náseky pouze na dlouhých, 

nepřístupných svazích po dohodě s orgány ochrany přírody). Jejich cílem je 

vytvoření požadovaného proměnlivého rozmístění okrajových stromů (obruby) 

vhodných k přirozené obnově na vytěžené ploše. 

c) Hospodářský způsob výběrný bude využíván pro lokální podporu přirozené 

obnovy prosvětlováním porostů v ekologicky nejexponovanějších, resp. 

nejextrémnějších partiích. Vhodná je i kombinace tohoto způsobu s maloplošnou 

aktivní clonnou sečí nebo přechod skupinového výběru do maloplošného 

clonění. Tento způsob bude lokalizován především v porostních skupinách 

stupňů přirozenosti lesních porostů 1 a 2. 

6. Celkový management a zejména pak hospodářský způsob musí být volen tak, aby 

v průběhu vývoje lesního ekosystému nenastala velkoplošná fáze rozpadu. Porostní 

struktura musí být proto značně diferencovaná jak z hlediska druhové, tak i 

prostorové a věkové skladby, plně odpovídající daným přírodním podmínkám tak, 

aby porosty postupně směřovaly ke kontrolovanému procesu samovolného vývoje. 

7. V místech, kde není možné očekávat přirozenou obnovu v dostatečné hustotě a 

vhodné druhové skladbě bude obnova zajišťována nebo doplňována uměle. Jedná se 

zejména o rozsáhlé smrkové monokultury nevhodného původu. V těchto porostech 

přirozenou obnovu záměrně nepodporovat. V porostech převážně smrkových 

monokultur s víceméně pravidelně sníženým zápojem na 30–50 % budou prováděny 

podsadby. V porostech skupinovitě prosvětlených podsadby umísťovat především do 

světlin. Podle stanovištních podmínek by velikost skupin hlavní dřeviny při jejich 

založení neměla přesahovat 0,1 ha a u přimíšené dřeviny 0,03 ha. Podsadby je nutné 

pro jejich zdárné odrůstání uvolňovat po 5 až 15 letech dle stanovištních a porostních 

podmínek. Skupinová umělá obnova bude realizována i na živnějších stanovištích 

s nezdarem přirozené obnovy.  

8. Vnější i vnitřní prostorová úprava musí zabezpečovat stabilitu porostů hlavně proti 

větru, sněhu a imisím. Za tímto účelem je třeba zakládat a pěstovat odolné okraje 

porostů a předsunuté zpevňovací pásy, zejména pak na návětrné straně exponované 

nejen vůči větru, ale i imisím. Vytváření stabilních okrajů porostů se předpokládá do 
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hloubky zhruba 20 m. Zpevňovací pásy je třeba prioritně zakládat podél 

prosvětlených či odlesněných okrajů vrchovišť.  

9. Komplexní opatření integrované obnovy a ochrany lesa včetně maximálního snížení 

stavů vysoké zvěře a oplocování nejhodnotnějších obnovovaných ploch a individuální 

ochrana sazenic či vybraných vtroušených náletových dřevin jsou rovněž nezbytnými 

opatřeními pro úspěšnou obnovu lesa a zdárnou záchranu genofondu významných 

lokálních populací dřevin. 

10. Uchování přirozených rostlinných a živočišných společenstev v co nejširší druhové 

rozmanitosti v celém lesním komplexu Králického Sněžníku je kromě výše 

uvedených základních předpokladů z hlediska integrované ochrany přírody vázáno i 

na několik dalších podmínek: 

a) Na uchování, respektive zvyšování rozsahu přírodě blízkých lesů, zejména pro 

přežívání živočichů s většími nároky na životní teritorium. Zajištění hnízdění 

ohrožených nebo vzácných druhů ptáků s vysokými nároky na velikost hnízdního 

teritoria a klid při hnízdění, musí být operativně řešeno vyloučením 

managementových zásahů na dané lokalitě.  

b) Na udržení, respektive zvyšování podílu přirozené druhové skladby dřevin, která 

je úzce provázána se zachováním a případně i zvýšením druhové rozmanitosti 

bezobratlých živočichů, obratlovců, nižších i vyšších rostlin, včetně druhů 

vzácných a ohrožených. 

c) Na prostorovou (horizontální a vertikální) a věkovou rozrůzněnost porostů, která 

do určité míry simuluje přirozené vývojové cykly lesa a tudíž i uchování 

dynamického potenciálu druhové rozmanitosti organismů. 

d) Plochy, které po určitých intervencích do druhové skladby budou perspektivně 

ponechané samovolnému vývoji, jsou mimo jiné nezbytné i z hlediska zachování 

populací některých bezobratlých živočichů. Zejména odumřelé exempláře letitých 

smrků, javorů, buku, jilmů, olší a osik jsou důležité z hlediska vývoje larev 

některých významných druhů brouků např. zdobenců a tesaříků.  

Některé druhy bezobratlých např. Carabus irregularis vyžadují trvalou přítomnost 

ležících a na zemi trouchnivějících padlých kmenů, které hromadně využívají pro 

přezimování a aestivaci. Trouchnivějící kmeny jsou důležitou možností úkrytu i pro 

obratlovce (např. mlok skvrnitý, skokan hnědý, slepýš křehký). 
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Pokud možno zajišťovat včasný odvoz vytěženého smrkového dřeva z lesa, kde 

ležící neodkorněné kmeny působí jako atraktivní "lapáky“ pro xylofágní a 

dřevokazné druhy hmyzu. 

e) Na přítomnost odumřelých stromů různých druhů dřevin ve všech porostech NPR. 

Zvyšuje to nejen druhovou rozmanitost zejména bezobratlých živočichů, některých 

druhů ptáků a četných druhů nižších rostlin (hub, sinic apod.), ale přispívá to i ke 

spojitosti četných přirozených biogeochemických cyklů (ovzduší – půda – rostliny 

– živočichové). Tato opatření se však nevztahují na likvidaci aktivních 

kůrovcových stromů v porostech smrku. 

f) Na ponechání doupných starých stromů po celém území NPR. V místech s malým 

počtem doupných stromů je vhodné rozmístit budky jako náhradní hnízdiště. 

g) Na zachování jedinců osik a vrb jív, které jsou živnými rostlinami pro některé 

významné druhy brouků a motýlů (např. kovaříků, kozlíčků, bělopásků, batolců a 

baboček). 

h) Na zachování přirozeně prosvětlených ploch (části porostů se sníženým zápojem), 

kde se vyskytují kvetoucí byliny, které jsou důležité pro zdárný vývoj imág většiny 

fytofágních a xylofágních druhů hmyzu. 

i) Na absenci těžebních zásahů v bezprostředním okolí pseudokrasových jeskyní, aby 

nedošlo k jejich poškození. 

j) Na maximální šetrnost při lesnickém managementu z hlediska možného poškození 

skalních útvarů (směr kácení pokud možno směrem od skalních útvarů, těžební 

zbytky neházet do výrazných terénních sníženin a vstupních otvorů do 

pseudokrasových jeskyní). 

11. Pro zdárné odrůstání výsadeb je nezbytné řádné promísení organických a minerální   

půdních horizontů v jamce v poměru cca 1 : 1 až 2 :1. 

12. Pro účelné vnášení cílových listnáčů (pro snížení šoku z přesazení) je 

v exponovaných SLT 6. a 7. LVS v NPR a OP NPR možné při výsadbě bodové 

přihnojování jemně mletým dolomitickým vápencem, čedičem či amfibolitem 

v množství do 0,5 kg na jednu sazenici do jamky. 

13.  Pro zvyšování vitality silně defoliovaných mladých až dospívajících alochtonních 

smrkových porostů (4.–7. věkový stupeň) je v OP NPR možné experimentální 

testování jemně mletého dolomitického vápence na ploše do 3 ha (v množství do 5 

t/ha). Je však nezbytné řádné vyhodnocení konkrétního vlivu daného způsobu vápnění 

na stav olistění a vývoj zdravotního stavu porostu v průběhu 5–10 let. 
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14.  Přibližování dřeva provádět maximálně šetrným způsobem za použití techniky 

minimálně narušující půdní povrch. Při výběru přibližovacích tras je nezbytné pokud 

možno se vyhýbat prameništím i rašeliništím.  

15. Maximální pozornost věnovat ochraně lesa proti škodám spárkatou zvěří i z hlediska 

xylofágního hmyzu. 

16.  Při boji proti kůrovcům je nezbytné:  

a) preventivně usměrňovat nálet kůrovců kladením lapáků do smrkových porostů 

určených k těžbě, včetně využití vývratu a polomu, 

b) důsledně vyhledávat a včas odkorněním asanovat již napadené stromy i ostatní 

kůrovcové dříví, umožňující lýkožroutům dokončit vývoj až do stadia brouka, 

c) asanovaná ohniska žíru následně dočišťovat kladením lapáků nebo instalací 

feromonových lapačů, 

d) ve SPLP 1 a 2 netěžit zdravé stromy na lapáky a pro tyto účely zde využívat pouze 

polomů a vývratů (v mimořádných případech při jejich absenci a nutnosti 

realizace obranných opatření, možno na lapáky kácet i zdravé stromy po dohodě 

s příslušnými orgány ochrany přírody); vhodná je aplikace feromonových lapačů 

či dovážení stromů na lapáky ze sousedních porostů ze SPLP 3 až 5,  

e) dále postupovat v souladu s příslušnou legislativou. 

 

ZÁVĚR 

V závěru lze konstatovat, že zvýšení ekologické stability lesních ekosystémů ve zvláště 

chráněných územích, které byly vymezeny příliš velkoryse, jako tomu bylo v případě NPR 

Králický Sněžník, je velmi dlouhodobý proces trvající většinou delší dobu, než je obmýtí. 

Jeho prvním krokem je důsledná realizace Plánu péče o NPR Králický Sněžník a jeho 

ochranné pásmo na období 2005–2014 (cf. VACEK et al. 2004) postavená na přírodě blízkém 

managementu směřujícímu k zachování a obnově biodiverziry a k posilování ekologických a 

environmentálních funkcí lesa i při plnění produkce dřeva jako ekonomického zdroje pro 

financování péče o lesní ekosystémy. Z hlediska managementu se jedná především o přeměnu 

sekundárních smrkových monokultur na porosty přírodě bližší a dosažení přírodní rovnováhy 

mezi spárkatou zvěří a stavem lesních ekosystémů, aby již zvěř nebyla limitujícím faktorem 

zavádění melioračních a zpevňujících dřevin (zejména jedle bělokoré, buku lesního a javoru 

klenu). V provozní praxi je třeba též zintenzivnit opatření v ochraně lesa proti xylofágnímu 

hmyzu, zvýšenou pozornost věnovat stabilizaci porostu (vnější i vnitřní prostorové úpravě) a 

ochraně a využívání dochovaných původních genových zdrojů. 
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Obr. 3: Mapa ohrožení introskeletovou erozí v NPR a OP NPR Králický Sněžník. 
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Obr. 4: Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů v NPR a OP NPR Králický Sněžník. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: K HISTORII ŽOFÍNSKÉHO PRALESA 

 

Jan Andreska 

 

Naší nejstarší přírodní rezervací je nepochybně NPR Žofínský prales. Toto lesní chráněné 

území se nachází v Novohradských horách a vzniklo v době, kdy panství Nové Hrady vlastnili 

Buquoyové. Toponymum Žofínský prales je relativně nové, například Maximovič v první 

polovině XX. století ještě používal označení Prales na panství Nové Hrady. Jméno Žofín 

dostala lokalita podle dnes zaniklého loveckého zámku Sofienschloss.  

Hrabě Jiří František August de Langueval Buquoy podnikl roku 1838 cestu do pěti revírů 

Horního Hvozdu, tedy do nejméně přístupné části panství. V polesí Lužnice, poblíž místa, kde 

tato řeka pramení, nalezl lesní partie, které se mu svojí jedinečnou zachovalostí a krásou 

jevily vhodné k založení pralesní rezervace. Lokace polesí Lužnice je poněkud matoucí, 

rezervace leží za rozvodím v povodí Tisového potoka ústícího do říčky Černé, tedy na české 
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straně hor. Téhož dne vydal hrabě zakládací listinu ve formě služebního příkazu o vyloučení 

skupin původních starých porostů v revíru Lužnice z obvyklého lesního hospodaření. Šlo 

o plochu 300 jiter, tedy 172,6 hektarů, na níž byly jedlové a smrkové porosty s příměsí buku, 

javoru a jilmu ve stáří 150 – 300 roků. 

Služební příkaz hraběte Jiřího Buquoye z roku 1838, původně ovšem psaný v němčině: 

 

Mému inspektoru Františku Železnému. 

Při své dnešní pochůzce v polesí lužnickém našel jsem trať II. hlavního dílu mezi pasekami 

č.10 až 20, mezi potokem Almbach a dělící čarou jako prales, vzbuzující obdiv a úctu svým 

stavem. 

Vzhledem k tomu, že lesy těchto vlastností budou známy brzy jen z historického líčení, 

rozhodl jsem se zachovati zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob 

názornému požitku pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesnického těžení 

a přikazuji Vám, abyste dalšími rozkazy uvedl tuto moji vůli ve skutek, aby v této části žádné 

dříví se nekácelo, stelivo se nehrabalo a drobné dříví se nevybíralo, zkrátka aby vše 

ponecháno bylo v dnešním stavu. 

Na Nových Hradech 28. srpna 1838. 

Jiří hrabě Buquoy v. r. 

 

Hrabě Buquoy se zjevně rozhodl pro tento záměr pod vlivem svého romantického cítění 

a vidění přírody. Založil tak první přírodní rezervaci v Evropě a ve světě. Vzdal se tím ovšem 

velkého finančního výnosu, který by byl plynul z těžby dřeva.  

Roku 1843 byl z blízké služby u města Třeboně přijat na panství hraběte Buquoye mladý, na 

Akademii v Tharantu vystudovaný lesník William Rowland (* 1813, † 1888), který původně 

prováděl zařizovací práce pro městské lesy, a to tehdy moderní a oblíbenou saskou metodou. 

Na novohradském panství byl ustanoven inženýrem taxátorem. Jeho úkolem bylo vyměřit, 

zmapovat a podle saské metody zařídit (tedy převést do hospodářského systému umožňujícího 

lesnické plánování) lesy novohradského a rožmberského panství o celkové výměře 17 100 ha. 

Navíc měl zastupovat lesmistra, kontrolovat chod lesního hospodářství, řídit voroplavbu 

a dohlížet na výrobu dřevěného uhlí pro hraběcí hutě (NOŽIČKA 1968). 

Po nějakém čase se Rowland po necelých deseti letech existence pralesa (zřejmě roku 1847) 

postavil k vyloučení tak velké plochy z hospodaření výrazně negativně. Následně vzniklý spor 

popsal ve svém životopisu. Ztráta by podle jeho výpočtů byla bývala představovala asi 30 000 
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zlatých. Navíc jako argument vyslovil prognózu, že prales padne během padesáti let za oběť 

větrným a sněhovým polomům v důsledku stáří porostů.  

Tento spor pozoruhodně předznamenal budoucí konflikty, vedené do dnešních časů 

mezi lesníky, z nichž mnozí uvažují spíše ekonomicko-technicky, jiní spíše biologicky 

a ochranářsky. Podobné rozpory byly v právě uplynulé dekádě velmi urputné, lemované 

četnými politickými i laickými vstupy, a způsobily mnoho nedorozumění a zlé krve. 

Nicméně, váha ekonomických argumentů a analýz se ukázala v devatenáctém století podobně 

silná jako dnes. Nový majitel, syn Jiřího Františka, Jiří Buquoy totiž na Rowlandův návrh 

posléze souhlasil se zmenšením plochy pralesa na 1,7 hektaru. I z této plochy byly navíc 

po mnoho let v rezervaci zpracovávány souše a vývraty. 

 

Zmenšení Žofínského pralesa v pamětech W. Rowlanda  

(Překlad z němčiny.) 

„Mnoho let před mým vstupem do služby do panských Nových Hradů starý hrabě objel pět 

velkých revírů, které patřily k tzv. „Hornímu hvozdu“. Během této návštěvy prošel 

i Lužnický revír, čítající tehdy téměř 1000 jiter, ve kterém byly prokázány 200–400 let staré 

smrky, jedle a buky s úctyhodnou tloušťkou kmene 4–6 stop. Dojat úchvatným dojmem, 

nařídil starý hrabě, nadšený a vnímavý ke všemu krásnému a velkému, nechat stát 

nedotčeně 300 jiter a zachovat tak prales potomkům. Tento šlechetný povel byl tehdy 

považován za svatý. Když jsem tehdy při vyměřování a mapování v tomtéž pralese zakládal 

své tenátnice a hospodárnice a přitom nechal porazit některé obrovské stromy, které se 

dostaly do těchto linií, potřásali dělníci nedůvěřivě hlavou. Po práci nemaje nic lepšího 

co činit, podali lesníkovi zprávu o mém nesmyslném konání. Také jeho překvapilo, 

jak rychle se k němu tato zpráva o mých děsivých zásazích, kterých jsem se dopustil, 

donesla. Požádal mne, abych s jeho svolením zajistil si úředně plnou moc. Mezitím převzal 

panství Nové Hrady mladý hrabě a dle mé představy pokládal za postačující rezervovat 

a zachovat nedotčených jen 3 jitra namísto 300 jiter pralesa.“ 

 

Značně jízlivý Rowlandův komentář o nesmyslném konání a děsivých zásazích naznačuje, 

jak absolutně nechápal myšlenky Jiřího Františka a také, co si o svém zaměstnavateli 

ve skutečnosti myslel. V lepším případě ho pokládal za pošetilého starého pána, který svým 

konzervatismem stojí v cestě pokroku. Rowland zde nesděluje podstatný fakt, a to, že mladý 

hrabě správu panství přebíral po zatčení svého otce, ke kterému došlo za nikoli bezvýznamný 

delikt. Starý hrabě se totiž aktivně účastnil událostí revolučního roku 1848 v Praze, a prokázal 
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zde značné nadšení pro českou věc, například ekonomicky podporoval studentské a dělnické 

spolky. Dokonce se při té příležitosti zjistilo, že umí velmi dobře česky. To vše pozornosti 

policie těžko mohlo ujít. Zdá se tedy, že konzervatismus Jiřího Františka byl pouze zdánlivý, 

což ostatně dokládá nejen jeho porevoluční vystoupení, ale celý dostupný životopis. Z něj 

zároveň plyne, že se uplatnil jako člověk uvažující matematicky a plně kompetentní ekonom – 

správce rodinného majetku, který sám dokázal potenciální ztráty objektivně posoudit 

(ANDRESKA 2006). 

Je pozoruhodné, že Arnošt Emanuel hrabě Silva – Tarouca se o několik desítek let později 

po založení parku u jeho sídla dostal do podobné situace, kterou sám popisuje ve své práci 

Der Pruhonitzer Park (1909) takto: 

 

„Na podzim roku 1886 jsem se na lovu náhodou ocitl při tom, kdy v Průhonickém lese padl 

pod sekerou lesních dělníků první z mnoha krásných dubů, které neproniknutelná 

moudrost jakéhosi lesnického učence odsoudila k zániku. Ve spravedlivém hněvu rozhodl 

jsem se odejmout tento les výše zmíněné moudré osobě a celé území obklopující zámek, jež 

zdálo se mi od přírody předurčeno k tomuto účelu, přeměnit na park.“  

 

Tyto dvě věty v sobě opět skrývají mnohé. Především je zde jasně patrný konflikt 

mezi vlastníkem lesa a jeho zaměstnancem – lesnickým správcem, konkrétně se týkající jejich 

názoru na řádné lesní hospodaření. Majitel zde spatřuje podstatný přínos v estetické hodnotě 

lesa a jednotlivých stromů, zatímco lesník byl vychován a vzdělán k tomu, aby les využíval 

jako zdroj tolik potřebného zisku pro majitele, který se pak z tohoto úhlu pohledu nutně jeví 

jako nevděčný primitiv (ANDRESKA 2007). 

Absolutní zákaz těžby v Žofínském pralese byl vydán až roku 1882. Proto rezervace nemá 

de facto charakter pralesa, ale spíše ukazuje obrovité reprezentanty pralesa, který zde býval. 

Vzniklé mezery po padlých velikánech zarostly smrkem a jedlí. Plocha pralesa se pak během 

let opět zvětšovala: roku 1888 na 58,75 ha, roku 1930 na 97,71 ha a roku 1938 na 99 ha. 

V pralese se kromě původních stromových porostů dlouhodobě zachovalo bohaté bylinné 

patro, charakteristické pro společenstva horských smíšených lesů.  

Po druhé světové válce vznikly v porostech škody okusem a loupáním přemnoženou jelení 

zvěří. Pak ale byl po roce 1960 v oblasti rezervace proveden intenzivní odstřel jelení zvěře, 

který umožnil postupnou obnovu bukových náletů. Roku 1991 byl prales oplocen, což chrání 

obnovující porosty před zvěří. Průša tuto ochranu označil za nedostatečnou, a u jedlových 

semenáčů doporučil individuální ochranu před srnčí zvěří (PRŮŠA 2001). 
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Z popisu dějin Žofínského pralesa je patrné, že nejvýznamnější ohrožení jeho existence 

nastalo činností lesníka, člověka příslušně vzdělaného a zdánlivě plně kompetentního. 

Názorový rozpor mezi majitelem a jeho zaměstnancem rozsoudil až čas, který dal za pravdu 

Jiřímu Františku Augustu de Langueval Buquoyovi. Díky jemu se budoucím generacím 

zachoval Žofínský prales ve stavu, který nám poskytuje alespoň částečnou představu o tom, 

jak dříve žily a existovaly naše horské lesy. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: MANAGEMENT V NPR KŘIVÉ JEZERO 

 

Vladan Riedl 

 

ÚVOD 

Území národní přírodní rezervace (NPR) Křivé jezero se rozkládá na 123,97 ha v rozmezí 

nadmořských výšek 163 – 165 m n. m. v aluviu Dyjsko-moravské nivy asi 2 km západně od 

vesnice Milovice. Jedná se o jeden z posledních zbytků lužního lesa, které se dříve pod 

Pálavskými kopci vyskytovaly a dnes jsou zatopeny Novomlýnskými nádržemi.  

Severní hranici tvoří hráz Dolní nádrže Nové Mlýny, východní řeka Dyje a západní Mlýnský 

náhon, který se do řeky Dyje vlévá na jihu rezervace. Za chráněné bylo území vyhlášeno v 

roce 1973 výnosem ministerstva kultury České socialistické republiky jako státní přírodní 

rezervace Křivé jezero. Název byl odvozen od oboustranně zazemněného slepého ramene 

řeky Dyje srpovitého tvaru. Důvodem vyhlášení byla ochrana přirozeného lužního lesa v 

původním meandru řeky Dyje se všemi přidruženými fenomény, mokrými loukami, slepými 

rameny, hlavatými vrbami, hnízdištěm ptactva a především husy velké.  

V území dochází k překryvu jednotlivých druhů územní ochrany. Kromě toho, že je území 

vyhlášeno jako národní přírodní rezervace a je v první zóně odstupňované ochrany chráněné 

krajinné oblasti Pálava, bylo zařazeno do systému soustavy Natura 2000 spolu s EVL Niva 

Dyje a také spadá do ptačí oblasti Pálava. Podle kategorií IUCN je zařazeno do kategorie IV. - 

řízená rezervace, kde je cílem managementu blokování sukcese, udržení preferované druhové 

skladby a případně nárůst biodiverzity preferovaných biotických společenstev (PLANETA 

2001). 

Vzhledem k vysokému výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a významných 

ekosystémů je nutné v tomto zvláště chráněném území volit vhodný management v závislosti 

na charakteru území. 

 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Abiotické a biotické podmínky 

Z geomorfologického hlediska lokalita spadá do celku Dolnomoravský úval, podcelku 

Dyjsko-moravská niva. Geologické podloží tvoří holocénní fluviální písčitohlinité sedimenty, 

které jsou místy střídány slatinnými zeminami. Jako půdní substrát převládají gleje, pomístně 

se vyskytují glejové nivní půdy a černice. Zejména v závislosti na kolísání hladiny tekoucí i 

podzemní vody se v NPR Křivé jezero vyvinuly biotopy rákosin eutrofních stojatých vod 



 185

(3 % rozlohy NPR), porosty vegetace vysokých ostřic (11 %), tvrdé luhy nížinných řek 

(46 %) a měkké luhy nížinných řek (1 %). V menším množství se v rezervaci vyskytují 

biotopy mokřadních vrbin, kontinentálních zaplavovaných luk, makrofytní vegetace přirozeně 

eutrofních a mezotrofních stojatých vod, makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s 

potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem 

koryta. Z formační skupiny biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem se na větší 

ploše rezervace vyskytují nelesní stromové výsadby mimo sídla (5%) a lesní kultury s 

nepůvodními listnatými dřevinami (16 %), v obou případech se jedná o výsadby nepůvodních 

topolů kanadských (Populus x canadiensis). Z nepůvodních druhů dřevin je nutné zmínit také 

javor jasanolistý (Acer negundo), který se v území rozšiřuje. 

Lesní hospodaření v NPR Křivé jezero zajišťuje státní podnik Lesy České republiky, s. p., 

Lesní závod Židlochovice, polesí Valtice (do konce roku 2009) a polesí Mikulov (od roku 

2010). Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) jsou v NPR Křivé jezero vymezeny na 

ploše 81, 92 ha, porostní půda je vymezena na necelých 73 ha.  

Podle typologické klasifikace systému UHÚL (ANONYMOUS nedatováno) se v území na 

PUPFL vyskytuje 12 % vrbových olšin (1G), 77 % jilmového luhu (1L) a 11% topolového 

luhu (1U). Porosty jsou v NPR věkově nevyrovnané. Nadprůměrně jsou zastoupeny zejména 

porosty dosahující mýtní zralosti (nad 80 let věku). Nadprůměrné zastoupení mají i porosty ve 

věku 50 let (výše zmiňované porosty s nepůvodním topolem kanadským, které jsou též v 

mýtním věku).  

V území se podle údajů vedených AOPK ČR vyskytuje 21 evropsky chráněných druhů 

živočichů (směrnice č. 79/409/EHS, O ochraně volně žijících ptáků, směrnice č. 92/43/EHS O 

ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Podle 

kategorizace uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. bylo v území NPR zjištěno 15 ohrožených, 

23 silně ohrožených druhů živočichů a 11 kriticky ohrožených druhů živočichů (necelý výčet 

je uveden v tab. 1). Z rostlinných druhů je v území NPR uváděna přítomnost 4 ohrožených, 10 

silně ohrožených a 3 kriticky ohrožených druhů rostlin.  

V následující tabulce je uveden výčet druhů vázaných zejména na společenstva lužních lesů a 

jejich stav v NPR. V tabulce je dále hodnotově vyjádřeno těžiště výskytu uvedeného druhu a 

případně přesah do jiného biotopu (např. včelojed lesní je druhem hnízdícím v lese, nezávisle 

na zastoupení dřevin, potravní niku má v otevřených biotopech). 
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Tab. 1: Výčet zvláště chráněných druhů vyskytujících se v NPR Křivé jezero. 

Název druhu Početnost
Kategorie 

ohrožení 

Tvrdý 

luh 

Měkký 

luh 
Louky

bledule letní (Leucojum aestivum) H KO 1 1  

ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis) VV SO 1   

ožanka čpavá (Teucrium scordium) VV SO   1 

pryšec bahenní (Euphorbia palustris) V SO   1 

sasanka lesní (Anemone sylvestris) H O 1 1  

šišák hrálovitý (Scutellaria hastifolia) VV SO   1 

violka slatinná (Viola stagnina) V SO   1 

žluťucha žlutá (Thalictrum flavum) V SO   1 

bobr evropský (Castor fiber) H SO 1 1 1 

čolek velký (Triturus cristatus) VV SO 1 1 1 

holub doupňák (Columba oenas) N SO 1 1  

jestřáb lesní (Accipiter gentilis) N O 1 1  

kormorán velký (Phalacrocorax carbo) H O 1 1  

kozlíček jilmový (Saperda punctata) V O    

krajník hnědý (Calosoma inquisitor) H O 1 1  

krajník pižmový (Calosoma sycophanta) V O 1 1  

krasec (Eurythyrea quercus) VV KO 1   

ledňáček říční (Alcedo athis) N SO 1 1 1 

lejsek šedý (Muscicapa striata) H O 1 1 1 

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) N SO  1 1 

listonoh jarní (Lepidurus apus) VV KO 1 1 1 

luňák červený (Milvus milvus) VV KO 1 1  

luňák hnědý (Milvus migrans) VV KO 1 1  

netopýr brvitý (Myotis emarginatus) N KO 1 1  

netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) H SO 1 1  

netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus) V SO 1 1  

netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) V SO 1 1  

netopýr rezavý (Nyctalus noctula) H SO 1 1  

netopýr řasnatý (Myotis nattereri) H SO 1 1  

netopýr vodní (Myotis daubentonii) H SO 1 1  
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netopýr vousatý (Myotis mystacinus) H SO 1 1  

nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) N O 1 1  

oniváček černočárný (Lycanea dispar) N SO   1 

orel mořský (Haliaeetus albicilla) VV KO 1 1  

páchník hnědý (Osmoderma eremita s.l.) V SO 1  1 

roháč obecný (Lucanus cervus) H O 1   

skokan krátkonohý (Rana lessonae) H SO 1 1 1 

skokan ostronosý (Rana arvalis) H KO  1 1 

skokan štíhlý (Rana dalmatina) H SO 1 1 1 

slavík obecný (Luscinia megarhynchos) N O   1 

strakapoud prostřední (Dendrocopos 

medius) 
H O  1  

střevlík mřížkovaný (Carabus clatratus) VV KO  1 1 

střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi) H O 1 1  

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) V SO    

včelojed lesní (Pernis apivorus) V SO 1 1  

veverka obecná (Sciurus vulgaris) H O 1 1  

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) N KO 1 1  

zdobenec měnlivý (Gnorimus variabilis) N SO    

žábrnonožka sněžní ( Siphonophanes 

grubii) 
V KO 1 1 1 

žluva hajní (Oriolus oriolus) N SO 1 1  

celkem 36 36 19 

Vysvětlivky: VV – velmi vzácně, VV- vzácně, N – nehojně, H – hojně, KO – kriticky ohrožený 

druh (vyhl. č. 395/1992 Sb.), SO – silně ohrožený druh, O – ohrožený druh. 

 

Z tab. 1 je patrné, že na lesní společenstva v NPR Křivé jezero a způsoby hospodaření v nich 

je vázáno téměř 40 zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Management v NPR musí 

být formován tak, aby nedocházelo k jejich úbytku a výrazným změnám.  

 

Historie využívání území  

Dřevinná skladba porostů lužních lesů byla v období před příchodem člověka formována 

především díky vodnímu režimu řeky Dyje. V závislosti na délce trvání záplav se zde 

formovaly porosty tvrdého a měkkého luhu. Od středověku byly porosty v území nivy Dyje 
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významně ovlivňovány člověkem. V území se pásl dobytek, vrby byly při vrškovém 

hospodaření ořezávány na hlavu (na babu), les byl využíván na palivo i stavební dříví. Louky 

v okolí Panenského mlýna byly pravidelně koseny. V lesích probíhalo neomezené lesní 

hospodaření.  

Intenzivní způsoby hospodaření významně formovaly také druhovou, věkovou a prostorovou 

skladbu lesa v lužních lesích pod Pálavou. Převážným tvarem lesa byl les střední s obmýtím 

spodní etáže 1 až 11 let s ponecháním 200 starých dubů a nad to dubů mladých. Historická 

intenzita hospodaření dosáhla takové míry, že v polovině 17. století byl les kolem Panenského 

mlýna zcela vytěžen. Několika panskými nařízeními bylo hospodaření v panských lesích 

regulováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému plenění (NOŽIČKA et al. 1973). Až do 

2. světové války se v lesích hospodařilo dnes již opuštěnými intenzívními hospodářskými 

způsoby (les střední, nízký), některé způsoby zanikly ještě později (vrškové hospodaření). 

Dalšími činnostmi, které ovlivnily charakter lesa, byla pastva v lesích, hrabání steliva a 

sbírání klestu. Po válce byly prořídlé lesní porosty s dubovými výstavky podsazeny rychle 

rostoucím topolem kanadským (Populus x canadiensis). Populace jilmu byly decimovány 

patovaskulární grafiózou (Ophiostoma sp.). Přesto se v rezervaci vyskytují jedinci jilmů, kteří 

jsou stále vitální a mohou být zdrojem přirozené obnovy. V minulém desetiletí byla zahájena 

postupná přeměna porostů s topolem kanadským.  Během minulého decénia bylo v NPR 

Křivé jezero odstraněno 2,4 ha topolů z hlavní etáže při vzniku holiny s ponecháním 

jilmových výstavků, vzniklé paseky byly zalesněny dubem letním. Na ploše 1,90 ha byla 

provedena nahodilá těžba rozpadajících se topolových porostů. Na ploše 1,36 ha byla 

provedena těžba spodní etáže s ponecháním všech dřevin mimo topoly kanadské, což snížilo 

zakmenění pod zákonnou hranici 0,7. V posledním případě se neuvažuje o opětovném 

zalesnění. Ve čtyřicetiletých dubových porostech byly provedeny z hlediska lesního 

hospodaření nutné výchovné zásahy směřující k tvorbě kvalitního dubového porostu.  

Území rezervace a jeho okolí bylo velmi výrazně ovlivněno vodohospodářskými úpravami na 

toku řeky Dyje. Od 70. let 20. století probíhala výstavba Novomlýnských nádrží, která měla 

sloužit jako ochrana před záplavami, rezervoár vody pro okolní krajinu, zajišťovat funkci 

rekreační a v neposlední řadě jako vodní elektrárna. V rámci vodohospodářských úprav byl v 

území rezervace vytvořen na zbytcích odvodňovacích kanálů systém kanálů umožňující 

umělé povodňování v rezervaci. Od druhé poloviny 90. let je průtočnost vodních kanálů 

limitována činností bobra (Castor fiber), který výrazným způsobem zasahuje do 

hydrologického režimu území.  
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HOSPODAŘENÍ V NPR KŘIVÉ JEZERO V SOUČASNOSTI 

Na základě výše uvedených charakteristik jsou v současnosti, při zpracování plánu péče a při 

zpracování nového lesního hospodářského plánu, formovány požadavky ochrany přírody na 

management v NPR Křivé jezero. Hlavním cílem ochrany tohoto území je zachování 

charakteristických typů biotopů nivních luk, porostů tvrdého a měkkého luhu. To vše musí 

probíhat při zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany přítomných v území NPR. Pro 

biotopy v území NPR jsou dva hlavní limitující faktory, které nejvíce ovlivňují také početnost 

chráněných druhů.  

Prvním limitujícím faktorem pro existenci druhů společenstev tvrdého nebo měkkého luhu je 

záplavový režim. Ačkoliv některé dřeviny snášejí téměř celoroční zaplavení, je fluviální režim 

limitujícím faktorem i pro existenci samotného lesa. Podle vodního režimu se v území 

uplatňují buď dřeviny tvrdého, nebo měkkého luhu. Tvrdý luh přechází v měkký, pokud 

záplavy trvají více jak 30 dní v roce a hladina podzemní vody je výše než 50 cm pod 

povrchem (MADĚRA 2004).  

Dlouhotrvající záplavy brání v kosení nebo pastvě luk v NPR Křivé jezero a louky tak 

snadněji zarůstají rákosem a orobincem. Ze zvláště chráněných druhů rostlin zaplavení (i 

déletrvající) snášejí všechny druhy vázané na lesní porosty vyjma šišáku hrálovitého a 

ladoňky vídeňské, které se více vyskytují při okrajích porostů a zejména na loukách.   

Dlouhodobé záplavy jsou prospěšné pro zachování klidu v době hnízdění ptactva. Lze tvrdit, 

že záplavový režim nepřímo ovlivňuje také společenstva vázaná na určitý typ lužního lesa. 

Pokud převáží dlouhodobé záplavy v krajině, uplatní se postupně především druhy vázané na 

měkký luh a neudržované aluviální louky.  

Druhým limitujícím faktorem pro existenci jednotlivých typů lužního lesa je hospodaření 

člověka. Dubové porosty vděčí za svou existenci disturbancím. Mezi exogenní disturbance je 

kromě počasí zařazen oheň i činnost člověka (JOHNSON, SHIFLEY & ROGERS 2002). 

Zvýšené požadavky na kvalitu dřeva upřednostnily při hospodaření v nivách dub letní na úkor 

měkkých listnáčů (topol, vrba).  

Na prosvětlené porosty je vázána řada ohrožených druhů bezobratlých z řad xylofágů a 

saproxylofágů. Jelikož je pro saproxylofágní druhy hmyzu ideální dřevinou dub, jsou pro ně 

pozitivní některé činnosti tuto dřevinu prosazující. Prosvětlené porosty s osluněnými lesními 

tůněmi jsou vhodné pro obojživelníky i vodní korýše žijící v NPR Křivé jezero. 

Hospodářská činnost má naopak negativní vliv na ptactvo (HORÁK 2004) a stejně tak lidské 

zásahy do hydrologického režimu nebo do druhového složení porostů se často dostávají do 

střetu s požadavky bobra (MARHOUL & TUROŇOVÁ 2008).  
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Nahodilá těžba má negativní vliv na xylofágní druhy hmyzu, dutinové savce a ptáky.  

 

ZÁVĚR 

Na základě výše uvedených skutečností a současných poznatků lze definovat trendy ochrany 

v NPR Křivé jezero. Současná manipulace s vodou (vypouštění a napouštění kanálů) je ku 

prospěchu zejména lučním společenstvům, případně novým výsadbám dubu. Na jednu stranu 

simuluje částečně podmínky z doby před regulací řeky Dyje a na druhou umožňuje pravidelné 

kosení luk a hospodářskou činnost v lesích. Stejně jako je nutná údržba lučních společenstev 

(kosení a pastva s ponecháním pásů bez zásahu), je pro zachování nebo navýšení současného 

podílu dubu letního v území nutné hospodaření v lesích. Aby byly stromy atraktivní pro 

saproxylofágní druhy hmyzu, je vhodné udržovat les řídký. Při provádění zásahů v lesích je 

maximálně eliminován vliv těžké techniky na půdní povrch. Zásahy v porostech probíhají 

mimo hnízdní období ptáků. Při obnově porostů, přípravě půdy je minimalizován dopad na 

půdu vyloučením půdního frézování, které má fatální vliv na rostliny a živočichy na půdu 

vázané. Lesnická opatření musí být v území NPR zcela podřízena zájmům ochrany přírody a 

to jak jejich způsob provedení, tak jejich intenzita. Jelikož byly v minulém desetiletí 

provedeny zásahy ve spodní topolové etáži, nepočítá se v desetiletí následujícím s jejich 

pokračováním proto, aby došlo k výraznější věkové diferenciaci porostů. Do budoucna je také 

nutné zcela zamezit nahodilým těžbám.  

Hospodářskou činnost v území výrazně limituje bobr evropský, který svým působením zcela 

mění vodní režim území a omezuje přístupnost území, což komplikuje provádění 

managementu. Zejména pro zachování rozlohy a kvality aluviálních luk je nutné v určité 

minimální míře na nezbytně dlouhou dobu činnost bobra omezit založením trubních propustí 

do jeho hráze.  

Mimo les jsou udržovány porosty hlavatých vrb ořezem v maximálně desetiletých intervalech, 

tak aby nedocházelo k jejich rozlamování.  

Doporučeními, která jsou uvedená v závěru tohoto článku, byla ovlivněna tvorba plánu péče. 

Ten je pro vlastníka pozemků (v tomto případě Lesy České republiky, s. p.) materiálem 

nezávazným.  Lze však tvrdit, že pokud budou v území prováděna opatření odchylná od plánu 

péče, může dojít k poškození předmětů ochrany nebo jejich biotopů. Na základě spolupráce 

Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky s Lesním závodem Židlochovice byly 

požadavky na ochranu tohoto území a druhů v něm žijících zapracovány do nově 

zpracovávaného lesního hospodářského plánu. V případě nepředvídatelných jevů je možné 

provádět opatření odchylná od plánu péče. Oboustranná komunikace výše uvedených subjektů 
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v tomto území v současnosti funguje, je proto snadnější prosazovat požadavky společnosti na 

ochranu NPR Křivé jezero.   
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: PLÁN PÉČE PR BŘIDLIČNÁ 

 

Jiří Chlapek 

 

PR BŘIDLIČNÁ 

Vyhlášením přírodní rezervace Břidličná na ploše 652 ha byla v roce 2008 významně 

rozšířena a logicky doplněna soustava maloplošných zvláště chráněných území Chráněné 

krajinné oblasti Jeseníky. 

Projednávání záměru předcházely poměrně komplexní průzkumy území zaměřené na 

periglaciální geomorfologii, mechorosty, lišejníky, vyšší rostliny, entomofaunu (především 

motýly) a avifaunu. Podklady byly získány v rámci flexibilního projektu financovaného 

AOPK ČR s názvem Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky 

(VÍTEK 2009), který probíhal celkem šest let (2003 – 2008) a díky jeho nastavení a 

pravidelné komunikaci se Správou CHKO Jeseníky kolektiv expertů pod vedením L. Bureše 

pružně reagoval na aktuální potřeby a požadavky ochrany přírody. 

Výsledný elaborát s obrovským množstvím primárních nálezových dat potvrdil výjimečnost 

území a jeho přírodních hodnot a významně přispěl k úspěšnému projednání záměru a 

vyhlášení chráněného území. Výsledky těchto inventarizací včetně využití vrstvy mapování 

biotopů a aktuálního popisu přirozenosti lesních porostů vedly k jednoznačnému a velmi 

dobře obhajitelnému vymezení přírodní rezervace v oblasti západních svahů Jeleního hřbetu 

(1367 m n. m.), masivu Břidličné hory (1358 m n. m.) a Pecného (1328 m n. m.).  

Pro takto definované území jsou charakteristické biotopy subalpínského bezlesí, parková 

horní hranici lesa, klimaxové smrčiny místy pralesovitého charakteru a horské smrkové 

bučiny s fragmenty klenových bučin. V rámci Jeseníků lze za unikátní považovat dobře 

zachovalý vertikální vegetační gradient biotopů řazených do 6. až 9. lesního vegetačního 

stupně, nacházející se na západních svazích Břidličné hory. Mezi další reprezentativně 

vyvinuté typy přírodních stanovišť patří subalpínská prameniště, subalpínské vysokobylinné 

nivy a alpínské silikátové droliny. 

Z typických zvláště chráněných druhů je třeba uvést zvonek vousatý (Campanula barbata), 

violku žlutou sudetskou (Viola lutea subsp. sudetica), řeřišnici rýtolistou (Cardamnie 

resedifolia), stračku vyvýšenou (Delphinium elatum), hořec tečkovaný (Gentiana punctata) a 

druhy vyfoukávaných alpínských trávníků (ALBÍN 2006). Nejbohatší populaci v ČR tvoří na 

Břidličné hoře jalovec obecný nízký (Juniperus communis subsp. alpina). Z živočichů se 

v území vyskytuje okáč horský (Erebia epihron), hnízdí zde několik párů lindušky horské 



 193

(Anthus spinoletta) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), pravidelně se vyskytuje kos 

horský (Turdus torquatus) a v roce 2008 zde úspěšně vyhnízdil pár sokolů stěhovavých 

(Falco peregrinus). 

Z abiotických fenoménů za pozornost stojí zejména mrazovým zvětráváním a tříděním 

formované geomorfologické útvary zastoupené například několika výraznými skalními 

útvary, kvarcitovými kamennými moři, kamennými proudy (relikty tříděných pruhů) a 

kamennými polygony.  

Kvalita a zachovalost jednotlivých složek přírodního prostředí souběžně s rozlohou zvláště 

chráněného území odpovídají spíše kategorii národní přírodní rezervace, zřízení tohoto typu 

chráněného území by ovšem vzhledem k vytíženosti kompetentních ústředních orgánů 

ochrany přírody zabralo mnohem více času a vzhledem k přísnějším ochranným podmínkám 

zejména ve vztahu k zásahům proti kůrovcům by výsledek takového úsilí byl poměrně nejistý. 

Největší ochranářské problémy v území představují rozsáhlé porosty nepůvodní borovice 

kleče, které zarůstají subalpínské bezlesí na východní části hřebene, kde rovněž vstupují do 

alpínské hranice lesa. Obecným jevem zřetelně se projevujícím i v oblasti Břidličné hory jsou 

stále vysoké stavy zvěře, komplikující až znemožňující odrůstání všech druhů listnatých 

dřevin. Samostatnou kapitolou pak v horských smrčinách zůstává problematika kůrovce, resp. 

otázka, zda a jakým způsobem asanovat kůrovcem obsazené stromy.  

Aktivní managementová opatření tedy spočívají především v použití šetrných a 

nedestruktivních postupů v ponechávání odumřelé dřevní hmoty v lesních porostech a v 

podpoře chybějících a okusem zvěří trpících druhů dřevin. Odstraňování klečových porostů 

vzhledem k náročnosti prací a nižší prioritě v rámci Hrubého Jeseníku není v současnosti 

aktuální. 

Primární popud na přípravu rezervace vyšel v podstatě z intuitivního byť na jisté zkušenosti 

postaveného odhadu kvality území. Nápad na zřízení přírodní rezervace vznikl při jedinečném 

pohledu z lesních porostů západního úbočí Jeleního hřbetu na vrcholové partie Břidličné hory 

s kamenným mořem a v rámci Hrubého Jeseníku dobře zachovalou výškovou návazností 

vegetace od listnatého lesa přes horské smrčiny k vysokohorskému bezlesí. Z toho vyplývá, 

že v dnešní době exaktních a sofistikovaných prostorových datových syntéz spíše 

opovrhovaný pocitový přístup k ochraně přírody postavený na tom, že lokalita je na pohled 

dobrá (hezká), může být stále v praxi uplatňován a nachází v následných (a přirozeně 

nezbytných) odborných expertizách své opodstatnění. 

Pozici ochrany přírody při vyjednávání značně usnadnily dvě skutečnosti. I přes velkou 

rozlohu se jedná o odlehlé území vzdálené intravilánům obcí, proto se nikdo tímto záměrem 
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nemohl cítit bezprostředně omezen. Zásadní výhodu při vyjednávání přinesl fakt, že celé 

území má pouze jednoho vlastníka, jímž jsou Lesy ČR, s. p., byť zastoupeny dvěma lesními 

správami a dvěma krajskými ředitelstvími. Je pochopitelné, že úmysl vyhlásit přírodní 

rezervaci se zpočátku nesetkal na straně lesníků s příznivou reakcí, postupně dodávané 

argumenty v podobě precizních inventarizačních průzkumů a skutečnost, že záměrem dotčené 

lesní porosty jsou řazené do lesů ochranných, vedly ke změně postojů a nakonec i velice 

konstruktivnímu přístupu Lesů ČR, který se odrazil dokonce ve zvětšení navrhovaného území. 

Určitou roli v tom jistě sehrály i ekonomické stimuly, jako možnost uplatňovat náhrady za 

újmy na lesnickém hospodaření ve smyslu § 58 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, nebo vyloučení pozemků zařazených do rezervace z povinnosti odvádět daň 

z nemovitosti.  

Od prvotního nápadu do vyhlášení území uplynula poměrně krátká doba pouhých 2,5 let, 

vyplněných průzkumy, sérií předjednání, geodetickým zaměřením, oficiálním projednáním 

záměru a vyhlášením rezervace. 

Námitky, že území je již dostatečně chráněno (25% v I., 75% ve II. zóně CHKO Jeseníky, 

součást evropsky významné lokality) vycházející dokonce i z ústředí AOPK ČR, pramenily 

z nepochopení rozdílu ve směřování vývoje ekosystémů v evropsky významných lokalitách a 

přírodních rezervacích. Zatímco v EVL je cílem stav nezhoršit, resp. udržet a teprve případně 

zlepšit, dlouhodobým cílem péče o lesní porosty v přírodní rezervaci je jejich postupné 

převedení do bezzásahového režimu. To vyžaduje jejich přiblížení přírodnímu stavu 

(druhovému složení a prostorové struktuře) a tedy jednoznačnou potřebu zlepšení stavu 

lesních ekosystémů. 

Zřízením Přírodní rezervace Břidličná, bezprostředně navazující na NPR Praděd (na jehož 

severní okraj téměř navazuje PR Vysoký vodopád) a PR Pod Jelení studánkou došlo k 

souvislému pokrytí „maloplošnou“ zvláštní územní ochranou území s výměrou blížící se 30 

km2, což by mělo umožnit efektivní ochranu druhů i biotopů a optimální péčí zajistit 

zlepšování stavu přírodního prostředí přírodovědecky nejcennějších centrálních partií 

Hrubého Jeseníku. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: PÉČE O RYBNIČNÍ SOUSTAVU V CHKO TŘEBOŇSKO 

 
Jiří Bureš 

 

Kraj v povodí horního a středního toku Lužnice stál díky nepříznivým přírodním podmínkám 

dlouho stranou zemědělské kolonizace. Močálovitá a zalesněná krajina byla nevhodná pro 

pěstování zemědělských plodin a první zásadnější změnu v jejím využívání znamenal až 

rozvoj výstavby rybníků. V okolí Třeboně byly nejstarší rybníky zakládány již v době 

panování Karla IV, největšího rozmachu však dosáhla jejich výstavba v 16. století na panství 

Rožmberků, kdy bylo postaveno několik stovek rybníků velikostí od několika arů až po 

tisícihektarový Rožmberk (dnes má jeho hladina rozlohu necelých 500 ha). Rybníkářství se na 

rašelinných a písčitých půdách Třeboňska stalo výnosným způsobem zkulturňování krajiny a 

díky nevhodným půdním podmínkám pro jiné využití zde neproběhlo masové rušení rybníků, 

které hlavně v 18. století postihlo ostatní rybníkářské oblasti Čech a Moravy. V okolí Třeboně 

se dodnes dochovaly rybniční soustavy v podobě, v jaké existovaly již na přelomu 16. a 17. 

století. Vodní plochy rybníků dnes pokrývají více než 10 % rozlohy Třeboňska a tvoří zde 

celkem 16 vodohospodářských soustav spádovaných do povodí Lužnice a Nežárky. 

Mělké vodní nádrže vybudované lidskou rukou vhodně doplnily zalesněnou třeboňskou 

krajinu a staly se cennými mokřadními biotopy, které v oblasti bez přirozených jezer, jako je 

česká kotlina, většinou chyběly. Generace rybníkářů tak nevědomky vybudovaly  významné 

plochy mokřadů, které se často staly základem soustav zvláště chráněných území a to i 

nejvyšších kategorií. Koexistence uměle vybudovaných nádrží, které vyžadují pravidelnou 

údržbu a tudíž i hospodářské využívání, a mokřadních ekosystémů na mnohdy malých, 

ohraničených plochách, přináší dnes mnohé problémy a stává se příčinou častých názorových 

střetů mezi majiteli pozemků a orgány ochrany přírody. 

Hospodaření na rybnících probíhalo po několik staletí extenzívně a využívalo pouze 

přirozenou produkci rybníků, která byla na písčitých a rašelinných podložích Třeboňska 

většinou poměrně nízká. Určitým zlomem bylo zavedení intenzifikace chovu ryb v rybnících 

na základě studií a poznatků Josefa Šusty, který působil na přelomu 19. a 20. století na 

Třeboňsku ve službách Schwarzenbergů. Šusta ve svém díle popsal potravu kaprů a zasadil se 

o nový styl využívání rybníků spojený se znalostí hojení a umělého krmení ryb, což v 

důsledku umožnilo nasazování hustších obsádek. To sice přineslo hospodářskou prosperitu, 

ale také postupně výrazné změny v ekosystémech rybníků.    



 196

Hlavním objektem chovu ryb v rybnících je dnes kapr obecný (Cyprinus carpio), který zde 

má již dlouholetou tradici a tvoří rozhodující složku obsádek. Z vedlejších druhů ryb chovají 

rybáři zejména lína (Tinca tinca), štiku (Esox lucius), candáta (Stizostedion lucioperca), 

sumce (Silurus glanis) a ve dvacátém století se rozšířil i chov býložravých druhů dovezených 

z východní Asie: amura bílého (Ctenopharyngodon idella), tolstolobika bílého 

(Hypophtalmichthys nobilis) a tolstolobce pestrého (Aristichthys nobilis). 

Růst intenzity hospodaření se projevil hlavně ve druhé polovině 20. století. Postupná 

eutrofizace se zpočátku projevovala zvyšováním výnosů ryb, ale i četností výskytu některých 

druhů živočichů a rostlin z důvodů nárůstu potravní nabídky a nárůstem biomasy i 

biodiverzity ve vodním prostředí rybníků. Dříve živinami chudé (oligotrofní) nebo středně 

bohaté (mezotrofní) nádrže se ale postupně díky intenzifikaci hospodaření, zahrnující také 

hnojení, staly nádržemi živinami silně až extrémně bohatými (eutrofními až hypertrofními). 

Vysoké rybí obsádky s dominancí kapra začaly mít negativní vliv na přirozený rybniční 

ekosystém, litorální (pobřežní) porosty, plovoucí a ponořenou vegetaci i zdroje přirozené 

potravy - to vše v konečném důsledku dnes působí nepříznivě především na druhové bohatství 

mokřadů vázaných na rybníky. Vysoké obsahy živin v sedimentech rybníků způsobují i 

značné rozkolísání chemismu vodního prostředí, které je nebezpečné nejen pro rybniční 

ekosystém, ale i pro chované rybí obsádky (FAINA & PŘIKRYL 2000). 

Hlavní problémy, které způsobuje vysoká intenzita rybářského hospodaření, jsou dnes 

následující: 

 

VYSOKÁ OBSÁDKA RYB 

Vysoká úroveň kapřích obsádek v rybnících způsobuje významné negativní jevy: mechanicky 

ničí porosty ponořené vegetace přerýváním dna, neustálým přerýváním způsobuje trvalý zákal 

vody zabraňující rozvoji submerzní vegetace, silným vyžíracím tlakem omezuje rozvoj 

hrubého zooplanktonu a dalších bezobratlých (bentos, vodní měkkýši) a tím ochuzuje 

potravní nabídku pro další skupiny živočichů (ptáci, obojživelníci). Přímým predačním 

tlakem likviduje některé jiné druhy živočichů, především bezobratlé a vývojová stadia 

obojživelníků. Dlouhodobě chované těžké obsádky kaprů se projevují vysokou biomasou 

fytoplanktonu, malou průhlednost vody, nedostatkem plovoucí a ponořené vegetace, úbytkem 

příbřežních porostů a malým množstvím vodních ptáků. 
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CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ VODY 

Intenzivní chov ryb je spojen s přikrmováním a hnojením rybníků, což způsobuje kumulování 

živin (nadměrné koncentrace N a P) v bahně a zvyšování trofické úrovně rybničního 

ekosystému. To vede k častému výskytu kyslíkových deficitů, výskytu botulismu, přemnožení 

planktonních sinic a řas a dalším problémům. 

 

CHOV BÝLOŽRAVÝCH RYB 

Vysazování nepůvodních druhů býložravých ryb do rybníků působí  poškozování vodních 

rostlin.  

 

ŠÍŘENÍ NEPŮVODNÍCH DRUHŮ ORGANISMŮ 

Významným problémem je i šíření invazních druhů vodních organismů, které je ovlivněno 

způsobem a intenzitou hospodaření. S dovozem chovaných druhů k nám byly zavlečeny 

nepůvodní druhy živočichů i rostlin jako karas stříbřitý, střevlička východní, některé druhy 

raků, vodní mor kanadský apod. Jejich plošné šíření pak může způsobit významné negativní 

změny ve složení původních společenstev. 

 

ODBAHŇOVÁNÍ RYBNÍKŮ 

Rybníky procházejí podobně jako přirozená jezera postupným procesem zazemňování, které 

je způsobeno erozními procesy a splachy z okolních pozemků. V prostředí hospodářsky 

využívaných rybníků je tento proces umocněn i přímým hnojením. Periodická potřeba 

odbahňování rybníků je pak považována za nutnou údržbu. Plošné vyhrnování rybníků, tak 

jak v minulosti probíhalo a někde dosud probíhá, způsobuje mechanickou plošnou likvidaci 

litorálních porostů. Ukládání vyhrnutého materiálu do obvodových valů a deponií navíc brání, 

obnově litorálního pásu a urychluje uzavírání rybničních břehů porosty náletových dřevin, 

které na živinami bohatém sedimentu velice rychle vytvářejí zapojený porost.  

 

Náprava tohoto stavu je i v prostředí chráněných území obtížná, přísun živin z okolních 

pozemků se díky snižování zátěže ze strany zemědělské výroby sice výrazně snížil, v 

rybničních sedimentech je ale naakumulována obrovská zásoba organických sedimentů, která 

trvale ovlivňuje chemismus vody.  Rybníky na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko 

včetně všech rybníků chráněných v jednotlivých přírodních rezervacích a památkách jsou na 

rozdíl od jiných oblastí vesměs v rukách soukromých vlastníků. Důvodem tohoto stavu je 

skutečnost, že třeboňské rybníky prošly již první vlnou tzv. kupónové privatizace a byly jako 
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celek převedeny do vlastnictví nově vzniklé akciové společnosti ještě před začátkem platnosti 

současného zákona o ochraně přírody a krajiny, který již podobné kroky zakazuje nebo váže 

na souhlas orgánů ochrany přírody.  

Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko se i ve ztížených podmínkách soukromého 

vlastnictví pozemků snaží alespoň na území maloplošných zvláště chráněných území ovlivnit 

rybniční hospodaření a nalézt takovou úroveň intenzity, která by zajišťovala ekonomickou 

rentabilitu, a zároveň byly respektovány podmínky pro existenci cenných mokřadních 

ekosystémů s výskytem mnoha zvláště chráněných druhů. 

Hospodářské využití rybníků a vodních ploch na území jednotlivých chráněných území je 

velmi variabilní a zahrnuje celou škálu způsobů a intenzity. Nacházejí se zde vodní plochy, 

které jsou zcela bez nasazovaných rybích obsádek, plůdkové rybníky či rybníky s chovem 

generačních ryb, které se vyznačují malým vyžíracím tlakem rybích obsádek a nejsou zde 

větší problémy s kvalitou ekosystémů. Ve všech jmenovaných případech se ale jedná hlavně o 

menší vodní plochy. Významné problémy se řeší na větších vodních plochách (řádově desítky 

až stovky ha), které mají větší význam například pro výskyt vodních ptáků, jsou využívány 

k chovu tržního kapra (tzv. produkční rybníky), a které byly také nejvýrazněji postiženy 

rychlým nárůstem intenzity rybářského hospodaření v druhé polovině 20. století se všemi 

důsledky na rybniční ekosystém. 

Přibližně od poloviny 90. let se Správa CHKO snaží na nejcennějších rybnících dosáhnout 

snížení intenzity rybářského hospodaření. Ze začátku byly spíše shromažďovány podložené 

důkazy o tom, že nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím kvalitu rybničního ekosystému je 

celková hmotnost obsádky kaprů. V této době bylo jednoznačně prokázáno, že existuje přímá 

souvislost mezi množstvím vyskytujících se vodních ptáků a hmotností a druhem rybí 

obsádky (PYKAL 1995).  

Významným zjištěním také je, že změny v ekosystém rybníka jsou dosud ve značné míře 

reversibilní a příznivějším managementem lze dosáhnout zlepšení současného stavu, což se 

týká i obnovy litorálních porostů (KLOUBEC et al. 2002). 

Prosazení přísnějšího režimu hospodaření znamená samozřejmě v prostředí soukromého 

vlastnictví rybníků i nutnost řešení vzniklé hospodářské újmy, což řeší zákon o ochraně 

přírody ve své novele z dubna 2004. Majitelé rybníků tuto újmu každoročně uplatňují a ze 

státního rozpočtu jsou pak každoročně vypláceny příslušné částky.   

Určitým problémem v péči o rybniční ekosystémy jsou i některé nejasnosti právního 

charakteru, jakým je například výklad pojmu „intenzivní technologie“ ve vztahu 

k rybářskému hospodaření. Použití intenzivních technologií je na území přírodních rezervací 
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(PR i NPR) zakázáno. Množství a druhové a věkové složení rybích obsádek spolu s aplikací 

závadných látek (hnojení, vápnění, krmení a léčení ryb) významně ovlivňuje kvalitu vody a 

stav rybničního ekosystému, a proto je nutné chov ryb od určité úrovně intenzity a aplikaci 

závadných látek vždy za intenzivní technologii považovat. 

Správa CHKO Třeboňsko se snažila stanovit určitou maximální úroveň intenzity hospodaření, 

která by ještě nebyla za intenzivní technologii považována. Ta byla určena hlavně velikostí a 

složením nasazené rybí obsádky.  První zásadnější opatření stanovovaná Správou CHKO 

Třeboňsko proto v přírodních rezervacích přesně definovala povolené množství nasazených 

ryb a jejich druhové složení. Později se ale ukázalo, že takováto opatření vyžadují časté 

změny a jsou i obtížně kontrolovatelná.   

V roce 2009 na základě předchozích zkušeností uzavřela Správa CHKO Třeboňsko 

dlouhodobou dohodu s uživatelem rybníků (Rybářství Třeboň a.s.), ve které jsou stanovena 

pravidla, za kterých je možné na rybnících v přírodních rezervacích a památkách hospodařit, 

aniž by docházelo k poškození mokřadních ekosystémů. Smlouva není založena na 

konkrétních limitech výše obsádek a vstupů cizorodých látek, ale na dodržování kvality 

ekosystémů charakterizovaných průhledností vody, přítomností zooplanktonu a ponořené a 

litorální vegetace, takže ponechává hospodařícím subjektům více volnosti a prostoru pro 

rozhodování, ale zároveň umožňuje lépe sledovat a vyhodnocovat dodržování stanovených 

parametrů v ekosystémech. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: VLIV RYBÍCH OBSÁDEK NA POČETNOST VODNÍCH PTÁKŮ V NPR 

LEDNICKÉ RYBNÍKY 

 
 

Petr Macháček 
 

ÚVOD 

Vliv rybích obsádek na početnost vodních ptáků je známý a byl mnohokrát publikován (např. 

PYKAL & JANDA 1994). V našich rybnících bývá chován především kapr. Ten vyžere 

zooplankton, který se živí fytoplanktonem. Fytoplankton se namnoží a vytvoří hustý 

vegetační zákal a tím průhlednost vody klesá často až na několik centimetrů. V  kalné vodě 

nemohou růst vyšší ponořené rostliny, kterými se mnozí ptáci (např. zrzohlávky rudozobé) 

živí a na kterých žijí drobní živočichové (např. měkkýši), tedy potrava dalších druhů ptáků 

(např. polák velký). Navíc kapři rozrývají dno, kde také hledají potravu (např. červy) a tím 

dále přispívají k zakalování vody. Na rybníku s vysokou obsádkou ryb nejsou téměř žádní 

vodní ptáci, neboť zde nenalézají potravu. Přirozená potrava zde není ani pro kapry, kterým se 

musí krmivo, převážně obilí, dodávat.  

 

MATERIÁL A METODY 

Ptáky Lednických rybníků monitoruji od roku 1973. Přibližně dvakrát měsíčně provádím 

hladinové sčítání ptáků na všech rybnících. Monitoring do roku 2008 byl zpracován v knižní 

publikaci (MACHÁČEK 2009). 

Lednické rybníky patří k našim nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám. V roce 1953 byly 

vyhlášeny státní přírodní rezervací, dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou 

nyní zařazeny do kategorie národní přírodní rezervace. V roce 1990 přistoupila Česká 

republika k Ramsarské úmluvě (úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam 

především jako biotopy vodního ptactva) a Lednické rybníky byly zařazeny na Seznam 

mokřadů mezinárodního významu. Rybníky jsou součástí Lednicko-valtického areálu, který 

byl v roce 1996 zapsán do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
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(World Heritage Site), a byly zařazeny do Biosférické rezervace Dolní Morava. V roce 2005 

byly rybníky vyhlášeny Ptačí oblastí Lednické rybníky jako součást soustavy Natura 2000 

v České republice.  

 

VÝSLEDKY 

Na rybnících se provozuje poměrně intenzivní chov ryb, především kaprů. Od roku 1991 je 

početnost ryb omezována plánem péče. Ale i díky tomu, že se na této rybniční soustavě trvale 

přemnožuje karas stříbřitý (Carassius auratus), jsou zde rybí obsádky stále vysoké. Údaje o 

těchto obsádkách jsou k dispozici. Výjimečně se stalo, že do rybníka nebyla dána žádná 

násada ryb. Okamžitě se to projevilo v počtu přítomných ptáků a především v počtu rodin 

potápivých kachen. Velice názorný příklad jsem zaznamenal v roce 2009. 

V roce 2008 byl současně částečně letněn rybník Hlohovecký (104 ha) i Prostřední (48,5 ha), 

v roce 2009 byly oba rybníky plné vody. Výchozí podmínky byly tedy srovnatelné, rybníky 

oddělené od sebe pouze hrází se lišily především v obsádkách ryb. Hlohovecký rybník byl 

běžně rybářsky obhospodařován s násadou kapra (Cyprinus carpio). Do Prostředního rybníka 

nebyla zpočátku dána žádná násada, až v červenci byl nasazen candát (Sander lucioperca). 

Brzy na jaře bylo daleko více ptáků na Hlohoveckém rybníku, ale již v květnu byl poměr 

obrácený. Údaje jsou uvedeny v tab. 1, kde je počet všech vodních ptáků připadajících na 

jednu kontrolu. V červenci bylo na Prostředním rybníku 15x více ptáků, než na Hlohoveckém, 

který má více než dvojnásobnou plochu.  Tedy prakticky byla početnost ptáků na rybníku bez 

násady více než 32x vyšší než na rybníku s násadou kaprů. Ptáci zaznamenaní na Prostředním 

rybníku od března do srpna 2009 při celkem 17 kontrolách jsou uvedeni v tab. 2. Jsou 

seřazeni podle dominance, je uvedena i frekvence výskytu. 

Ještě nápadnější byl rozdíl v počtu rodin na jednotlivých rybnících. Významný je především 

počet rodin potápivých kachen, tedy zrzohlávky rudozobé (Netta rufina), poláka velkého 

(Aythya ferina) a poláka chocholačky (Aythya fuligula). Těchto jsem v roce 2009 zaznamenal 

na Prostředním rybníku 62, na Hlohoveckém však pouze jednu – viz tab. 3. 

Obdobnou situaci jsem zaznamenal i v roce 2005, kdy až do července byl Prostřední rybník 

částečně spuštěn a bez rybí násady. I když byl v červenci dopuštěn a nasazeni kapři, po celý 

rok zde byl velký počet ptáků a neobvyklé množství rodin – viz tab. 4. a 5.  

Je zajímavé, že v roce 2005 nehnízdily téměř žádné potápky. Zaznamenal jsem pouze dvě 

rodiny, kdežto v roce 2009 rekordních 88 rodin. Počet rodin potápivých kachen na 

Prostředním rybníku však byl v roce 2005 neobvykle vysoký. 

Další názorný příklad vlivu rybích obsádek na ptáky jsem zaznamenal na Zámeckém rybníku 
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(MACHÁČEK 2004; 2005). Do roku 2003 zde byla vysoká obsádka kapra, od roku 2004 

nebyla již nasazována žádná ryba. To se okamžitě projevilo na množství přítomných ptáků a 

především na počtu hnízdících párů, jak ukazuje tab. 6. Patrný je nárůst počtu rodin a 

vyvrcholení v roce 2005, v roce 2006 patrný značný pokles. Přes česla se totiž do rybníku 

dostanou malé ryby, které rostou a po dvou letech již tvoří v rybníku značnou obsádku. 

Z důvodu opravy mostu na Ovčí ostrov byl v prosinci 2006 rybník vypuštěn a cyklus se 

opakoval znovu. Počet rodin v roce 2007 opět prudce stoupl a v následujícím roce poklesl. 

V roce 2009 zde téměř žádní ptáci nebyli a i dle vyvedených rodin byl stav srovnatelný se 

situací s obsádkou kaprů.  

 

ZÁVĚR 

Početnost ptáků a velikost rybích obsádek je v nepřímé úměře. To bylo již mnohokrát 

publikováno a potvrzují to i počty ptáků na Prostředním rybníku v roce 2005 a 2009 i na 

Zámeckém rybníku po roce 2003. Z hlediska ptáků je ideální rybník zcela bez rybí obsádky. 

To je však prakticky vyloučeno, neboť vždy s přitékající vodou se do rybníka ryby dostanou, 

často i ve velkém množství. Pro udržení vysokého množství ptáků je proto nutné rybník po 

dvou letech slovit. 

 
Tab. 1: Průměrný počet všech ptáků připadajících na jednu kontrolu v roce 2009. 

 

2009 III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Prostřední rybník 129,5 230 665 584,7 1774,7 2533 

Hlohovecký rybník 1325,5 565,5 447,5 169 120,7 332 
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Tab. 2: Prostřední rybník III. - VIII. 2009, 17 kontrol. 

 

Druh Dominance Frekvence 

lyska černá Fulica atra  52,7 0,94 

polák velký Aythya ferina 11,1 1 

potápka roháč Podiceps cristatus 8,1 0,88 

racek chechtavý Larus ridibundus 6 0,65 

polák chocholačka Aythya fuligula 4 1 

kopřivka obecná Anas strepera 3,4 0,88 

husa velká Anser anser 3 1 

labuť velká  Cygnus olor 3 0,94 

kormorán velký Phalacrocorax carbo 2,6 0,59 

potápka malá Tachybaptus ruficollis 2,1 0,82 

zrzohlávka rudozobá Netta rufina 1 0,76 

rybák obecný Sterna hirundo 0,9 0,47 

kachna divoká Anas platyrhynchos 0,8 0,76 

potápka černokrká Podiceps nigricollis 0,2 0,47 

volavka popelavá Ardea cinerea 0,1 0,53 

volavka bílá Egretta alba 0,1 0,41 

čírka modrá Anas querquedula 0,1 0,35 

hohol severní Bucephala clangula 0,1 0,29 

kvakoš noční  Nycticorax nycticorax 0,1 0,29 

čírka obecná Anas crecca 0,1 0,23 

lžičák pestrý Anas clypeata 0,1 0,18 

pisík obecný Actitis hypoleucos 0 0,29 

slípka zelenonohá Gallinula chloropus 0 0,23 

kormorán malý Phalacrocorax pygmeus 0 0,23 

polák malý Aythya nyroca 0 0,18 

racek bělohlavý Larus cachinnans 0 0,12 

hvízdák eurasijský Anas penelope 0 0,06 

vodouš kropenatý Tringa ochropus 0 0,06 
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Tab. 3: Počet rodin v roce 2009. 

 

Druh Prostřední r. Hlohovecký r. 

potápka malá 10 1 

potápka roháč 42 34 

potápka černokrká 2 0 

labuť velká 2 0 

husa velká 4 5 

kopřivka obecná 1 0 

kachna divoká 3 3 

zrzohlávka rudozobá 23 1 

polák velký 24 0 

polák chocholačka 15 0 

slípka zelenonohá 1 0 

lyska černá 35 7 

celkem 162 51 

 

Tab. 4: Průměrný počet všech vodních ptáků připadajících na jednu kontrolu v roce 2005. 

 

2005 III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

Prostřední r. 219 176,7 419,3 696,5 589 987 2589 

Hlohovecký r. 398 416 171 201 405 729,7 2816 
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Tab. 5: Počet rodin v roce 2005. 

 

Druh Prostřední r. Hlohovecký r. 

potápka malá 1 1 

potápka roháč 0 0 

potápka černokrká 0 0 

labuť velká 0 0 

husa velká 10 1 

kopřivka obecná 1 0 

kachna divoká 2 3 

zrzohlávka rudozobá 11 3 

polák velký 30 2 

polák chocholačka 4 0 

lyska černá 6 15 

celkem 65 25 

 

Tab. 6: Počet rodin na Zámeckém rybníku v letech 2000 až 2009. 

 

Druh 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

potápka malá 0 0 0 0 7 25 3 11 2 0 

potápka roháč 2 2 2 2 3 6 6 7 10 3 

kopřivka obecná 1 0 0 0 1 4 3 2 2 0 

kachna divoká 3 1 1 3 4 15 6 10 2 1 

zrzohlávka rudozobá 1 1 1 1 4 6 2 11 1 0 

polák velký 1 0 0 0 4 4 0 5 2 0 

polák chocholačka 2 1 1 1 3 2 2 4 0 0 

slípka zelenonohá 0 0 1 0 2 3 0 2 0 0 

lyska černá 1 2 1 1 8 18 6 15 14 3 

celkem 11 7 7 8 36 83 28 67 33 7 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: KATASTROFÁLNÍ POVODNĚ V ČERVENCI 1997 

 
Karel Kirchner, Jan Munzar 

 

V posledních letech jsou v českých zemích nejznámější časté přívalové (bleskové) povodně, 

způsobené v teplém pololetí intenzivními bouřkovými lijáky (tedy krátkodobými srážkami 

velké intenzity, mnohdy přes 100 mm za několik málo hodin). Jejich výskyt v konkrétní 

lokalitě se prakticky nedá předpovídat, a proto obyvatele téměř vždy překvapí. Tyto povodně 

sice jsou v daném regionu bezesporu ničivé, ale trvají jen krátce a zasahují území o malé 

ploše s povodím řádově desítky čtverečných kilometrů. 

V této případové studii je však připomenut průběh a dopady největší povodňové katastrofy 

v České republice ve 20. století z července 1997, způsobené dlouhotrvajícími dešti. Letní 

povodně tohoto typu jsou poměrně málo časté, ale téměř vždy katastrofické, protože se 

vyskytují na všech tocích velkého území: v uvedeném případě současně postihly povodí 

Moravy i Odry.  

 

METEOROLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ ASPEKTY 

Bezprostředním důvodem katastrofálních povodní na Moravě a ve Slezsku byly dlouhotrvající 

regionální srážky ve dnech 4. - 8. července 1997. V podmínkách České republiky 

představovaly ojedinělý přírodní jev, v daném území historicky dosud nezaznamenaný. Jejich 

výjimečnost spočívala především v tom, že vydatné srážky zasáhly současně rozsáhlé území 

o rozloze několika tisíc km2 a že trvaly neobvykle dlouhou dobu – téměř pět dnů.  
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Daleko mimořádnější než zaznamenané denní úhrny byly nově vytvořené rekordy čtyřdenních 

úhrnů (Tab. 1). V povodí Odry na stanici Šance tehdy spadlo ve dnech 5. - 8. července celkem 

602 mm srážek (tedy 602 litrů na m2). To bylo o 151 mm více než dosavadní čtyřdenní úhrny 

ze všech stanic České republiky za více než 120 let. Právě proto se staly letní povodně v roce 

1997 jednoznačně extrémními, neboť dosavadní „český“ rekord 451 mm překonaly současně 

i další tři stanice: Lysá hora naměřila 571 mm, Frenštát pod Radhoštěm 481 mm a Rejvíz 

479 mm. To znamenalo, že za pouhé čtyři letní dny spadlo na stanici Šance nebo Lysá hora 

více srážek než např. v Praze v průměru za celý rok (KAKOS 1997).  

V povodí Moravy byly čtyřdenní úhrny nižší, rekordních 422 mm bylo zaznamenáno 

ve Starém Městě- Kunčicích, což reprezentovalo bezmála čtyřnásobek srážek, které zde 

obvykle spadnou za celý červenec. Celkově však v tomto povodí ovšem spadl podstatně větší 

objem vody. Jestliže v povodí Odry činil za období od 3. do 7. července 1997 celkem 1,2 km3, 

v povodí řeky Moravy (bez povodí Dyje) dosáhl 1,8 km3, tedy o 1/3 více. Je zřejmé, že tak 

obrovský objem vody, který v obou povodích spadl, vyvolal povodeň, nemající ve 20. století 

v tomto území obdoby. Nelze se proto divit, že výskyt této povodňové katastrofy jak 

obyvatele, tak územní i státní orgány východní části České republiky svou ničivostí zaskočil, 

protože v posledních sto letech došlo ke ztrátě historické povodňové paměti (MUNZAR 

& ONDRÁČEK 2005).  
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Tab. 1: Denní srážkové úhrny na vybraných stanicích v povodí řeky Odry a řeky Moravy 

ve dnech 4. – 8. července 1997 (VAISHAR et al. 2002). 

Denní srážky [mm] v červenci 1997 
Stanice Povodí 

Nadmořská 

výška [m] 4. 5. 6. 7. 8. 4.-8. 

Frenštát pod 

Radhoštěm 
Odra 401 10 83 206 91 101 491 

Šance-přehrada Odra 445 15 66 230 99 207 617 

Bělá pod 

Pradědem-

Domašov 

Odra 547 16 101 156 131 35 439 

Rejvíz Odra 757 34 84 214 145 36 513 

Lysá hora Odra 1317 15 61 234 105 171 586 

Praděd Odra/Morava 1490 11 88 106 139 110 454 

Horní Bečva Morava 681 10 20 126 80 107 343 

Staré Město-

Kunčice 
Morava 658 14 71 178 146 27 436 

Branná Morava 640 16 63 117 107 25 328 

Rožnov pod 

Radhoštěm 
Morava 378 12 95 148 78 68 401 

Valašské 

Meziříčí 
Morava 334 11 87 159 75 44 376 

 

Z hlediska velikosti kulminačních průtoků totiž povodeň, ke které došlo v červenci 1997 

na řece Odře v Ostravě-Svinově a Bohumíně, měla dobu opakování jednou za 200 let. Na řece 

Moravě v Kroměříži šlo o průměrný výskyt jednou za 300 let, v Olomouci jednou za 500 let 

a na horní Moravě v Raškově dokonce jen jednou za 800 let!  

Na horních úsecích vodních toků v oblastech Jeseníků a Beskyd měla odtoková odezva 

na historicky ojedinělé srážky charakter rychlých a ničivých povodní. Na dlouhých úsecích 

došlo přitom ke změnám toků v podobě břehových nátrží, větvení toků, vytváření několika 

souběžných koryt, změnám celých údolních profilů a narušení ochranných hrází. 

 Na středním a dolním toku Moravy šlo již o povodně nížinné s rozsáhlými rozlivy vody 

do inundačních území, širokými místy až několik kilometrů. V důsledku narušení hrází se 

voda přelévala do neřízených inundací, kde pohyb vody byl do značné míry nepředvídatelný 
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kvůli zdržování a zadržování železničními a silničními náspy apod. Na mnoha místech 

neměly zaplavené prostory přirozený odtok, a proto tato území byla zatopena po delší dobu 

(někde až několik týdnů), kdy v korytech řek povodně již dávno odezněly. Na významných 

tocích v povodí řeky Moravy se vytvořily břehové nátrže v celkové délce 226 km, došlo 

k porušení ochranných hrází v délce 136 km a k porušení opevnění koryt v délce 91 km, 

vznikly nánosy v korytech o objemu cca 280 000 m3 atd.  

 

POVODŇOVÉ ŠKODY A IMPAKTY 

Bilance povodní na Moravě a ve Slezsku byla šokující a tragická. Postihly území 11 000 km2, 

536 obcí, téměř 3 milióny obyvatel, (z nichž jich muselo být evakuováno 80.000) a přímé 

majetkové škody byly vyčísleny na 63 miliard Kč. Vyžádaly si také podle předběžných údajů 

bohužel 50 lidských životů, podle pozdější evidence se ale počet obětí ještě zvýšil 

na 60 (HLADNÝ et al. 2005). Smutným symbolem těchto povodní se stala obec Troubky 

na soutoku Moravy s Bečvou, kde při povodni v červenci 1997 zahynulo celkem 9 obyvatel. 

Extrémní červencové srážky byly významným aktivačním činitelem pro rozvoj svahových 

gravitačních pohybů v oblastech hlavních srážkových center. To znamená, že jak v horských 

oblastech horní části povodí Moravy (Králický Sněžník, Hrubý Jeseník), tak rovněž 

v karpatské části povodí Moravy, ve flyšových Vnějších Západních Karpatech došlo 

k nasycení horských masivů a aktivaci i vzniku svahových deformací. Méně svahových 

deformací bylo zaznamenáno v povodí horní Moravy, kde jsou geologické podmínky 

pro jejich vznik méně příznivé. Pouze ojediněle zde byly zaznamenány svahové deformace 

např. rozsáhlý sesuv u Hanušovic o šířce přes 100 m. K hlavním příčinám vzniku svahových 

procesů v této oblasti patřily boční říční eroze a podmáčení terénu (GÁBA & GÁBA 1997).  

V území budovaném flyšovými komplexy ve Vnějších Západních Karpatech, kde jsou 

geologické a geomorfologické podmínky velmi příznivé pro vývoj svahových deformací, 

došlo k aktivizaci velkého množství svahových procesů. Rozvoj svahových deformací dosáhl 

lokálně až katastrofálních účinků. Množství sesuvů a zemních proudů způsobilo výrazné 

změny morfologie reliéfu a v nejvíce postižených regionech Zlínska a Vsetínska prakticky 

narušilo infrastrukturu krajiny. Sesouvání na několika místech ohrozilo a poškodilo lidská 

obydlí (obce Mikulůvka, Růžďka), jednotlivé rekreační objekty i celé rekreační areály (např. 

u obce Bystřička), silniční a místní komunikace, železnici, vodní nádrž Bystřička, místní 

zdroje pitné vody, telefonní kabely, elektrické vedení, vysokotlaký plynovod, lesní porosty, 

zahrady, sady, pastviny. Např. na Vsetínsku bylo vydáno přes 30 demoličních výměrů 

na jednotlivé domy v sesuvných územích (KIRCHNER & KREJČÍ 1998). Celkem byly 
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odhadovány náklady státu na stabilizace a následné monitorování sesuvů kolem 1 miliardy 

Kč, vzniklé škody pak byly odhadovány o 50 % vyšší.  

Kromě negativních dopadů a škod však byla tato aktivační situace významným impulsem 

k zahájení podrobného výzkumu vybraných nebezpečných sesuvných území a k podrobné 

inventarizaci svahových deformací v nejpostiženějších regionech. Prakticky od července 1997 

do 2003 bylo v rámci průzkumů České geologické služby ve spolupráci s dalšími geovědními 

pracovišti dokumentováno ve flyšových pohořích Vnějších Západních Karpat a v karpatské 

předhlubni na Moravě 5 800 svahových deformací. Prováděný průzkum pomohl docenit 

významnou modelační úlohu svahových deformací při formování flyšového reliéfu i 

přehodnotit genezi řady mezoforem flyšového reliéfu zejména ve Vizovické vrchovině, 

Javorníkách a Moravskoslezských Beskydech (BRÁZDIL, KIRCHNER et al. 2007). 

Z hlediska pestrosti krajiny jsou svahové procesy významným disturbančním činitelem a 

zvyšují krajinnou diverzitu. Bylo by vhodné, aby vybrané sesuvy nebo alespoň jejich části 

byly ponechány bez zásahu přirozenému vývoji s možností vyhlášení jako zvláště chráněná 

území (přírodní památky) nebo alespoň za přechodně chráněné plochy (KIRCHNER 

& LACINA 2004).  

Vhodné přírodní předpoklady a extrémní srážky jako spouštěcí činitel destrukčních 

svahových procesů v roce 1997 přispěly k rozsáhlému rozvoji sesouvání. Nelze však 

odhlédnout, že na řadě lokalit k jejich aktivaci a rozvoji přispěla i lidská činnost (např. 

necitlivé odlesňování, likvidace protierozních opatření na zemědělské půdě, neudržování 

lesních melioračních rýh, jednostranné hluboké komunikační či stavební zářezy či náspy, 

nevhodné pokládání telefonních kabelů).  

Vliv povodní na jednotlivé složky a celou krajinu je velmi podrobně diskutován 

LANGHAMMEREM (2007), uvedené skutečnosti platí i pro vliv povodně z července 1997, 

i když v případě této povodně se projevila specifika, neboť žádná povodeň není svým 

projevem stejná, ale je jedinečná.  

Extrémní srážky a rozsáhlé povodně v červenci 1997 měly v krajině okamžité vlivy 

a následky a způsobily přímé škody. Řada těchto vlivů způsobila v krajině změny, které 

nebyly odstraněny, a jejich působení je dlouhodobé. V řadě případů i po odstranění následků 

(např. vyrovnání terénu údolní nivy, sanace narušených říčních břehů), již nelze dosáhnout 

návratu k původnímu charakteru jednotlivých abiotických složek krajiny a změny jsou trvalé. 

V případě flóry a fauny nebylo působení povodně pouze negativní, ale v mnoha případech 

působily povodňová vlna a záplavy pozitivně. Ovšem, že v průběhu povodně docházelo 

k úhynu živočichů, zvláště lovné zvěře (celkově nejvíce postiženy populace srnce a zajíce), 
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k výrazným negativním jevům, patřila komáří kalamita na jižní Moravě. Celkově však bylo 

zjištěno, že se vodní ekosystémy po povodni vyznačovaly vysokým stupněm rychlé 

regenerace. Povodeň se projevila jako revitalizační činitel, zvýšila morfologickou diverzitu 

vodních biotopů, což je předpokladem i zvýšení druhové rozmanitosti. S ohledem 

na infrastrukturu krajiny byly povodňové škody ekonomického charakteru sanovány, 

sekundární ekonomické ztráty byly však složitě oddělitelné od důsledků regresivního vývoje 

české ekonomiky po roce 1997. Nejzávažnější dlouhodobý důsledek povodní měl sociální 

aspekt – kromě ztrát na životech, došlo k poškození sociálního a psychického zdraví 

postižených obyvatel (VAISHAR et al. 2000).  

Přírodní příčiny povodní nejsou lidskými silami ovlivnitelné, avšak škody, které působí, jsou 

antropogenními vlivy většinou zesilovány. Jedná se zejména o nevhodné úpravy toků (změny 

parametrů a napřímení koryt, ztráta přirozených ploch rozlivu, přemístění vodních toků) 

a rovněž o snížení retenční a retardační schopnosti povodí (snížení vsaku srážek, intenzivní 

zemědělství a lesní hospodářství, lesní škody, polomy, změny využití krajiny).  

Je otázkou, zda vzniklé škody a krátkodobé i dlouhodobé dopady povodně 1997 na krajinu 

i lidskou společnost vrátily historické povědomí nebezpečí povodní jako základní předpoklad 

prevence povodňových škod. Řada hospodářských aktivit a často nevhodných zásahů 

do údolních niv (např. pokračující zástavba) tomu zatím nenasvědčují.  

 

POUČENÍ PRO BUDOUCNOST  

Povodně je nutné soustavně chápat jako přírodní jevy, které se v přírodních podmínkách ČR 

vyskytovaly vždy. Je proto nutné s nimi počítat i v budoucnu a využívat poznatky z těch 

dosavadních. Když podobná povodňová katastrofa jako v červenci 1997 na Moravě 

a ve Slezsku postihla v srpnu 2002 převážně Čechy, mohly již být využity obtížně získané 

praktické zkušenosti s  přírodní pohromou před pěti lety, takže nakonec byly mj. i podstatně 

nižší ztráty na životech (celkem 19). Svou roli ovšem nepochybně sehrál také fakt, 

že mimořádná povodeň na počátku 21. století zasáhla hlavní město. 

Velmi nebezpečnou iluzí je názor, že společnost dokáže přírodní katastrofy a jejich dopady 

ve větším měřítku eliminovat. Na druhé straně i poměrně běžná událost se může katastrofou 

stát, pokud zastihne lidi i krajinu nepřipravené. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: DOUPOVSKÉ HORY – BIODIVERZITA VS. VELKOPLOŠNÁ SUKCESE 

 

Jaroslav Vojta, Josef Brůna, Miloš Kubát, Lucie Drhovská 

 

Evropská krajina podléhá neustálým změnám v důsledku lidské činnosti. Tyto změny 

akcelerovaly zejména od poloviny 19. století se zlepšováním zemědělských technologií 

(mechanizace, užití průmyslových hnojiv a podobně). Intenzifikace zemědělství vedla 

ke zvýšení rozlohy zemědělské půdy v některých oblastech, zatímco v periferních a méně 

produktivních regionech došlo k extenzifikaci zemědělské činnosti či dokonce k opouštění 

zemědělské půdy. Příkladem může být vznik rozsáhlých opuštěných krajin v příhraničních 

oblastech a vojenských prostorech po druhé světové válce (MAREŠ et al. 2010).  
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Jedním z takových území je vojenský újezd Hradiště v Doupovských horách, který vznikl 

v roce 1953. Když bylo na jaře roku 1954 ukončeno vysídlování rozlehlé oblasti 

(AUGUSTIN 1994), zaniklo město Doupov a více než 60 dalších sídel (BINTEROVÁ 1998). 

Pouze část vojenského újezdu je využívána jako cvičiště, okrajové části vojenského újezdu 

byly ponechány svému osudu a v důsledku sukcesních změn se dřívější zemědělská krajina 

s mozaikou polí, luk, pastvin a lesů změnila v krajinu křovin a lesíků náletových dřevin 

(Obr. 1). Z bývalého bezlesí zbyly na přelomu 20. a 21. století pouze malé enklávy a trávníky 

v řídkých křovinách. Vojenský újezd představuje pohled do budoucnosti podhorských území, 

ve kterých dochází k opouštění krajiny právě dnes. Z hlediska ochrany přírody je důležitá 

zejména otázka rychlosti sukcesních změn a případný potenciál krajiny udržet vysokou 

biodiverzitu a ekosystémové funkce i bez lidských zásahů. K poznání procesů probíhajících 

v opuštěné krajině jsme se pokusili přispět třemi případovými studiemi. 

 

 

Obr. 1: Zarůstání krajiny v okolí zaniklé obce Tocov. Nahoře stav v roce 1952, dole stav 

v roce 1999 (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, Český úřad 

zeměměřický a katastrální v Praze). 



 214

JAK RYCHLE ZARŮSTÁ KRAJINA PŘI ABSENCI HOSPODAŘENÍ? 

Tato studie proběhla v okolí zaniklé obce Tocov (Obr. 1), která se nachází v okrajové části na 

severozápadě vojenského újezdu. Od roku 1954 zde docházelo pouze k minimálním zásahům 

ať již vojenským či hospodářským. Vývoj krajiny zde byl sledován pomocí série historických 

leteckých snímků z VGHMÚř Dobruška z let 1952, 1962, 1971, 1984 a 1992 a ortofotografií 

od ČÚZK z let 1999 a 2005. Snímky byly ortorektifikovány a podrobeny objektově 

orientované klasifikaci, při níž byly rozlišovány pouze dřeviny a bezlesí pro zjednodušení 

dalšího modelování. 

Nejvýraznější změna se odehrála v průběhu v 70. let minulého století (Obr. 2), kdy se 

dominantní složkou krajiny staly dřeviny. Od té doby se původně propojená bezlesí stávají 

izolovanými ostrůvky mezi propojenými plochami dřevin. Ročně přibývá přibližně 1-2 % 

plochy dřevin a celkem zbývá na lokalitě pouze 9,8 % bezlesí. Tímto tempem by do 14 let 

bezlesí zmizelo úplně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Vývoj podílu bezlesí a dřevin v okolí zaniklé obce Tocov. Některé plochy byly 

vynechány kvůli zjištěnému vlivu člověka v průběhu sukcese. 

 

Jednotlivé typy land-use jsou různou měrou rezistentní k zarůstání. Nejlépe během 

53 sledovaných let zarostly vesnice, kde zarostlo 98,8 % bývalého bezlesí. Druhým nejlépe 

zarůstajícím typem land-use jsou pastviny (91,8 %). Nejhůře ze všech typů land-use zarostly 

louky, i když i zde zarostlo 72,3 % plochy. Z hlediska rozlohy byla na sledované lokalitě 

nejdůležitější pole, která sice zarostla z 88,3 %, avšak tvoří největší plochu bezlesí v současné 

krajině (6,7 % z celkové rozlohy území, tvoří 52,1 % veškerého současného bezlesí). 

Významně se na současném bezlesí podílejí ještě louky (2,2 % krajiny, 17,4 % bezlesí) a 

plochy, kde od 50. let došlo k výraznému zásahu (odstranění náletu, orba, nebo dokonce 
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buldozerové úpravy terénu), představují 24,1 % bezlesí, ale celkově tvoří pouze 5,9 % 

krajiny. Bezlesí na všech ostatních kategoriích ploch představuje pouze 0,9 % krajiny. 

Nejvýznamnějším faktorem pro zarůstání se ukázala vzdálenost k již existujícímu porostu 

dřevin. Tento faktor byl výrazně významnější než všechny ostatní proměnné (například index 

vlhkosti odvozený z digitálního modelu terénu, sklon svahu, potenciální přímá radiace). Jsou 

zde však i plochy, které nezarůstají, přestože u nich dřeviny jsou, a rozsáhlé plochy, které 

naopak zarůstaly v poměrně krátkých časových úsecích (zřejmě v důsledku kolonizace hlohy 

– Crataegus sp. div., které jsou schopny se zoochorně šířit na velké vzdálenosti). 

 

Diskuse/závěr 

Studie pomocí leteckých snímků může vypovídat o procesech na krajinném měřítku, pro 

podrobné poznání dynamiky, struktury, studium změn diverzity nebo odhalení vlivů, 

vedoucích k setrvání bezlesí je třeba mnohem bližšího studia.  

 

HOSTÍ OPUŠTĚNÁ KRAJINA SPECIFICKÉ DRUHY? 

Pro porovnání flóry a druhového bohatství v opuštěné a obhospodařované krajině provádíme 

od roku 2005 síťové mapování druhů cévnatých rostlin v okolí několika zaniklých či stále 

obydlených sídel. V současné době je alespoň v letním aspektu zmapováno 60 čtverců o 

rozměrech 500 × 500 m v okolí opuštěného Lipoltova (14 čtverců), Tocova (16), Tunkova (1) 

a v okolí fungujících sídel Jakubov (11), Krásný les (4), Lučiny (4), Osvinov (2), Stráň (6) a 

Svatobor (2). Medián počtu zaznamenaných druhů je 189 s minimem 111 druhů v okolí 

Krásného Lesa a s maximem 244 druhů v oblasti Stráně. Analýza materiálu (PCA) odhalila 

některé zajímavé zákonitosti ve složení flór (Obr. 3). Není překvapivé, že pro 

obhospodařovanou krajinu jsou typické polní plevele a ruderální druhy (Chenopodium album, 

Artemisia vulgaris, Lamium purpureum, Epilobium hirsutum, Lolium perenne a podobně), 

které v opuštěné krajině chybějí. Druhy, které jsou na opuštěné krajiny vázané, jsou 

zajímavější. Předně jsou to druhy bezlesí charakteristické pro teplomilné trávníky (například 

Trifolium alpestre, Thymus pulegioides, Koeleria pyramidata, Potentilla tabernaemontani, 

Galium pumilum, Viscaria vulgaris i silně ohrožený taxon Verbascum lychnitis subsp. 

moenchii). Dále jsou to druhy mělkých a narušovaných půd (např. Scleranthus perennis, 

Pilosella officinalis, Echium vulgare) a nápadný je také častý výskyt subacidofytů (Veronica 

officinalis, Pilosella officinalis, Viscaria vulgaris, Hieracium murorum). Za pozornost stojí 

také výskyt některých typických druhů listnatých lesů zejména v oblasti Lipoltova (Actaea 

spicata, Daphne mezereum, Circaea lutetiana, Galium odoratum atd.). Souřadnice druhů na 
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první ose zmíněného ordinačního diagramu korelují s Ellenbergovými indikačními hodnotami 

pro živiny (Spearmanův korelační koeficient je 0,37 na hladině významnosti menší než 0,01) 

a aciditu půd (korelační koeficient je 0,2). Lze tedy říci, že flóru opuštěných krajin 

charakterizují zejména druhy méně náročné na živiny a druhy snášející nízké pH. Jsou zde 

samozřejmě významné i jiné gradienty, tak poloha druhu na druhé ordinační ose koreluje 

pozitivně s Ellenbegovými indikačními hodnotami pro světlo (korelační koeficient 0,39) a 

negativně s hodnotami pro živiny (-0,32) a vlhkost (-0,24). Podél druhé osy však nejsou 

diferencovány lokality podle hospodaření, ale spíše podle jiných ekologických faktorů. 

 

 

 

Obr. 3: Rozdíly ve složení flór jednotlivých lokalit. Plné trojúhelníky – opuštěné krajiny, 

prázdné trojúhelníky – obhospodařované krajiny.  

 

Diskuse/závěr 

Floristický průzkum opuštěných lokalit přinesl překvapivé výsledky. Přestože se na lokalitách 

více než 50 let nehospodaří, vyskytují se zde stále druhy, které lze označit za druhy kulturního 

bezlesí. Je to zřetelné zejména ve srovnání s flórou obhospodařovaných krajin. Bližší analýza 

napoví, že pro opuštěné krajiny jsou typické druhy málo produktivních stanovišť 

(charakteristické pro sv. Koelerio-Phleion phleoidis, či Hyperico perforati-Scleranthion 

perennis). Podobný jev byl pozorován i ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice 

(GRULICH 2007) a lze ho s největší pravděpodobností připočíst faktu, že krajiny opuštěné 

v poválečných letech neprošly pozdější intenzifikací zemědělství se všemi negativními jevy 
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s tím spojenými (eutrofizace půd, expanze konkurenčně silných druhů, likvidace některých 

biotopů). Jak je však možné, že se tyto druhy udržují v krajině, kde téměř chybí management? 

Možná, že světlomilné duhy jednoduše ještě nestačily vymřít a přetrvávají v suboptimálních 

podmínkách pouze ve slabých neživotaschopných populacích. Toto vysvětlení není 

dostačující, pokud si uvědomíme, jak časté jsou ony druhy kulturního bezlesí v křovinaté 

krajině. V opuštěných krajinách mohou existovat jevy nebo mechanismy, které umožňují 

dlouhodobou existenci druhů bezlesí, třebaže v jiném vegetačním kontextu, než jsme zvyklí 

z kulturní krajiny. Například je možné, že křoviny, jak je známe z opuštěných krajin, nejsou 

až tak nehostinným prostředím pro nelesní druhy (příkladem může být v některých letech 

masový výskyt Ophioglossum vulgatum nebo Gentianella ciliata). Významnou funkci mohou 

mít také volně žijící zvířata, která udržují drobná bezlesí v mozaice s křovinami. 

K případnému vlivu zvěře na vegetaci neexistuje mnoho dokladů, nicméně minimálně 

maloplošné disturbance prasaty zjevně přispívají k diverzitě méně konkurenceschopných 

druhů (HORČIČKOVÁ 2010). Druhovou diverzitu v opuštěné krajině může také výrazně 

podporovat variabilita generovaná právě křovinami. K tomuto tématu se vztahuje poslední 

případová studie. 

 

DIVERZITA KŘOVIN NA MALÉM MĚŘÍTKU 

Expanzi dřevin do travinných porostů doprovází změny podmínek prostředí, což vede ke 

kvantitativním i kvalitativním změnám v bylinném patře. Expanze dřevin však není 

rovnoměrná a porosty křovin vytvářejí drobnozrnnou mozaiku, která teoreticky může 

podporovat variabilitu vegetace a tím i celkovou diverzitu rostlin v krajině. Této problematice 

je věnována poslední případová studie. V letech 2008 – 2009 zaznamenal Miloš Kubát 

celkem 399 fytocenologických snímků o velikosti 1 m2 uspořádaných do 133 skupin po třech 

snímcích vzdálených od sebe 2,5 m. Zároveň pomocí vertikální hemisférické fotografie určil 

pro každý snímek pokryvnost keřového patra. Toto uspořádání umožňuje posoudit variabilitu 

vegetace a její závislost na světelných podmínkách na malé prostorové škále. Z výsledků je 

patrné, že již poměrně nízká pokryvnost dřevin snižuje počet druhů, přičemž na místech bez 

křovin rostou již zmíněné druhy „kulturního“ bezlesí (Koeleria pyramidata, Festuca rupicola, 

Coronilla varia, Thymus pulegioides a podobně). Na zastíněných místech pak najdeme druhy 

mezofilnější a lemové (Dactylis glomerata, Brachypodium pinnatum, Trifolium medium 

apod.). Nicméně už na zvolené prostorové škále několika metrů je patrné, že variabilita 

v pokryvnosti dřevin výrazně přispívá k druhové rozmanitosti (Obr. 4). Na takto malém 
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prostoru spolu koexistují luční druhy bylin i druhy křovinatých lemů, které se na zcela 

otevřené ploše nevyskytují.  

 

Obr. 4: Regresní závislost počtu druhů v trojici 2,5 m od sebe vzdálených snímků na 

variačním koeficientu pokryvnosti keřového patra (LPDPtroj). 

 

Diskuse/závěr 

Studie potvrdila, že zvýšená pokryvnost dřevin má negativní vliv na druhovou diverzitu. 

Pokud by v krajině Doupovských hor došlo k úplnému zapojení korun stromů a křovin, mělo 

by to pro diverzitu heliofilních rostlin negativní následky. V současné době však křoviny 

vytvářejí mozaikovité porosty, kde lze na měřítku několika metrů čtverečných nalézt velmi 

variabilní světelné podmínky. Tato drobnozrnná mozaika podporuje koexistenci druhů na 

velmi malé ploše a tím také celkovou diverzitu.  

 

SHRNUTÍ A DŮSLEDKY PRO OCHRANU KRAJINY 

Opuštěná krajina Doupovských hor vyniká překvapivě vysokou diverzitou rostlin. Paradoxně 

se právě zde zachovaly druhy typické pro dřívější extenzivní hospodaření a to zejména 

v mozaice křovin a drobných bezlesých enkláv, která je z hlediska diverzity rostlin a vegetace 

nejhodnotnější. Tento fakt sám o sobě činí z křovinaté krajiny unikátní fenomén. Navíc 

uzavřené porosty křovin a pionýrských dřevin jsou zajímavé z hlediska diverzity lesní 

vegetace a lesních druhů, které se do těchto biotopů úspěšně šíří (DRHOVSKÁ 2007). Zdá se 

také, že nově vznikající lesy jsou velmi variabilní v důsledku rozdílů v dřívějším hospodaření 
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(VOJTA & KOPECKÝ 2006; VOJTA 2007; KOPECKÝ & VOJTA 2009). V neposlední řadě 

představuje opuštěná krajina Doupovských hor neopakovatelnou příležitost pro studium 

přirozených procesů probíhajících na velké prostorové škále, v území probíhá výzkum šíření 

lesních druhů, dřevin (ZAJÍČKOVÁ 2009; BRŮNA 2009) a výzkum vlivu volně žijících 

zvířat na diverzitu vegetace (HORČIČKOVÁ 2010). 

JELÍNEK (1981) ve své disertační práci navrhuje ochranu křovin v jedné vybrané lokalitě ve 

vojenském újezdu. Dnes je však význam opuštěné krajiny pro ochranu přírody a pro vědecké 

poznání přehlížen. Pokud nahlédneme do některých novějších výčtů přírodovědně cenných 

lokalit Doupovských hor, zástupci křovinatých krajin zde chybí, přestože např. dříve 

opomíjené vojenské střelnice jsou zmiňovány (BROUM 2007; MATĚJŮ 2010). Je zjevné, že 

ochrana přírody si neví s opuštěnou krajinou rady. Není divu, jedná se o fenomén natolik 

unikátní, že praktická ochrana přírody s ním nemá žádné zkušenosti, jeho význam spočívá 

zejména v dynamických procesech a ochrana přírody má většinou za cíl konzervovat určitý 

stav a chránit vysokou diverzitu (nebo konkrétní taxon) před změnami, ke kterým některé 

dynamické procesy nutně vedou. Opuštěná krajina je tak potenciálně ohrožena v důsledku 

ignorování jejích hodnot či přímo v důsledku plošné a neselektivní aplikace ochranářských 

opatření, která upřednostňují zachování vysoké diverzity na úkor přirozených procesů. Vůbec 

nejhorším zásahem v zájmovém území by byla likvidace křovin bez zajištění následného 

pravidelného managementu. To je zřejmé na místech, kde k podobnému zásahu již došlo 

například z důvodu zajištění prostupnosti křovin pro lovce, dochází k rozvoji nitrofilních nebo 

expanzivních druhů. Podle našeho názoru je vhodné ponechat poměrně velké části vojenského 

výcvikového prostoru samovolnému vývoji, tyto lokality mohou sloužit studiu sukcese 

v dlouhodobém měřítku a na velkém prostoru. Je však také možné a na mnoha místech velmi 

žádoucí zachovat současný charakter krajiny a přitom zachovat i vysokou biodiverzitu. 

Mozaiku křovin a bezlesí lze dlouhodobě udržovat extenzivní pastvou. Nemusí se přitom 

jednat nutně o pastvu domácích zvířat, ale například také o pastvu volně žijící zvěře. 

Opuštěná krajina tak může poskytovat i určitý ekonomický užitek ze sportovního lovu při 

udržení vysokých stavů zvěře nutných pro ustavení rovnováhy mezi lesem a bezlesím.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: BIODIVERZITA VVP LIBAVÁ 

 

Jan Losík 

 

Libavá je s rozlohou 32 724 ha druhým největším vojenským újezdem (VÚ) v ČR. Nachází se 

v severovýchodní části Olomouckého kraje a dle geomorfologického členění je součástí 

Nízkého Jeseníku (DEMEK & MACKOVČIN 2006). Přes svou značnou rozlohu je VÚ 

Libavá dosti homogenním krajinným celkem. Naprostá většina území má charakter náhorní 

plošiny rozčleněné plochými hřbety s táhlými sedly a řadou údolí drobných vodotečí. 

Výraznější tvary jsou vázány na tektonické zlomy, které vymezují náhorní plató a zároveň 

tvoří přirozené hranice vojenského újezdu. Významným prvkem území je také údolí horního 

toku řeky Odry, která pramení v jižní části újezdu. Průměrná nadmořská výška plošiny se 

pohybuje kolem 500 - 650 m, geologickým podložím jsou v celém území spodnokarbonské 

mořské sedimenty flyšového typu (tzv. kulm). 

Původní přirozenou vegetací Libavska byly víceméně souvislé lesy. Na náhorní plošině byly 

tvořeny jedlinami a květnatými bučinami s velkým podílem jedle, kolem drobných vodotečí a 

v zamokřených depresích se nacházely potoční luhy a mokřadní olšiny, na svazích rostly 

květnaté bučiny. V pramenné oblasti Odry se vyskytovaly i rašelinné smrčiny a jedliny 

(KOPECKÝ et al. 1990). Většina lesů na náhorní plošině však byla přeměněna na smrkové 

monokultury. Lesní porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou se dnes vyskytují především 

na strmějších svazích na okrajích VÚ. V údolí Bystřice, Jezernice a Něčínského potoka se 

zachovaly suťové lesy s přirozenou věkovou strukturou a bohatým bylinným podrostem. V 

údolí Loučky se vyskytují společenstva měsíčnicových javořin s ojedinělou lokalitou vstavače 

bledého Orchis pallens. Pro podrost původních zachovalých dubohabřin na jižních svazích je 

typický výskyt karpatských prvků, jako je šalvěj lepkavá Salvia glutinosa a pryšec 

mandloňovitý Euphorbia amygdaloides, roste zde i okrotice dlouholistá Cephalanthera 

longifolia a ožanka čpavá Teucrium scordium. Na výslunných ostrožnách se ojediněle 

nacházejí fragmenty subxerofilních teplomilných doubrav s tolitou lékařskou Vincetoxicum 

hirundinaria a bělozářkou větevnatou Anthericum ramosum a skalníkem celokrajným 

Cotoneaster integerrimus (SKOUPIL 1994).  

Přírodní bohatství vojenského újezdu Libavá spočívá také v přítomnosti druhově pestrých 

lučních společenstev, která se vyskytují na bezlesých enklávách na náhorní plošině. V 

závislosti na vlhkosti podkladu jsou zde zachovány vegetační gradienty, které jsou patrné 

především v okolí drobných vodotečí. V okolí pramenišť a toků se nacházejí ostřicové 
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mokřady střídané zrašeliněnými loukami se suchopýrem úzkolistým Eriophorum 

angustifolium, starčkem potočním Tephroseris crispa a prstnatcem májovým Dactylorhiza 

majalis. Na několika lokalitách se vyskytuje vachta trojlistá Menyanthes trifoliata, upolín 

nejvyšší Trollius altissimus a kamzičník rakouský Doronicum austriacum. Místy nalezneme i 

malá rašeliniště s výskytem rosnatky okrouhlolisté Drosera rotundifolia, ostřice plstnatoplodé 

Carex lasiocarpa a mochny bahenní Potentilla palustris. Ojediněle narazíme i na fragmenty 

zrašelinělých smilkových trávníků s charakteristickým výskytem sítiny kostrbaté Juncus 

squarrosus. Na mokřadní stanoviště navazují společenstva bezkolencových luk a vlhčích 

smilkových trávníků s bohatým výskytem čertkusu lučního Succisa pratensis, hladýše 

pruského Laserpitium prutenicum, hadího mordu nízkého Scorzonera humilis, hořce 

hořepníku Phyteuma orbiculare, srpice barvířské Serratula tinctoria a vrby rozmarýnolisté 

Salix rosmarinifolia. Ochranářsky nejcennějšími společenstvy na Libavé jsou velkoplošné 

druhově bohaté louky as. Iridetum sibiricae a as. Phyteumato-Festucetum s hojným výskytem 

zvonečníku hlavatého Phyteuma orbiculare, kosatce sibiřského Iris sibirica, prasetníku 

plamatého Hypochaeris maculata, mečíku střechovitého Gladiolus imbricatus, hvozdíku 

pyšného Dianthus superbus a dalších vzácnějších druhů. Tyto porosty jsou velmi dobře 

vyvinuty na svazích kóty Strážisko, kde představují pozůstatek středověkých jednosečných 

nehnojených luk a jsou označovány za analogon luk bělokarpatských (SÁDLO et al. 1991). 

Diverzitu luk doplňují acidofilní trávníky mělkých půd vázané na prudší svahy s jižní 

expozicí. Pro řadu sušších luk je typický bohatý výskyt pcháče bělohlavého Cirsium 

eriophorum, který je jednou z nejnápadnějších bylin na Libavé. Ke specifickým typům 

vegetace na území VÚ patří společenstva silikátových skal a sutí, která se kromě skalních 

výchozů nacházejí i na rozsáhlých odvalech některých břidlicových lomů. Typickým prvkem 

vegetace vojenského újezdu jsou také porosty na ruinách bývalých obcí, kde se kromě 

běžných náletových dřevin vyskytují i ovocné stromy a zplanělé okrasné rostliny. 

Území vojenského újezdu hostí také řadu významných živočišných druhů. Bohaté je 

společenstvo ptáků (DŽUBERA 1994). Zarůstající vlhké louky obývá početná populace 

chřástala polního Crex crex a bekasiny otavní Gallinago gallinago Křovinaté porosty osídluje 

bramborníček černohlavý Saxicola rubicola a ťuhýk obecný Lanius collurio, v lesích hnízdí 

lejsek malý Ficedula parva, čáp černý Ciconia nigra a sluka lesní Scolopax rusticola. V okolí 

soustavy rybníků u lokality Čermná bývá pravidelně pozorován orel mořský Haliaeetus 

albicilla. Nejohroženějším ptákem vojenského újezdu je tetřívek obecný Tetrao tetrix, jehož 

populace je odhadována na několik desítek jedinců (DŽUBERA 2000). Všechny větší vodní 

toky jsou osídleny vydrou říční Lutra lutra. V Odře a jejích přítocích žije početná populace 
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mihule potoční Lampetra planeri, vranky obecné Cottus gobio, střevle potoční Phoxinus 

phoxinus a raka říčního Astacus astacus. Z větších savců stojí za pozornost hojný výskyt 

jelena lesního Cervus elaphus, jehož populace vznikla umělým nakřížením s karpatským 

poddruhem ve snaze zlepšit kvalitu trofejí. V 90. letech byl ve vojenském újezdu vysazen 

bobr evropský Castor fiber, který úspěšně osídlil některé menší potoky i vodní nádrže. 

Opuštěná důlní díla u Velké Střelné, v údolí Bystřice, Jezernice a Odry slouží jako významná 

zimoviště řady druhů netopýrů (ŠAFÁŘ & RUMLER 2001). 

Množství drobných vodních nádrží umožňuje bohatý výskyt obojživelníků. Velmi početné 

jsou populace kuňky žlutobřiché Bombina variegata a rosničky zelené Hyla arborea, které se 

rozmnožují v loužích na aktivních tankodromech. V zarůstajících tůních se vyskytují tři druhy 

čolků (čolek obecný Lissotriton vulgaris, čolek velký Triturus cristatus a čolek horský 

Mesotriton alpestris). Na drobné potoky v listnatých lesích je vázán mlok skvrnitý 

Salamandra salamandra. Pestrost vodních biotopů dokládá také výskyt více než poloviny 

všech druhů vážek vyskytujících se na území ČR (PĚGŘÍMEK 2008). K ochranářsky 

nejvýznamnějším patří silně ohrožená vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis. 

Vysychající louže na tankodromech jsou také biotopem populace žábronožky letní 

Branchipus schaefferi a listonoha letního Triops cancriformis. Tito kriticky ohrožení korýši 

patří mezi typickou faunu našich vojenských újezdů. Jejich výskyt je podmíněn pravidelným 

obnovováním louží při pojezdech armádních vozidel a není vyloučeno, že na území 

vojenského újezdu byli zavlečeni právě s vojenskou technikou (MERTA & ROLEČEK 2005). 

Ze vzácnějších druhů denních motýlů je potvrzen výskyt modráska hořcového Phengaris 

alcon, který byl v území zjištěn teprve v roce 2001 a zdejší populace jsou jediným 

potvrzeným výskytem tohoto motýla na Moravě (ROLEČEK & KONVIČKA 2002). Na 

území vojenského újezdu se však vyskytují i další zástupci rodu Phengaris. Kromě běžného 

modráska bahenního P. nausithous, který zde osidluje většinu vlhkých luk s výskytem 

krvavce totenu, jsou přítomni i modrásek očkovaný P. teleius a také kriticky ohrožený 

modrásek černoskvrnný P. arion (ČELECHOVSKÝ & JASKULA 1994). Na pasekách v 

lesích údolí Jezernice se můžeme setkat s jasoněm dymnivkovým Parnassius mnemosyne.  

Pestrost bezlesých stanovišť Vojenského újezdu Libavá je podmíněna zejména skutečností, že 

území bylo ušetřeno degradace spojené s intenzifikací zemědělství (meliorace, zcelování 

pozemků, hnojení, pesticidy). Vznik vojenského újezdu znamenal zakonzervování krajiny ve 

stavu, který jí vtisklo hospodaření německého obyvatelstva. Území tehdy tvořila pestrá 

mozaika drobných polí, různých typů luk, pastvin i rozptýlené zeleně. Po odsunu německého 

obyvatelstva a vzniku vojenského újezdu v roce 1946 (MACHALA 2009) došlo k zániku 
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většiny obcí a hospodaření se ujal státní podnik Vojenské lesy a statky. Zemědělské 

hospodaření však bylo omezeno jen na okrajové části VÚ. Většina polí a luk, které nebyly 

využívány k vojenskému výcviku, začala zarůstat. Na druhou stranu vojenská výcviková 

činnost na poměrně rozsáhlých plochách blokovala sukcesi dřevin a umožnila zachování řady 

konkurenčně slabších druhů rostlin a živočichů vázaných na otevřené biotopy. Vznikla tak 

krajinná mozaika, v níž se vyskytovaly jak dlouhodobě zarůstající opuštěné plochy, tak 

intenzívně narušované části území a mnoho ploch v různém stadiu sukcese. Právě takováto 

krajinná struktura je typická pro vojenské újezdy a umožňuje existenci řady ochranářsky 

významných druhů (WARREN et al. 2007). Armádní aktivity dosáhly největší intenzity mezi 

lety 1968 a 1991, kdy zde působila ruská armáda. Na rozsáhlých plochách tankových cvičišť 

došlo k úplné destrukci vegetačního krytu, na střelnicích byl pravidelně odstraňován nálet 

dřevin a na dopadových plochách byly běžné požáry. V současné době v důsledku snížení 

počtu cvičících jednotek a změně v charakteru využívání vojenského újezdu dochází na 

nelesních plochách k rychlé expanzi dominantních druhů, které vytlačují konkurenčně slabší 

rostliny a snižují druhovou pestrost lučních porostů. Dlouhodobě nesečené louky se mění v 

druhově chudé porosty s převahou ovsíku vyvýšeného, třezalky skvrnité, krabilice zápašné a 

medyňku měkkého. Mokré louky zarůstají tužebníkem jilmovým Filipendula ulmaria a 

chrasticí rákosovitou Phlalaris arundinacea. Některé vlhké louky zmizely pod souvislými 

porosty keřových vrb. Největší nebezpečí však představuje šíření třtiny křovištní 

Calamagrostis epigejos a vlčího bobu Lupinus polyphyllus, které již na mnoha místech zcela 

vytlačily původní druhy. Tyto sukcesní procesy vedou ke snižování druhové diverzity porostů 

a v některých případech také k úplnému vymizení vzácnějších druhů z území (KINCL 

& HRADÍLEK 2001). 

Ochranářský management spočívající v kosení luk, vyřezávání náletových dřevin a likvidaci 

invazních druhů je prováděn jen na biologicky nejhodnotnějších plochách. K nejdéle 

ošetřovaným lokalitám patří PR Smolenská luka, kde je občasný management prováděn od r. 

1995. Počet a rozloha udržovaných lokalit se zvětšily po roce 2004, kdy díky plošnému 

mapování biotopů pro potřeby tvorby soustavy území Natura 2000 vzrostlo povědomí o 

rozšíření cenných stanovišť a druhů na celém území VÚ. Finanční prostředky na tato opatření 

byly poskytovány z fondů MŽP i MO. K největšímu nárůstu ošetřované plochy došlo v roce 

2010, kdy byl na cca 50 ha zahájen asanační ochranářský management financovaný 

z prostředků OPŽP.  

Ačkoliv by se mohlo území vojenského újezdu ve srovnání s jinými vojenskými újezdy nebo 

některými velkoplošnými zvláště chráněnými územími jevit jako dosti uniformní, je VÚ 
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Libavá jedinečnou oblastí s vysokou biodiverzitou. Hodnota území vyniká zejména v 

kontrastu s okolní krajinou Nízkého Jeseníku, která byla silně zasažena všemi negativními 

vlivy souvisejícími s intenzivním využíváním. Specifický způsob využití území umožnil 

vznik krajiny, která není postižena urbanizací, intenzívním zemědělským hospodařením, ani 

masovým turismem. Tyto faktory činí z VÚ Libavá jedinečné území, kde na rozsáhlých 

plochách mohou působit přírodní procesy bez výrazného vlivu člověka. Díky tomu území 

oplývá velmi specifickým krajinným rázem, který je dán velkým množstvím rozptýlené 

zeleně na bezlesých enklávách a především téměř úplnou absencí staveb. V tomto ohledu 

vyniká zejména údolí Odry, které nabízí ojedinělou ukázku podhorské nivy nenarušené 

regulací toku výstavbou rekreačních objektů.   

Přírodní bohatství VÚ Libavá je do určité míry chráněno prostřednictvím stejnojmenné EVL a 

PO. Jediným maloplošným chráněným územím je PR Smolenská luka, která byla vyhlášena v 

roce 1993. Po navázání úspěšné spolupráce mezi ochranáři a Správou vojenského újezdu se 

jako nejúčinnější prostředek pro ochranu zdejší přírody jeví samotná existence vojenského 

újezdu.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: OBNOVA LUK V CHKO BÍLÉ KARPATY  

 

Ivana Jongepierová 

 

ÚVOD 

Louky Bílých Karpat patří mezi nejrozsáhlejší a druhově nejbohatší společenstva střední 

Evropy (JONGEPIEROVÁ 2008). Podepsalo se však na nich období socialistického 

zemědělství, kdy byly mnohé lokality rozorány, zničeny intenzívním hnojením nebo naopak 

ponechány ladem. Brzy po vyhlášení CHKO Bílé Karpaty v roce 1980 začaly první snahy o 

nápravu tohoto stavu. Za pomoci mnoha dobrovolníků byly čištěny neudržované plochy od 

náletu a bylo zde obnoveno pravidelné kosení. Podařilo se tak zachránit mnoho desítek 

hektarů původních luk.  
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Po roce 1989 v souvislosti s útlumem zemědělství došlo k razantnímu snížení rozlohy orné 

půdy, a to o více než 7 tisíc hektarů. Zatravnění probíhalo několika způsoby: spontánní 

sukcesí, vysetím komerčních směsí a později i vysetím směsí regionálních.  

Z hlediska biodiverzity se jako nejúspěšnější metoda jeví spontánní sukcese. Dokazuje to 

několik desítek hektarů mezi Novou Lhotou a Suchovem, které po roce 1990 přestaly být 

orány a později začaly být pravidelně koseny. Již po 15 letech hostily tyto porosty mnohé 

vzácné druhy rostlin, jako hořec křížatý (Gentiana cruciata) nebo některé orchideje – vstavač 

vojenský (Orchis militaris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), pětiprstku žežulník 

(Gymnadenia conopsea). Je to dáno tím, že tyto lokality bezprostředně sousedí se 

zachovalými komplexy druhově bohatých luk v NPR Jazevčí a NPR Porážky a jejich 

ochranných pásmech. Širší použití této metody však limituje většinou velká vzdálenost 

zachovalé louky jako zdroje semen i netrpělivost vlastníka či uživatele pozemku 

s překonáním několika let plevelného stadia.  

V Bílých Karpatech byly nejčastěji k zatravnění použity "komerční" směsi semen (běžně 

dostupné na trhu), a to na zhruba 6 tisících hektarů. Zatravňováním těmito směsmi semen 

však dochází k rozšiřování pomístně nepůvodních genotypů, 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 

pestrost a flexibilitu (= pružnost) populace. Takovémuto genetickému poškozování přírodních 

populací by se proto mělo zabránit používáním místních genotypů (KRAHULEC 1997). 

Přestože jsou i porosty zatravněné komerčními směsmi postupně dosycovány mnohými 

lučními druhy z okolí, některé na daném stanovišti nepůvodní druhy dominantních trav – 

např. kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) – v nich setrvávají. Sukcese směrem 

k původním lučním porostům je ve srovnání s první a následující metodou mnohem 

pomalejší. 

Kompromisem mezi výše uvedenými metodami zatravnění je použití regionální semenné 

směsi, tedy osiva pocházejícího přímo z oblasti, kde má dojít k zatravnění. Takto je umožněno 

do značné míry udržet přirozenou genetickou variabilitu populací (KRAHULEC 1997). 

Dalším kladem regionálních travinobylinných směsí semen je jejich větší druhová bohatost a 

větší zastoupení bylin. Biologická hodnota vysetých travních porostů je pak mnohem vyšší, 

neboť větší diverzita bylin umožňuje také větší pestrost živočichů, které jsou na ně potravně 

či jinak vázány. Mezi bylinami jsou navíc mnohé léčivé druhy, které zvyšují dietetické 

vlastnosti píce. Na rozdíl od zatravnění spontánní sukcesí je při použití směsi regionální již 

během dvou let vytvořen porost, který může zemědělec hospodářsky využívat.  
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Zatímco v západní Evropě je k zatravňování místním osivem nejčastěji používáno zelené seno 

(HÖLZEL & OTTE 2003; KIEHL et al. 2006; DONATH et al. 2007), v České republice se 

doposud používala směs vzniklá sběrem osiva v původních porostech, případně jejich 

namnožením v matečných porostech. První regionální směs v České republice začala v první 

polovině 90. let minulého století připravovat ZO ČSOP Bílé Karpaty ve spolupráci se 

Správou CHKO Bílé Karpaty a Výzkumnou stanicí travinářskou (VST) v Zubří.  

 

ZÍSKÁNÍ OSIVA 

Osivo lučních druhů lze získat ručním sběrem na zachovalých loukách a následným 

vypěstováním. Další vhodnou metodou je kombajnová sklizeň zachovalých travních porostů 

nebo sklizeň kartáčovým sběračem semen (Scotton et al. 2012).  

Na druhově bohatých loukách Bílých Karpat byla v letech 1993–1995 sesbírána semena téměř 

stovky běžných lučních druhů. Sběr většinou prováděli účastníci letních pracovně pobytových 

táborů. Semena byla usušena a přečištěna ve VST v Zubří. Jednotlivé druhy byly vždy na jaře 

příštího roku vysety – část ve VST Zubří, zbytek u několika pěstitelů v regionu. Ve VST 

Zubří byly zjišťovány i biologické vlastnosti pěstovaných druhů (ŠRÁMEK & ŠEVČÍKOVÁ 

1998; ŠEVČÍKOVÁ et al. 2002), další informace přinesly také diplomové práce řešené na toto 

téma (POKOVÁ 2001; BŘEZINOVÁ 2002; SLOVÁKOVÁ 2002). 

Některé druhy byly z pěstování později vyřazeny. Například bylo upuštěno od pěstování 

místních typů komerčně využívaných trav jako ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) nebo 

trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), které nebylo ekonomické. Dále byly vyřazeny druhy, u 

kterých bylo zjištěno, že neobstojí v konkurenčním prostředí vyseté směsi, jako devaterník 

velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), druhy s létavými semeny, 

jež se na zalučněné pozemky mohou snadno dostat sama, např. pcháč panonský (Cirsium 

pannonicum) či kozí brada východní (Tragopogon orientalis), nebo druhy dieteticky 

nevhodné – starček přímětník (Senecio jacobaea). 

Dva druhy trav – sveřep vzpřímený (Bromus erectus) a kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) – 

a přes třicet druhů bylin je doposud množeno v matečných porostech. Vzhledem k nedostatku 

regionálních trav bylo zpočátku nutné doplňovat regionální směs o některé komerční druhy, 

především kostřavu červenou (Festuca rubra), lipnici luční (Poa pratensis agg.), trojštět 

žlutavý (Trisetum flavescens) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). 

V letech 1999–2006 byla část osiva trav získávána kombajnovou sklizní původních druhově 

bohatých luk. Výhodou této sklizně jsou poměrně nízké náklady, krátká doba potřebná 

k přípravě osiva (ve srovnání s množením osiva v matečných porostech), respektování 
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regionality, druhově bohatší osivo a ve srovnání se zeleným senem méně přepravované 

biomasy. Nevýhodou je potřeba dostatečně velké donorové plochy, neznalost složení sklizené 

směsi a pouze jednorázová sklizeň. Navíc v členitém terénu bělokarpatských luk se používání 

kombajnu příliš neosvědčilo.  

Od roku 2007 se místo kombajnu používá kartáčový sběrač semen, který byl sestrojen podle 

vzoru získaného od firmy Emorsgate Seed z Velké Británie. Tento stroj se připojuje k 

traktoru, takže jej lze použít i na místech kombajnu nepřístupných. Umožňuje také postupnou 

sklizeň, protože vyčesávána jsou pouze zralá semena, takže stejný porost lze překartáčovat 

několikrát. To navíc znamená, že lze ze stejného porostu získávat raně i později dozrávající 

semena. V letech 2007 až 2010 se touto metodou podařilo každoročně získat asi 1000 kg 

osiva, tvořeného především sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a dalšími druhy trav 

dozrávajícími začátkem července. Bylo tak možno omezit používání kulturních trav, které 

byly do té doby v Bílých Karpatech do směsí semen přidávány. Pozdější kartáčování během 

srpna a září, zaměřené na osivo bylin, je méně efektivní. V té době je většina luk již 

posečených, čímž je zmenšena výměra ploch vhodných ke kartáčování. Ne všechny byliny je 

možné sklízet tímto způsobem. Nehodí se například pro při zemi rostoucí druhy jako 

černohlávek obecný (Prunella vulgaris) či druhy, jejichž semena špatně vypadávají, jako 

jetele (Trifolium spp.) nebo chrpy (Centaurea spp.). 

 

MÍCHÁNÍ SMĚSÍ 

Při přípravě regionální travinobylinné směsi je třeba brát v úvahu geografickou polohu, 

nadmořskou výšku a další přírodní podmínky lokality určené k zatravnění. Důležité je 

také následné hospodářské využití této plochy (louka, pastvina) a množství osiva jednotlivých 

druhů, které je v daném roce k dispozici.  

Druhové složení bělokarpatské regionální směsi vychází ze zastoupení druhů ve 

fytocenologických snímcích původních teplomilných luk svazu Bromion. Byla zohledněna 

také ekonomika, protože osivo trav je mnohonásobně levnější než osivo bylin. Současné 

směsi obsahují váhově 85–90 % trav, 3–5 % jetelovin a 7–10 % bylin (viz tab. 1). Podle 

množství dostupného osiva se používá přibližně 30 druhů. Zhruba 30–40 váhových procent 

tvoří směs získaná kartáčováním původních lučních porostů, zbytek pak druhy namnožené 

v matečných porostech. Je používán výsevek 17–20 kg/ha. Doposud se vysévalo bez krycí 

plodiny, i když je možný výsevek i s ní. Doba vhodného výsevu je na jaře během dubna a 

května nebo koncem léta od srpna do poloviny září.  
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Cena regionální travinobylinné směsi je několikanásobně vyšší než u směsi komerční – 

pohybuje se kolem 700 Kč za kg. Většinou jsou proto na zatravňování či zlepšování druhové 

skladby stávajících travních porostů regionálními směsmi využívány dotační programy 

Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR. 

 

ZATRAVŇOVÁNÍ 

Od roku 1999 je v Bílých Karpatech každoročně zatravňováno regionální travinobylinnou 

směsí několik desítek hektarů orné půdy. V roce 2010 celková výměra zatravněných ploch 

přesáhla 500 ha na téměř 40 lokalitách (Obr. 1), což je asi 7 % plochy zatravněné po roce 

1990. Významné bylo zejména zatravnění téměř 90 ha na Vojšických loukách v ochranném 

pásmu NPR Čertoryje a 40 hektarů v lokalitě Pechová u Hrubé Vrbky. Regionální směs byla 

použita i při rekultivaci několika skládek (Bojkovice, Strání, Komňa) nebo při protierozních 

opatřeních v rámci pozemkových úprav (Slavkov). 
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Tab. 1: Základní složení semenné směsi v hmotnostních procentech pro obnovu společenstev 

svazu Bromion erecti v jihozápadní části Bílých Karpat. 

Trávy 85–90 % hm 
Anthoxanthum odoratum 5 
Briza media 3 
Bromus erectus 30–50 
Festuca rupicola 5 
Koeleria pyramidata 2 
Trisetum flavescens (a) 5–10 
Arrhenatherum elatius (a) 5–10 
Cynosurus cristatus (a) 5 
Festuca rubra (a) 10–25 
Holcus lanatus (a) 5 
Poa pratensis (a) 5 

Jeteloviny 3–5 % hm 
Anthyllis vulneraria 0,5 
Astragalus cicer 0,5 
Lathyrus latifolius 0,8 
Onobrychis viciifolia 1 
Trifolium montanum 0,5 
Trifolium rubens 1 
Lotus corniculatus (b) 0,5–1 
Trifolium pratense (b) 0,5–1 

Byliny 7–10 % hm 
Agrimonia eupatoria 0,2–0,5 
Aquilegia vulgaris 0,2 
Betonica officinalis 1–2 
Campanula glomerata 0,05 
Campanula persicifolia 0,05 
Centaurea jacea 1–2 
Centaurea scabiosa 1–2 
Dianthus carthusianorum 0,3 
Filipendula vulgaris 0,2 
Galium verum 0,2–0,5 
Hypericum perforatum 1–2 
Knautia kitaibelii 0,2–0,5 
Leontodon hispidus 0,2 
Leucanthemum vulgare s. l. 1 
Plantago lanceolata 0,3 
Prunella vulgaris 0,2–0,5 
Prunella laciniata 0,2 
Pyrethrum corymbosum 0,2 
Salvia pratensis 0,2–0,5 
Salvia verticillata 0,2–0,5 
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Vysvětlivky:(a) kulturní druhy, přidávané podle stanoviště a následného využití lokality. 

(b) vzhledem k nedostatku jetelovin je přidáván podle potřeby i kulturní Lotus corniculatus, 

který je však svým mohutným vzrůstem, stejně jako u Trifolium pratense, značně odlišný od 

planého typu. 

 

MONITORING 

Velmi důležité je také následné botanické i zoologické sledování dalšího vývoje všech 

zatravněných ploch. Vytváří se tak zpětná vazba, kdy může být upraveno druhové či poměrné 

složení používané receptury či změněn management zatravněné lokality (např. doba seče).  

V roce 1999 byl na lokalitě Výzkum nad Malou Vrbkou v blízkosti NPR Čertoryje na výměře 

3 ha založen pokus se čtyřmi různými způsoby zatravnění: (1) regionální směs semen, (2) pás 

vyseté regionální směsi semen v komerční směsi trav, (3) pás vyseté regionální směsi semen v 

úhoru, (4) úhor. V dalších letech na této lokalitě probíhalo detailní sledování, a to jak 

vegetace, tak vybraných skupin živočichů (JONGEPIEROVÁ et al. 2007; JONGEPIEROVÁ 

2008; SCHLAGHAMERSKÝ 2005; TAJOVSKÝ et al. 2005; MITCHLEY et al. 2012). 

Výsledky potvrdily vhodnost používání regionální směsi. Ukázaly také, že luční druhy z okolí 

se nejlépe uchycují na úhorech, zatímco na plochy oseté kulturními travami se dostávají 

obtížně. 

 

 

Obr. 1: Mapka zatravněných ploch v CHKO Bílé Karpaty. 
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Vývoj porostu je na každé zatravněné lokalitě sledován v dalších letech. Ke druhům, které 

nejúspěšněji vzcházejí, patří kromě trav sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus) a kostřavy 

žlábkaté (Festuca rupicola) také máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), chrpa luční 

(Centaurea jacea), chrpa čekánek (C. scabiosa), černohlávek obecný (Prunella vulgaris) a 

jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata). Některé druhy však vzcházejí až druhým nebo třetím 

rokem, například bukvice lékařská (Betonica officinalis) nebo tužebník obecný (Filipendula 

vulgaris). Sledování přineslo také zjištění, že dva dříve vysévané druhy – devaterník 

velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum) a oman vrbolistý (Inula 

salicina) – vzcházely velmi špatně, a proto se již do semenných směsí nepoužívají.  

V roce 2009 bylo také botanicky vyhodnoceno přes 30 lokalit osetých regionální 

travinobylinnou směsí semen (PRACH et al. 2012). Získané fytocenologické snímky byly 

srovnány s fytocenologickými snímky z okolních původních luk a s druhovým složením 

použité semenné směsi. Výsledný ordinační diagram DCA (Obr. 2) ukazuje směr dalšího 

vývoje porostu k původním loukám. Toto vyhodnocení přineslo také poznatek, že na vývoj 

porostu má kromě místních přírodních podmínek a průběhu počasí daného roku velký vliv i 

další obhospodařování lokality, především doba seče. Porosty sečené již začátkem června 

mají většinou mnohem větší pokryvnost bylin než porosty sečené až během července či srpna. 

Je to zřejmě dáno tím, že dřívější seč omezuje růst trav a byliny se pak mohou v otavách lépe 

rozrůstat. 

 

Obr. 2: Výsledný diagram DCA analýzy. Vysvětlivky: šedá kolečka – receptury travních 

směsí; černá kolečka – původní historické lokality; prázdná kolečka – vyseté směsi. 
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ZÁVĚR 

Od roku 1999 je v Bílých Karpatech používána k zatravňování orné půdy kromě běžně 

dostupného osiva také regionální travinobylinná směs semen, a to na výměru přibližně 40 ha 

ročně. Tato směs je tvořena osivem vypěstovaným v matečných porostech (byliny a některé 

trávy – sveřep vzpřímený (Bromus erectus), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) a v poslední 

době i osivem získaným kartáčováním původních lučních porostů (především trávy). 

Sledování vývoje zatravněných porostů potvrdilo vhodnost složení používané receptury i 

velký význam této směsi pro biodiverzitu. Vysetý porost je v poměrně krátké době 

obohacován dalšími lučními druhy z okolí a poskytuje potravu i úkryt mnoha druhům 

živočichů. 

Detailně popsaný způsob získávání osiva i míchání směsí je vodítkem pro používání 

regionálních travinobylinných směsí i v dalších oblastech České republiky. Zdlouhavou 

přípravu osiva v matečných porostech může alespoň částečně nahradit používání kartáčového 

sběrače. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: REVITALIZACE VODNÍHO REŽIMU LUŽNÍCH LESŮ V OBLASTI LZ 

ŽIDLOCHOVICE  

 

Vítězslav Hybler 

 

ÚVOD 

Lužní lesy nad soutokem řek Moravy a Dyje patří k nejrozsáhlejším komplexům lužních 

ekosystémů v České republice. Jejich vznik a vývoj byl a je závislý na řadě faktorů, z nichž za 

prioritní můžeme pokládat hydrogeologické a půdní poměry a také specifický vlhkostní režim 

půd (ČERMÁK & PRAX 2001; PRAX 2004). Toto území leží v klimatické oblasti teplé 

s padesáti i více letními dny. Podle Končekova indexu zavlažení leží v podoblasti suché (Iz = 

-32,7) a okrsku A2 suchém s mírnými zimami a kratší dobou slunečního svitu 

(ROŽNOVSKÝ 2007). Z tohoto pohledu se kvalitní a vysoce produkční ekosystémy lužních 

lesů vymykají běžným podmínkám, s nimiž se setkáváme v širším okolí mimo oblast říční 

nivy.  

Sílící antropický vliv na exploataci tohoto území vyžaduje nutně eliminaci všech zásahů, které 

by znamenaly změnu především v hydrologickém režimu a na něm závislém vlhkostním 

režimu půd. Dokladovány jsou údaje o tom, jaký vliv měly vodohospodářské úpravy řeky 

Moravy na lužní ekosystém (MRÁZ 1979; PENKA et al. 1985; 1991) a jaká je situace po 
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provedených revitalizačních opatřeních v pravobřežní nivě řeky Moravy na polesí Tvrdonice i 

na polesí Horní les LZ Židlochovice.  

V roce 1969 byl zahájen mezinárodní výzkumný program Člověk a biosféra (IBP) a pro tento 

účel byl vybudován u Lednice na Moravě v Horním lese výzkumný objekt, dodnes využívaný 

Ústavem ekologie lesa LDF Mendelovy univerzity v Brně. Na základě takto získaných 

výsledků a dat, materiálů týkajících se problematiky luhu a také při využití historických 

dlouhodobých měření ČHMÚ pobočky Brno (klimatická data, hydropedologické profily, 

limnigrafy) bylo možno podchytit a vyhodnotit nastalé změny vlhkostního režimu půd lužního 

lesa, které člověk svými zásahy v nivách řek Moravy a Dyje způsobil. 

 

MATERIÁL A METODY 

Niva řeky Moravy je zkoumána hydrology, klimatology, pedology a dalšími odborníky již 

řadu let. V období příprav vodohospodářských zásahů na řece Moravě a Dyji v šedesátých 

letech 20. stol. začal také intenzivní výzkum lužních ekosystémů na pracovištích VÚLHM 

Zbraslav-Strnady a na ÚEL MZLU v Brně. Výsledky takto vzniklých výzkumných prací tvoří 

také podklad pro závěry charakterizující vodu v lužním ekosystému a její vliv na biodiverzitu. 

Byl a je sledován pohyb volné i napjaté hladiny podzemní vody na řadě vrtů a použita jsou 

také historická data dlouhodobé řady měření na pozorovacích vrtech a hydrologických 

profilech měřených pracovníky ČHMÚ. Využita jsou také měření průtoků vody v řece 

Moravě. Problematika půdní vlhkosti a její dynamiky byla sledována jak při periodických 

odběrech gravimetrickou metodou, tak také kapacitní metodou na specielně vybudovaných 

měřištích. Podrobná znalost fyzikálních parametrů půd byla základem pro řešení a hodnocení 

vlhkostních změn na topografických gradientech včetně stanovení průběhu vlhkostních 

potenciálů půd (pF čáry). Jedno studované území leží v pravobřežní nivě řeky Moravy 

v úseku od lokality Národní kulturní památky Mikulčice až prakticky po silnici spojující 

Lanžhot a Kúty, jiná jsou v okolí Lednice na Moravě. Byla využita jak historická data měření, 

která poskytl ČHMÚ - pobočka Brno, tak také vlastní měření provedená v pozdějších letech. 

Vodohospodářské úpravy na řece Moravě a Dyji probíhaly zhruba v první polovině 

sedmdesátých let minulého století, lze tedy do roku 1970 brát tehdejší vodní a vlhkostní režim 

jako relativně přirozený. Na území říčních niv se vyskytovaly lužní lesy a louky čili 

ekosystémy adaptované na nivní režim, většinou v jarním období krátkodobě zaplavené 

vybřeženou vodou z koryt řek Moravy a Dyje, když meandrující toky nestačily odvést 

víceleté vody. Tento jev se mnohdy opakoval i vícekrát v průběhu roku.  
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VÝSLEDKY A DISKUSE 

V nivě řeky Moravy je jasně patrný rozdíl v rozkolísanosti hladiny podzemní vody v letech 

1941 až 1965 a v letech 1978 až 1982, tedy po úpravě řeky. Rok 1977 byl na dlouhou dobu 

posledním, kdy došlo k záplavám území v tomto prostoru, a to dvakrát na jaře a jedenkrát 

v létě. Vodohospodářské úpravy znamenaly také napřímení toku, vytvoření nového hlubokého 

koryta a vybudování ochranných hrází podél toku řeky Moravy. Tento zásah znamenal 

značnou změnu vlhkostního režimu půd, likvidaci inundační vody a částečně také omezení 

rozsahu kolísání úrovně hladiny podzemní vody ve vlastní nivě.  

U pozorovacího vrtu ČHMÚ (KB0514) na HP 222 u Lanžhota je patrno období 1933 až 1976 

s relativně přirozeným hydrologickým režimem a období 1977 až 1995 po úpravě řeky 

Moravy, kdy došlo ke zhoršení tohoto režimu. Po roce 1996, po revitalizačních opatřeních na 

polesí Tvrdonice, je patrné mírné zlepšení, ovšem ne takové, které by dosáhlo původního 

stavu. 

Při hodnocení dynamiky hladiny podzemní vody je například průtokový režim obou řek 

v oblasti lužních lesů ovlivněn vedle klimatických faktorů i hydrogeologickými faktory. Při 

povodňových situacích dochází ke změnám směru proudění vody. Z bilance průtoků v úsecích 

vodních toků procházejících lužními lesy vyplývá, že dochází ke značným ztrátám vody. Tyto 

ztráty jsou způsobeny infiltrací do říčních štěrkopísčitých uloženin a pravděpodobně i stavem, 

kdy v důsledku vyššího průtoku v řece Moravě dochází na soutoku Moravy a Dyje k odtoku 

vody proti proudu korytem Dyje. Ve vodoměrném profilu limnigrafické stanice Morava – 

Moravský Ján jsou zaznamenány následně nižší průtoky, snížené o ztrátu vody, která odtéká 

korytem Dyje nebo infiltruje ve zmíněných úsecích do podloží zvodnělých vrstev. Jedna 

z takových situací nastala v době velké povodně v červenci 1997, kdy město Břeclav bylo 

ohroženo povodňovou vlnou z řeky Moravy s kulminujícím průtokem cca. 1000 m3.s-1 

(PRAX et al. 2001). Díky roční dynamice průtoků v řekách dochází k obdobnému procesu 

také v půdním prostředí široké nivy, kde hladina podzemní vody kolísá v rozmezí zhruba do 1 

až 2 m pod povrchem. Tento faktor je významný z hlediska zachování oxidoredukčních 

poměrů v půdě, tedy v roční dynamice dostatečného množství vody i vzduchu v půdním 

prostředí. Z výše popsaných skutečností je zřejmé, že jakýkoliv výraznější zásah do tohoto 

režimu může mít značný vliv na biodiverzitu i produkční podmínky lužních ekosystémů. 

Značným zásahem do vlhkostního režimu půd v severní části území mezi Mikulčicemi a 

Moravskou Novou Vsí bylo také zprovoznění skupinového vodovodu Podluží koncem 

osmdesátých let minulého století. 
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V polovině 90. let byl realizován projekt revitalizačních opatření na polesí Tvrdonice, který 

znamenal zlepšení celkové vlhkostní situace (VYBÍRAL 1996). Byl vybudován systém 

kanálů se stavítky tak, aby mohla být voda podle potřeby v kanálech náležitě regulována. 

Tento systém byl později doplněn kontrolními pozorovacími vrty, reprezentující tři vlhkostně 

odlišná stanoviště převládajících lesních typů, pro něž byl na základě dlouholetých 

pozorování a měření navržen ideální průběh úrovně hladiny podzemní vody v průběhu roku 

(Viz obr. 1).  

 

 

 

Obr. 1: Ideální průběh úrovně hladiny podzemní vody v průběhu roku. 

 

Pokud by se podařilo dodržet navrhovaný stav podzemní vody v těchto vrtech, přiblížili 

bychom se prakticky k optimálnímu stavu přírodních podmínek, které lužní les vyžaduje.  

Také znovunaplnění revitalizačních kanálů a smuh vodou a možnost manipulace s ní 

znamenaly příznivý obrat jak z hlediska produkčního, tak co se týče celkového vývoje 

biodiverzity lužního ekosystému. Systém revitalizačních kanálů je stavbou, která vyžaduje 

prakticky celoroční provoz a samozřejmě také odpovídající údržbu. Relativně mělké kanály 

s minimálními spády situované převážně ve vrstvě povodňových hlín se rychle zanášejí 

jemnými sedimenty, takže jejich dna a spodní přilehlá část svahů ovlivněná hladinou 

minimálních průtoků jsou prakticky nepropustné. Laboratorně zjištěné hodnoty propustnosti 

se pohybují v řádu 10-8 m.s-1. Experimentálně bylo prokázáno, že výše položené svahy kanálů 

mají podstatně vyšší propustnost, takže při naplnění revitalizačních kanálů prosakuje voda do 
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okolních porostů během krátké doby až do vzdálenosti několika desítek metrů a nasycuje 

prostor kořenového systému stromů.  

 

SHRNUTÍ 

V prostoru od soutoku řek Svratky a Jihlavy s Dyjí podél Dyje až po soutok řek Moravy a 

Dyje a podél Moravy do Hodonína se nachází cca 12 tisíc ha lužních lesů, ekosystému 

dlouhodobě adaptovaného na specifický vodní režim, charakteristický vysokou hladinou 

podzemní vody, zvláště na počátku vegetačního období. Mají tedy v krajině zvláštní funkci 

jako dnes již téměř jediný dlouhověký ekosystém s vysoce členěnou strukturou ovlivňující 

proudění vzduchu, vysokou transpiraci a vlhkostní režim blízkého okolí. V této říční krajině 

bylo možno sledovat jak postupné, tak v určitých obdobích i náhlé změny přírodních 

podmínek, na které byl lužní ekosystém dlouhodobě adaptován, a sílící antropický vliv. 

Dokumentován je vliv rozsáhlých vodohospodářských úprav na řece Moravě v sedmdesátých 

letech minulého století a také lokální vliv provozu vodovodu Podluží. Určité zlepšení 

hydrologického režimu je možno pozorovat po provedení revitalizačních opatření. Úkolem 

lesníků zde hospodařících je optimalizace vlhkostních poměrů mimo jiné spjatých 

s dynamikou hladiny podzemní vody. Proto byly vybudovány monitorovací kontrolní vrty, 

v nichž byla zjištěna úroveň hladiny podzemní vody v jednotlivých měsících roku. Je nyní na 

člověku, který svými zásahy změnil původní přirozené růstové podmínky, na něž byl lužní les 

adaptován, aby se snažil své necitlivé zásahy napravit. Cílevědomé využívání sítě 

revitalizačních opatření je jednou z možností.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: REVITALIZACE RAŠELINIŠŤ NA ŠUMAVĚ 

 

Ivana Bufková 

ÚVOD 

Rašeliniště, podobně jako další typy mokřadů, byly na většině míst České republiky 

ovlivněny dlouhodobým působením člověka a následnými proměnami osídlené a 

obhospodařované krajiny. Člověk svou činností poznamenal i rašeliniště na Šumavě, ačkoli 

tento region nepatří mezi intenzivně využívané krajinné celky a z hlediska hospodářství byl 

vždy spíše opomíjeným územím.  

Nejzávažnější změny na šumavských rašeliništích byly způsobeny hlavně snahami o jejich 

odvodnění a vysušení. Okolí rašelinišť i rašeliniště samotná byla tradičně odvodňována pro 

následnou těžbu rašeliny, za účelem kultivace nelesní zemědělské půdy nebo zvýšení 

produkce dřeva v podmáčených lesních porostech. Rozsah povrchově vedených 

odvodňovacích kanálů byl přitom značný již na přelomu 19. a 20. století, a to i v poměrně 

odlehlých příhraničních partiích Šumavy (SCHREIBER 1924). Odvodňovací rýhy z tohoto 

období jsou mnohde patrné dodnes a často posloužily jako vodítko pro rasantní a velmi 

účinné meliorace prováděné v nedávné minulosti, zejména v rámci procesu intenzifikace v 70. 

a 80. letech 20. století (Obr. 1).  

 

Obr. 1: Ukázka hlubokého odvodňovacího kanálu v porostech rašelinných smrčin 

(Černohorský močál, NP Šumava).  
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Pro rašeliništní ekosystémy, které jsou existenčně závislé na vysoké a stabilní hladině 

„podzemní“ vody, mají přitom změny přirozených hydrologických poměrů obvykle 

dalekosáhlé důsledky. Odvodnění vede k rozkolísání hladiny vody s následným 

provzdušněním a zvýšenou dekompozicí zejména svrchních vrstev rašeliny (LINDSAY 

1995). Pokles hladiny vody spolu se změnami trofie prostředí vedou ke změnám ve složení 

vegetace a k potlačení rašelinotvorných procesů. Rašelinný humolit se přestává vytvářet, 

rašelina sesedá, mění se její chemické složení i struktura včetně schopnosti zadržovat vodu. 

Degradační procesy a změny přitom zpravidla přetrvávají nebo se dokonce stupňují i dlouho 

po prvotním zásahu do vodního režimu.  

Inventarizační průzkumy provedené v uplynulých letech na Šumavě ukázaly, že odvodněním 

je zde v různé míře poznamenáno téměř 70% rašelinišť. Odvodnění prováděné v minulosti je 

tak dnes jedním z nejzávažnějších problémů ochrany rašelinišť na Šumavě. Právě rozsah a 

intenzita zjištěných degradačních změn byly hlavním impulsem pro zahájení komplexního 

programu „Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť“ (dále jen Revitalizační program), 

který je na území národního parku Šumava realizován již od roku 1999. 

 

REVITALIZAČNÍ PROGRAM 

Revitalizační program je zaměřen v prvé řadě na nápravu škod na vodním režimu, které byly 

způsobeny odvodněním v minulosti. Revitalizace vodního režimu je přitom chápána jako 

celek. To znamená, že nejsou řešena pouze jednotlivá vybraná rašeliniště, ale vždy celá 

drobná dílčí povodí, většinou v pramenných oblastech. V tomto smyslu mají prováděná 

revitalizační opatření mnohem širší význam pro krajinu, mimo jiné i jako protipovodňová 

ochrana. Veškerá opatření jsou prováděna s cílem obnovit podmínky, které by na lokalitách 

existovaly, pokud by odvodnění nebylo provedeno. Součástí Revitalizačního programu jsou 

dále i projekty, které řeší celkovou obnovu některých průmyslově těžených rašelinišť 

(Soumarský Most) a připravovány jsou i projekty na asanaci zpevněných cest nevhodně 

protínajících tělesa cenných rašelinišť. Revitalizace jsou tak prostředkem k obnovení 

přirozených ekologických funkcí a zachování jedinečné biodiverzity šumavských rašelinišť 

včetně jejich širších ekologických vazeb k okolní krajině.  

 

METODY REVITALIZACE 

Na odvodněných lokalitách je hlavním cílem zvýšit hladinu podzemní vody, zmírnit její 

kolísání a snížit ztráty vody povrchovým odtokem v síti odvodňovacích kanálů. Jedním ze 

způsobů, jak toho dosáhnout, je příčné hrazení odvodňovacích rýh. Ve světě mají s těmito 
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zásahy dobré zkušenosti a byly vypracovány i metodické postupy jak, kdy a čím drenážní 

rýhy hradit (např. RODWELL 1988; STONEMAN & BROOKS 1997; LABADZ et al. 2002). 

Zkušenosti ze zahraničí byly využity i při stanovení optimálního způsobu hrazení rýh na 

šumavských rašeliništích. Vzhledem ke svažitým horským terénům na Šumavě bylo nutné 

využít k zablokování odvodňovacích kanálů vícenásobného kaskádovitého přehrazení . To 

jako jediné umožňuje zvednutí hladiny podzemní vody a její stabilizaci podél celé délky 

odvodňovacích systémů. Samotné zavalení rýh rašelinou nebo zeminou nebylo na Šumavě 

možné pro nedostatek potřebného materiálu (rašeliny, zeminy) a také kvůli značnému riziku 

eroze a vymletí zavalených rýh na svažitých terénech.  

Vlastní metoda revitalizace odvodněných rašelinišť je založena na konceptu cílové hladiny 

vody. To znamená, že rašeliniště nejsou zavodňována chaoticky, ale hladina podzemní vody 

je prováděnými opatřeními vrácena na původní úroveň (cílovou hladinu), která je 

charakteristická pro přirozená rašeliniště v nenarušeném stavu. Vzhledem k ekologii a 

diverzitě rašelinišť je zřejmé, že cílová hladina vody je pro různé typy  rašelinišť příp. jejich 

části (lagg, centrální část vrchoviště) odlišná. Hodnoty cílových hladin vody pro hlavní typy 

rašelinišť z území Šumavy jsou uvedeny v tab. 1.  Tyto hodnoty byly stanoveny na základě 

vlastních měření hladiny podzemní vody na nenarušených stanovištích a analýzou dostupných 

dat z odborné literatury. Cílová hladina je jedním z klíčových parametrů nutných pro 

stanovení správného počtu hrází a jejich distribuci podél odvodňovací rýhy tak, aby hladina 

vody byla vrácena na původní úroveň v celé délce odvodnění. Správné rozložení hrází a jejich 

počet v rýze byly stanoveny na základě hodnoty cílové hladiny a zjištěných údajů o svažitosti 

terénu (viz schéma na obr. 2). Cílovou hladinu vody pro jednotlivé úseky rýhy určoval typ 

rašeliništní vegetace, kterou daný úsek protínal.  

Pro vlastní přehrazení rýh byly na území Šumavy využity dva základní typy hrází: a) prkenné 

hráze s vloženou geotextilií instalované horizontálně a b) masivní hráze z opracovaných fošen 

zarážené vertikálně (Obr. 3a, b). Všechny hráze měly přepad a dostatečný přesah do břehů i 

do dna rýhy. Hráze z fošen byly instalovány zejména na vrchovištích, kde je dostatečná vrstva 

rašeliny a kde jsou v hlubokých rýhách zadržovány velké objemy vody.  

Přehrazení odvodňovacích rýh představuje první velmi důležitou a technicky asi nejnáročnější 

fázi revitalizace. Neméně důležitým krokem je však i následná podpora zazemnění nově 

vzniklých úseků s vodou mezi jednotlivými hrázemi. Zazemněním se významně snižuje riziko 

obnovy drenáže (např. erozí) a navíc rýhy časem opticky zcela mizí z krajiny. Přehrazené 

mělké rýhy s hloubkou vody do 0,5m se zpravidla zazemnily poměrně rychle a spontánně 

zarůstaly mokřadní vegetací, obzvláště na nezastíněných stanovištích (Obr. 4a, b). 
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V hlubokých rýhách však bylo třeba úseky mezi hrázemi alespoň ze dvou třetin vyplnit 

přírodním materiálem, který zmenšil objem zadržované vody a usnadnil následnou 

terestrializaci. Pro vyplnění rýh se většinou používaly proutěné hatě z větví, části kmenů, drny 

s vegetací, apod. Rašelina je pro vyplnění přehrazených kanálů ideálním materiálem, většinou 

však nebyla na lokalitách k dispozici v dostatečném množství v podobě, kterou by bylo 

možné využít (např. jako zbytky břehových valů po vyhloubení kanálů). Záměrné rýpání 

rašeliny na revitalizovaných místech pro účely vyplnění kanálů nebylo možné, neboť by vedlo 

k poškození lokality. Nástup mokřadní rašelinotvorné vegetace byl po znovuzavodnění místy 

podpořen vkládáním trsů vhodných druhů rašeliníků a ostřic (např. Sphagnum cuspidatum, S. 

majus, S. flexuosum, Carex rostrata, C. canescens).  

 

Obr. 2: Schematické znázornění kaskádovitého uspořádání blokujících hrází tak, aby bylo 

dosaženo zvednutí hladiny podzemní vody podél celého úseku odvodňovacích kanálů. Cílová 

hladina vody vyjadřuje povolený pokles hladiny pod přepadem hráze. 

 

S ohledem na značné přírodní hodnoty, zranitelnost a často i obtížnou dostupnost 

revitalizovaných lokalit nebylo možné při revitalizacích využívat těžkou techniku.  Téměř vše 

včetně řemeslných prací a transportu materiálu na stavbu hrází bylo proto prováděno ručně a 

často jen omezeným počtem osob. Do současné doby bylo na území NP Šumava 
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revitalizováno přes 400 ha rašelinišť. Při revitalizacích se postupovalo od pramenných oblastí 

k níže položeným částem povodí. 

 

Tab. 1: Hodnoty cílových hladin vody pro hlavní typy rašelinišť z území Šumavy. 

Typ biotopu 
Cílová hladina 

(cm pod povrchem) 

Vrchoviště aktivní (centrální část) 

(Sphagnion medii, Oxycocco-Empetrion hermaphro-

diti, Leuco-Scheuchzerion palustris) 

plus laggy vrchoviště 

5 – 10 

Vrchoviště aktivní (okrajová část) 

(Pino mugo-Sphagnetum) 

15-20 

 

Rašelinné smrčiny: 

(Sphagno-Piceetum) 
15-20 

Podmáčené smrčiny 

(Bazzanio trilobatae-Piceetum,Soldanello-Piceetum)   
20-35 

Přechodová rašeliniště 

(Carici rostratae-Sphagnetum apiculati, typ 

minerotrofních rašelinišť s Trichophorum caes-

pitosum 

 

5-10 

Luční rašeliniště 

(Caricion fuscae, Caricion demissae) 
10-20 

 

 

REVITALIZACE A MONITORING 

Revitalizační program je na území Šumavy úzce koordinován s výzkumným projektem, jehož 

hlavním cílem je studium ekologie odvodněných rašelinišť a vyhodnocení úspěšnosti 

prováděných revitalizačních opatření. V území jsou od roku 2005 detailně sledovány různé 

typy nenarušených a odvodněných rašelinišť, na odvodněných lokalitách vždy v období před 

a po provedení revitalizace. Pravidelně je zaznamenávána hladina podzemní vody, chemismus 

podzemní a povrchové vody, odtokové poměry z povodí, srážky, chemismus rašeliny a 

složení vegetace. V současné době jsou k dispozici první výsledky ukazující bezprostřední 

reakci rašeliništních ekosystémů na revitalizaci (tři roky po zásahu). Na obr. 5 je pro ukázku 

znázorněno zvýšení hladiny podzemní vody a její stabilizace po revitalizaci na jednom ze 

sledovaných vrchovišť v oblasti šumavských plání. Změny v chemismu podzemní a 
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povrchové vody po revitalizaci a také rozdílné reakce různých typů rašelinišť na provedená 

opatření uvádí např. BUFKOVÁ et al. (2010). 

 

Obr. 3a: Ukázka povrchové rýhy na vrchovišti zablokované kaskádou dřevěných hrází z fošen 

(Březnické slatě, NP Šumava, stav 4 roky po revitalizaci). 

 

Obr. 3b: Ukázka povrchové rýhy na vrchovišti zablokované kaskádou dřevěných hrází z fošen 

(Březnické slatě, NP Šumava, stav 4 roky po revitalizaci). 
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REVITALIZACE A VEŘEJNOST 

Součástí revitalizačního programu jsou i akce pro veřejnost, kdy se do revitalizačních projektů 

mohou zapojit dobrovolníci. Příkladem jsou pravidelné Dny pro rašeliniště. V rámci těchto 

jednodenních akcí jsou prováděny řemeslně méně náročné a doplňkové práce (Obr. 6). 

Většinou se jedná o podporu zazemnění již zablokovaných rýh, nebo o pomoc při nošení 

materiálu pro instalaci hrází do vzdálených a špatně přístupných oblastí. Součástí akce jsou 

odpolední exkurze zaměřené nejen na rašeliniště, ale na přírodu a její ochranu na Šumavě 

vůbec. Hlavní myšlenkou těchto akcí je poskytnout návštěvníkům Šumavy a místním 

obyvatelům možnost bezprostředně se zúčastnit ochrany cenných částí šumavské přírody, a 

také se o nich leccos nového a zajímavého dozvědět.  

 

Obr. 4a, b: Rychlost zazemnění zablokovaných rýh v oblasti Vrchových slatí (NP Šumava). 

Revitalizace byla provedena v roce 2004.  
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Obr. 5: Hladina podzemní vody na odvodněném vrchovišti Schachtenfilz (NP Šumava) před a 

po revitalizaci (2005-2010). Legenda: bulty_vacc: hladina podzemní vody pod porosty s 

dominantním Vaccinium uliginosum. 

 

Obr. 6: Při revitalizacích pomáhají v rámci Dnů pro rašeliniště i dobrovolníci z řad 

návštěvníků národního parku, studentů i místních obyvatel.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: KOPISTSKÁ VÝSYPKA JAKO SOUČÁST NOVĚ VYTVÁŘENÉ 

EKOLOGICKÉ SÍTĚ: PŘÍPADOVÁ STUDIE Z MOSTECKÉ PÁNVE 

 

 

Zdeněk Lipský 

 

Výsypky nadložních zemin po těžbě hnědého uhlí v podkrušnohorských pánvích 

v severozápadních Čechách nemají svým rozsahem obdobu v celé Evropě. Spolu 

s ohromnými velkolomy vytvářejí zcela nový, umělý typ montánní a postmontánní krajiny se 

zvláštními přírodními poměry. Představují zároveň jedinečné terénní laboratoře, na nichž se 

ověřují rozmanité rekultivační metody, ale i procesy biotické sukcese, vývoje a chování 

ekosystémů. Jenom na Mostecku bylo za posledních 50 let zrekultivováno 6000 ha 

devastovaných ploch, dalších 3550 ha bylo za stejnou dobu rekultivováno v oblasti dolů 

Tušimice (KAŠPAR & MĚSKOVÁ 2007). Zatímco v minulosti převládaly zemědělské 

rekultivace, dnes se na většině výsypek uplatňují rekultivace lesnické. Výhledově mají v celé 

Mostecké pánvi zaujmout lesní plochy 40 % území, což bude nejvíce za posledních několik 



 251

tisíc let (v podstatě od neolitického odlesnění). K pestrosti a stabilizaci krajiny má dále přispět 

vytvoření rozsáhlých vodních ploch, které vzniknou zatopením některých lomů.   

Kopistská výsypka, na rozdíl od těchto projektovaných krajinně vegetačních a hydrologických 

struktur, zde již existuje a představuje reálný fungující ekosystém. Leží v centrální části 

Mostecké pánve v nejexponovanější poloze mezi městem Most, mamutím rafinérsko-

petrochemickým podnikem Chemopetrol v Záluží a elektrárnou Komořany. Patří k těm 

relativně starším výsypkám, které byly rekultivovány již od 60. let 20. století. V antropogenně 

přemodelované, půdně, vegetačně a hydrologicky úplně změněné krajině Podkrušnohoří tvoří 

již dnes významnou oázu lesní zeleně. V současné době je to největší lesní plocha v Mostecké 

pánvi. Kopistská výsypka tak slouží jako učebnicový příklad vývoje lesních ekosystémů na 

nově vytvořených stanovištích.  

 

HISTORIE KOPISTSKÉ VÝSYPKY A JEJÍ REKULTIVACE 

Kopistská výsypka byla založena jako vnější výsypka lomu Obránců míru, který patřil na 

Mostecku k těm největším. Odkliz zemin z tohoto lomu probíhal v letech 1945-1976. Před 

začátkem skrývky a povrchové těžby uhlí se na jejím místě nacházelo několik rozsáhlých 

rybníků a osada Souš. Západně leželo známé Komořanské jezero, které bylo vysušené již v 

minulých stoletích před zahájením těžby uhlí. Název výsypky pochází od zaniklé osady 

Kopisty. Podle blízkých Komořan se také nazývala Komořanská výsypka. Výsypku ze tří 

stran obtéká hlavní tok Mostecké pánve - řeka Bílina, která je zde vedená novou trasou v 

umělém korytě. Kopistská výsypka je doslova ze všech stran sevřená důležitými železničními 

a silničními koridory a obklopena významnými průmyslovými závody: ne severu a východě 

je to petrochemický kombinát Chemopetrol, silnice a kolejová dráha Most-Litvínov, na 

jihozápadě úpravna uhlí Třebušice a elektrárna Komořany, na jižní straně dopravní koridor 

Most-Chomutov. 

Těleso výsypky je mírně vyvýšené nad okolní terén a zaujímá plochu více než 400 ha. 

Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 230 m (u řeky Bíliny) až 280 m na temeni výsypky, 

relativní převýšení nad okolním terénem tedy dosahuje až 50 m. Na rozdíl od většiny 

ostatních výsypek na ní nebyla vytvořena jednotná rekultivační plošina. Povrch výsypky 

zůstal nepravidelně zvlněný s vysokou reliéfovou a substrátovou heterogenitou a množstvím 

drobných bezodtokých sníženin, které se rychle zaplnily srážkovou vodou. Na okrajích tělesa 

výsypky vznikala také výtlačná jezera, která byla v další fázi zavezena. V roce 1975 jsme na 

Kopistské  výsypce zmapovali a napočítali celkem 177 vodních plošek (LIPSKÝ 1975). 
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Na převážné části výsypky proběhla v 60. a 70. letech v několika etapách lesnická rekultivace. 

Podle údajů, které byly vyhledány v pasportizaci rekultivací, zde bylo v letech 1962-1969 na 

ploše 295 ha vysazeno 1,23 mil. sazenic lesních stromů, přibližně půl milionu keřů a přes 100 

tisíc řízků vrb. Druhová skladba dřevin obsáhla následující sortiment: dub letní (Quercus 

robur), dub červený (Quercus palustris), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), javor 

jasanolistý (Acer negundo), olše lepkavá (Alnus glutinosa), třešeň ptačí (Cerasus avium), 

trnovník akát (Robinia pseudoacacia), topol kanadský (Populus x canadensis), vrba (Salix, 

bez druhové specifikace), střemcha hroznovitá (Padus avium), ptačí zob obecný (Ligustrum 

vulgare), brslen evropský (Euonymus europaeus), svída krvavá (Cornus sanguinea), škumpa 

ocetná (Rhus typhina), rakytník úzkolistý (Hippophae rhamnoides). Přesné počty jednotlivých 

druhů dřevin, které byly vysazeny, se již nepodařilo v archivu dohledat.         

Po výsadbě probíhaly běžné pěstební zásahy a lesní porosty postupně přešly pod správu 

Státních lesů Teplice. Rekultivace byla ukončena v roce 1983. Kromě převládající lesnické 

rekultivace bylo na výsypce založeno několik mezilesních travnatých palouků. Na zarovnané 

ploše v jižní části výsypky byla provedena zemědělská rekultivace, ale od počátku 90. let 

minulého století zůstala zemědělská půda opuštěná.  Na ploše asi 80 ha zde vznikl spontánní 

sukcesí souvislý porost neudržovaných travinobylinných společenstev. 

 

SOUČASNÝ KRAJINNÝ POKRYV A VEGETACE KOPISTSKÉ VÝSYPKY  

Povrch výsypky je dnes z více než 70 procent zalesněný, asi 20 procent zaujímají 

travinobylinná společenstva, 3 procenta připadají na vodní plochy, zbytek na cesty a 

devastované plochy bez souvislé vegetace. Větší bezlesá plocha se nachází v jižní části 

výsypky. Několik menších, cíleně založených a udržovaných travnatých enkláv se vyskytuje 

mezi lesními porosty na temeni výsypky. V západní a severní části je souvislý lesní porost 

přerušený 3 km dlouhým a 50 m širokým koridorem horkovodu Komořany. Na tělese i na 

okrajích výsypky se nacházejí desítky drobných vodních ploch v povrchových bezodtokých 

depresích. Povrchové vodní toky na výsypce neexistují.  

Lesní porosty jsou výhradně listnaté, s jedinou výjimkou opadavého modřínu. Na výsypce 

bylo zjištěno 33 druhů dřevin, což je mnohem více, než kolik jich bylo vysazeno v rámci 

rekultivace. Přirozeným náletem se rozšířily pionýrské dřeviny jako bříza bělokorá (Betula 

pendula) a topol osika (Populus tremula), jabloň lesní (Malus sylvestris) a hrušeň planá 

(Pyrus pyraster), z keřů bez černý (Sambucus nigra), růže šípková (Rosa canina), hloh 

obecný (Crataegus laevigata), maliník obecný (Rubus idaeus) a další ostružiníky (Rubus). 
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Lípa malolistá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), jilm habrolistý (Ulmus minor) 

a javor babyka (Acer campestre) zde byly zřejmě vysazené, i když v pasportech rekultivací 

tyto druhy nejsou uvedeny. Listnatý porost na výsypce má stáří 30-45 roků.  

Lesní porosty jsou až na některé dožívající partie topolových a jasanových výsadeb v dobrém 

zdravotním stavu, druhově pestré a strukturované.  Řada listnáčů se na výsypce přirozeně 

rozmnožuje a v lesním porostu probíhá sukcesní vývoj. V dožívajících jasanových a 

topolových monokulturách se přirozenou sukcesí v podrostu prosazuje bříza (Betula pendula) 

a dub (Quercus robur), které by se tu měly preferovat. Na devastovaných plochách na okraji 

výsypky převládají mladé březové porosty z přirozeného náletu. Zatím převládají raná 

sukcesní stádia s velkou pestrostí ve skladbě lesních dřevin. Bujný lesní porost již dokázal 

vytvořit na povrchu výsypky přírodě blízké lesní prostředí s typickým mikroklimatem, 

zvýšenou půdní i atmosférickou vlhkostí a tvorbou lesního humusu z opadu. Bylinné patro je 

vlivem hustoty vysazených dřevin chudé, ale vyskytují se v něm již některé typické lesní 

druhy (např. kapraď samec – Dryopteris fylix-mas).  

Stanovištní rozmanitost prostředí výsypky zvyšují travní ekosystémy a vodní plochy 

s vyvinutým litorálem. V jižní části výsypky se rozkládá souvislá plocha neudržovaných 

travinobylinných porostů vzniklých spontánní sukcesí. Převládají společenstva raných 

sukcesních stádií s řadou ruderálních druhů, v nichž dominuje buď uzavřený drn, nebo 

souvislý porost bodláků. Místy se již vytvořily sukcesně vyspělejší stepní partie oživené 

množstvím hmyzu, ptáků a zemních savců. Je zajímavé, že za téměř 20 let sukcesního vývoje 

sem nepronikly žádné náletové dřeviny. Pronikají sem naopak nepůvodní invazní druhy 

křídlatka (Reynoutria) a zlatobýl obrovský (Solidago gigantea).   

Na rozhraní této travinobylinné formace a jižního okraje lesního porostu se vytváří lesostepní 

ekoton, který působí poměrně přirozeným dojmem a umožňuje svými stanovištními 

podmínkami existenci řady xerotermních druhů rostlin a živočichů. 

Vodní plochy významně zpestřují ekologické prostředí výsypky. Vlivem nepropustného 

podloží se jezírka v bezodtokých depresích udržela v různých výškových úrovních. Od 

mapování v roce 1975 jich více než polovina zanikla. Byly to vesměs ty nejmenší a nejmělčí 

vodní plošky, které zarostly vegetací a postupně se zazemnily. Jezírka, která na výsypce 

zůstala, mají naději na mnohem delší existenci. Objem vody a výška hladiny sezónně poněkud 

kolísají v závislosti na množství atmosférických srážek. Vodní prostředí je oživené 

množstvím obojživelníků, vodního ptactva i hmyzu, což svědčí o přirozeném fungování 

celého ekosystému (LIPSKÝ 2002; 2006).  
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Na Kopistské výsypce probíhá monitoring výskytu ptáků a obojživelníků. Na výsypkách 

Mostecka bylo celkem nalezeno 9 taxonů obojživelníků, z toho na Kopistské výsypce 5. 

Uplatňují se zde zákonitosti teorie ostrovní biogeografie: zvyšování počtu druhů 

obojživelníků je i při vhodných stanovištních podmínkách limitované izolovaností výsypky 

(VOJAR, DOLEŽALOVÁ & MIKEŠOVÁ 2007).   

 

BIOTICKÁ EKOSTABILIZAČNÍ FUNKCE: VÝSYPKA JAKO BIOCENTRUM 

Kopistská výsypka má v krajinném systému Mostecké pánve a Mosteckého bioregionu 

klíčové postavení. Reprezentuje biochoru antropogenních stanovišť a jako největší lesní 

komplex v pánvi vyhovuje svými velikostními a kvalitativními parametry požadavkům 

kladeným na regionální biocentrum. Kromě regionálního biocentra vymezeného v severní 

zalesněné části je na okrajích výsypky navrženo ještě několik lokálních biocenter. Zatímco 

regionální biocentrum a navržená lokální biocentra na výsypce jsou charakterizována jako 

alespoň částečně funkční, navržená regionální i lokální propojení mimo výsypku jsou vesměs 

nefunkční a výsypka je tak v rámci systému ekologické stability značně izolovaná 

(SEDLÁČEK 1994). 

Management prostoru Kopistské výsypky by měl vycházet z její funkce regionálního 

biocentra. Generel místního ÚSES navrhuje vymezená biocentra a biokoridory ponechat 

většinou přírodnímu vývoji. V praxi to znamená nebránit přirozené sukcesi klimaxových 

lesních dřevin (Quercus robur, Carpinus betulus, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus), v 

koridorech a na okrajích výsypky nebránit ani vysokému zastoupení světlomilné břízy a osiky 

(Betula pendula, Populus tremula). Na ostatních lesních plochách je možné běžné lesnické 

obhospodařování. Rozhodně se ale nedoporučuje zavádět a podporovat nepůvodní dřeviny, 

např. Quercus palustris, Acer negundo a jehličnaté druhy včetně modřínu (Larix decidua). 

Vodní plochy mohou být ponechány přirozenému vývoji s monitoringem jejich stavu. 

Travinobylinné porosty v jižní části výsypky mohou zůstat jako bezlesá stepní plocha, ovšem 

s pravidelným kosením a potlačováním nežádoucích ruderálních a invazních druhů. Pro 

zlepšení funkčnosti Kopistské výsypky v širších ekologických vazbách i její uplatnění v 

socioekonomickém systému Mostecka je nezbytné vybudovat funkční návaznost na další 

biocentra a zpřístupnit zelený prostor výsypky pro člověka.       
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: JIHOČESKÉ PÍSKOVNY JAKO MODELOVÝ PŘÍKLAD EKOLOGICKÉ 

OBNOVY PO TĚŽBĚ 

 

Klára Řehounková, Jiří Řehounek 

 

Obnovu těžebních prostorů lze v současné době bez nadsázky označit za jednu z nejhůře 

využitých příležitostí pro ochranu přírody. V intenzivně obhospodařované krajině s přemírou 

živin a nedostatkem bezlesých biotopů představují těžbou narušená stanoviště (jako např. 

pískovny, hliníky či kamenolomy) ojedinělá útočiště pro řadu běžných i ohrožených druhů 

organismů (ŘEHOUNKOVÁ 2006), zvyšují biodiverzitu i geodiverzitu v krajině. Mnohdy 

také pozvednou estetickou hodnotu krajiny nebo její rekreační potenciál, a to bez výraznějších 

konfliktů s ochranou přírody. Celá řada dnešních zvláště chráněných území je dokonce 

vyhlášena v bývalých těžebních prostorech (CHUMAN 2010). Všechna pozitivní 

konstatování ovšem platí pouze za předpokladu, že obnova území narušeného těžbou probíhá 

s využitím jejích přírodě blízkých forem a zejména na území menší až střední rozlohy. U 

velkoplošné těžby může být začlenění do krajiny složitější, a proto je důležité provádět 

obnovu postupně po sektorech, kde už byla těžba ukončena. 

 

Obr. 1: Mozaika suchých i mokřadních stanovišť v PP Pískovna u Dračice (© Jiří Řehounek). 
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ZÁKLADNÍ FORMY EKOLOGICKÉ OBNOVY PÍSKOVEN 

Základním principem pro ekologickou obnovu je samozřejmě co největší využívání procesu 

tzv. ekologické sukcese, ať už se jedná o sukcesi spontánní (tedy nijak člověkem 

neovlivňovanou), nebo o sukcesi řízenou. Spontánní sukcese vegetace v pískovnách nebyla 

v minulosti příliš častým námětem výzkumů. Přesto můžeme konstatovat, že vede poměrně 

rychle k obnově vegetace a vytváří přírodovědně zajímavá společenstva (BORGEGÅRD 

1990; ŘEHOUNKOVÁ & PRACH 2008). V podmínkách České republiky lze rozlišit tři 

základní sukcesní série, které můžeme zjednodušeně označit jako suchou, vlhkou a litorální. 

Všechny vedou k lesním sukcesním stadiím, výjimkou je pouze suchá sukcesní série 

v nejteplejších oblastech ČR, u níž se desítky let udržují stadia připomínající lesostep 

(ŘEHOUNKOVÁ & PRACH 2006). Na trvale zatopených stanovištích (např. hlubší tůně, 

antropogenní jezera vzniklá těžbou) se můžeme setkat ještě se čtvrtým typem sukcese, tzv. 

akvatickou. V tomto případě zatím nebyl sukcesní trend (včetně postupné směny jednotlivých 

stadií) z pískoven doložen. Během několika prvních let se na tato stanoviště vodní druhy šíří 

z okolních mokřadů pravděpodobně prostřednictvím vodních ptáků (ŘEHOUNKOVÁ 

& PRACH 2010). 

 

Obr. 2: Lesnická rekultivace pískovny u Veselí nad Lužnicí (© Jiří Řehounek). 
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Součástí řízené sukcese může být např. potlačování nepůvodních invazních druhů. 

V pískovnách je z tohoto pohledu významným druhem akát (Robinia pseudacacia), který 

může sukcesní vývoj lokality zcela změnit. Především v teplejších oblastech pak vznikají 

akátiny s druhově chudým podrostem nitrofilních a ruderálních druhů (ŘEHOUNKOVÁ 

& PRACH 2008). K řízené sukcesi počítáme také vysévání a vysazování původních druhů 

rostlin, k němuž je ovšem nezbytné přistupovat velmi obezřetně. Např. vysazování dřevin, 

byť stanovištně původních listnáčů, bývá obvykle zbytečné. Jak už bylo napsáno výše, 

spontánní sukcese vede ke vzniku lesních stadií velmi spolehlivě. 

Jako doplněk těchto dvou forem přírodě blízké obnovy se používají také managementové 

zásahy ve prospěch některých ohrožených druhů či společenstev, které často spočívají 

v blokování sukcese nebo jejím vracení na počátek. Pro příklad můžeme jmenovat obnovu 

kolmých hnízdních stěn pro břehule říční (Riparia riparia), obnovu tůní pro obojživelníky a 

další vodní živočichy nebo udržování suchých i vlhkých písčin se specifickou ohroženou 

flórou i faunou (ŘEHOUNKOVÁ & ŘEHOUNEK 2010). 

 

EKOLOGICKÁ OBNOVA V JIHOČESKÉ PRAXI 

V Jihočeském kraji se díky spolupráci řady jednotlivců i organizací daří uplatňovat 

ekologickou obnovu těžebních prostorů v praxi. Týká se to zejména opuštěných 

štěrkopískoven, které jsou pro jižní Čechy nejobvyklejším typem těžeben a v mnoha oblastech 

se staly typickým krajinotvorným fenoménem. Propracovaný systém obnovy krajiny po těžbě 

štěrkopísku existuje na území CHKO Třeboňsko, kde se staly zásady obnovy pevnou součástí 

plánu péče (HÁTLE 2008). V jiných oblastech kraje se ochranou a obnovou menších 

těžebních prostorů zabývají také další orgány státní ochrany přírody a některá občanská 

sdružení (Calla, Hamerský potok). 

Jedním z nejrozsáhlejších projektů ekologické obnovy pískoven v ČR je bezesporu sukcesní 

plocha, která v současné době zabírá přibližně 6 ha v severozápadní části dobývacího prostoru 

Cep I na Třeboňsku (48°55′4″N, 14°52′59″E ). Dobývací prostor zde byl stanoven už v roce 

1981, v polovině 90. let však došlo z iniciativy Správy CHKO Třeboňsko ke změně 

rekultivačního plánu. V letech 2002 až 2006 byla postupně prováděna modelace terénu, aby 

byla zajištěna co největší stanovištní rozmanitost. Vznikly tak rozmanité tvary jako větší i 

menší tůně, mělké mokřady, kolmé stěny i rozsáhlé vyvýšeniny, na jejichž složení se vedle 

štěrkopísků podílejí také jíly. Celý prostor byl poté ponechán spontánní sukcesi, která je navíc 

na některých místech blokována vodní erozí. Postupně vzniká zajímavá mozaika různorodých 

biotopů, které jsou osídlovány organismy vázanými na raná sukcesní stadia, z nichž lze 
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jmenovat např. ropuchu krátkonohou (Epidalea calamita). Určitě není bez zajímavosti, že 

více než polovinu známých lokalit této kriticky ohrožené žáby dnes v ČR tvoří pískovny. 

 

 

Obr. 3: Sukcesní plocha v dobývacím prostoru Cep I (© Jiří Řehounek). 

 

V Jihočeském kraji se nacházejí hned dvě maloplošná zvláště chráněná území, která byla 

vyhlášena na místech bývalé těžby štěrkopísku – Přírodní památka Pískovna u Dračice 

v CHKO Třeboňsko (48°53'35"N, 14°56'2"E) a Přírodní památka Pískovna na cvičišti v těsné 

blízkosti Jindřichova Hradce (49°7'52"N, 15°1'21"E). Obě přírodní památky by se daly 

označit za učebnicové příklady ekologické obnovy a správně prováděného ochranářského 

managementu. Pískovna u Dračice je tvořena pestrou mozaikou suchých písčin, oligotrofních 

mokřadů a tůní, skalních výchozů a skupin stromů či keřů. Její management zahrnuje např. 

mechanickou obnovu písčin, vyřezávání náletových dřevin, udržování kolmých stěn 

s ukázkami zvrstvení nebo periodickou obnovu oligotrofních tůní. Svým způsobem se jedná o 

náhradní stanoviště pro druhy mizejících písečných přesypů, jejichž fragmenty se dodnes na 

Třeboňsku zachovaly (saranče Sphingonotus coerulans, slíďák písečný – Arctosa perita aj.), 

ale i pro druhy mokřadní (ropucha krátkonohá, blatnice skvrnitá – Pelobates fuscus aj.) a také 

běžné organismy okolní lesní či agrární krajiny. 
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Pískovna na cvičišti je tvořena dvěma menšími těžebnami oddělenými pilířem. Jejím 

zázemím je bývalé vojenské cvičiště, podle kterého dostala svůj název. V roce 2008 prodělala 

pískovna rozsáhlý zásah asanačního managementu, jehož hlavní část zahrnovala radikální 

potlačení dřevin na celém území přírodní památky. Od té doby probíhají menší zásahy, např. 

vytváření a obnova tůní pro obojživelníky nebo pravidelné strhávání hnízdních stěn pro 

břehule. V pískovně probíhá rozsáhlý biologický průzkum, který zatím odhalil téměř 800 

druhů organismů včetně řady chráněných a ohrožených (ropucha krátkonohá, skokan 

ostronosý – Rana arvalis, čepičatka Galerina permixta, brouk Georissus crenulatus aj.). Na 

tak malém území se rozhodně jedná o úctyhodný počet, přestože řada skupin na zpracování 

ještě čeká.  

 

Obr. 4: PP Pískovna na cvičišti na okraji Jindřichova Hradce (© Jiří Řehounek). 

 

Příkladem lokality, která se stala součástí evropsky významné lokality (EVL) soustavy Natura 

2000, může být pískovna u obce Cep na Třeboňsku (48°55'24"N, 14°50'20"E). Předmětem 

ochrany se v EVL stal čolek velký (Triturus cristatus). Těžba v této extenzivně využívané 

pískovně je prováděna po dohodě se Správou CHKO Třeboňsko takovým způsobem, aby 

vznikly různorodé biotopy. Kromě řady druhů obojživelníků hostí pískovna také mnoho 

dalších ohrožených druhů, které jsou v tomto případě vázány mimo jiné i na rašelinné 

mokřady. 
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PÍSKOVNY JAKO ŠANCE PRO OCHRANU OHROŽENÝCH DRUHŮ 

V Jihočeském kraji věnují ochránci přírody mimořádnou pozornost ochraně hnízdišť břehulí 

říčních. Tento chráněný vlaštovkovitý pěvec u nás v minulosti hnízdil v říčních březích, které 

každoročně strhávaly jarní povodně. Po regulaci většiny vodních toků našly břehule náhradní 

stanoviště ve stěnách těžebních prostorů či průmyslových deponií, především v těžených či 

opuštěných pískovnách. Hlavním problémem těchto biotopů je postupné tvrdnutí materiálu a 

namnožení parazitů ve stěnách. Proto je paradoxně obtížnější zajistit vhodné podmínky pro 

hnízdění v období po ukončení těžby. 

V těžených pískovnách zajišťuje obnovu stěny samotná těžební činnost, která ovšem musí být 

usměrňována tak, aby nepoškodila kolonie v období hnízdění. Při otevírání nových těžeben 

štěrkopísku je už dnes standardním požadavkem nejen respektování hnízdních kolonií břehulí, 

ale i jejich aktivní vytváření ze strany těžebních firem. Naštěstí existuje hned několik 

možností, jak břehule v aktivních těžebních prostorech chránit, aniž by to narušilo těžbu (viz 

HENEBERG & BERNARD 2008). Těžebním firmám poskytuje ochrana břehulí možnost, jak 

vytvářet mezi veřejností pozitivní obraz o jinak spíše negativně vnímaném oboru. 

 

 

Obr. 5: Hnízdní stěna břehulí říčních v pískovně Lžín (© Tereza Doanová). 
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V opuštěných těžebnách štěrkopísku kolonie břehulí bez zásahu člověka postupně zanikají. 

Na jejich zániku se vedle už zmíněného tvrdnutí materiálu podílí také sesouvání hnízdních 

stěn a zarůstání prostoru před nimi, které břehulím nevyhovuje. Perspektivní hnízdní lokality 

je proto vhodné udržovat s pomocí ochranářského managementu, který spočívá v pravidelné 

obnově kolmých stěn s pomocí těžké techniky. V ideálním případě se tak děje alespoň jednou 

za dva roky. Tyto zásahy jsou finančně nenáročné a podle zkušeností z jižních Čech poměrně 

efektivní. Jistou komplikaci znamenají na některých místech pouze jednání s vlastníky 

pozemků v pískovnách. V Jihočeském kraji hnízdilo v roce 2009 plných 57 % populace 

břehulí ve stěnách upravovaných speciálně kvůli jejich hnízdění (HENEBERG 2009). 

Břehule rozhodně není jediným druhem, jehož přežívání v české krajině do značné míry 

závisí na pískovnách. Na jiném místě této studie už byla zmíněna ropucha krátkonohá, 

mokřadní pískovny však obecně představují vhodný biotop pro většinu našich druhů 

obojživelníků, což potvrzuje i proces vyhlašování evropsky významných lokalit soustavy 

Natura 2000. Poměrně malá pozornost byla zatím věnována hmyzu vázanému na stanoviště 

vznikající v pískovnách. Již dnes však můžeme konstatovat, že diverzita některých hmyzích 

řádů (blanokřídlí, brouci, rovnokřídlí aj.) je při využití ekologické obnovy v pískovnách 

mimořádná. Pro její udržení je ovšem třeba alespoň občas provádět managementové zásahy, 

které brzdí sukcesi nebo ji vracejí na počátek, např. odstraňování či prořeďování náletových 

dřevin, narušování povrchu a udržování mělkých tůní bez rákosin (TROPEK & ŘEHOUNEK 

2012). 

 

Obr. 6: Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita) (© Jiří Řehounek). 
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Také u rostlin platí, že nejvíce ohrožených druhů je v pískovnách vázáno na raná sukcesní 

stadia, pro jejichž zachování je nutné blokovat na ochranářsky cenných plochách sukcesi. 

Z významných druhů můžeme jako příklady zmínit alespoň některé kriticky ohrožené druhy, 

jako je plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata) nebo nahoprutka písečná (Teesdalia 

nudicaulis) (ŘEHOUNKOVÁ & ŘEHOUNEK 2010). 

 

Obr. 7: Nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis) (© Jiří Řehounek). 
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ZÁVĚR 

Není třeba zastírat, že ekologická obnova se v praxi prosazuje jen pomalu. Kromě nedokonalé 

legislativy naráží tento přístup také na stereotypní posuzování rekultivačních plánů na mnoha 

úřadech. Přitom nabízí jednu velkou výhodu. Státní pokladně i soukromým firmám šetří 

peníze a ještě chrání přírodu. Za zlomek finančních prostředků vydávaných na technicistně 

pojaté a zbytečné rekultivace získáme jakoby mimochodem velké plochy biotopů pro řadu 

ohrožených druhů.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAM VÝSYPEK PRO OBOJŽIVELNÍKY 

  

Jiří Vojar 

 

Výsypky jsou zpravidla rozsáhlé útvary (i přes 10 km2) vzniklé sypáním nadložního materiálu 

při povrchové těžbě hnědého uhlí. Vyplňují značnou část podkrušnohorských pánví na 

Mostecku a Sokolovsku. Společně s haldami hlušiny po těžbě černého uhlí zaujímají plochu 

kolem 270 km2 (PRACH in ŘEHOUNEK et al. 2010). Podobně jako další člověkem 

vytvořená prostředí (např. lomy a pískovny) jsou haldy a výsypky spontánně osidlovány 

organismy z okolní krajiny. Dokládají to četné taxonomicky zaměřené studie (např. BEJČEK 
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& TYRNER 1980; BEJČEK & ŠŤASTNÝ 1984; PRACH 1987; PIŽL 2001; TAJOVSKÝ 

2001; NICHOLS & NICHOLS 2003; BRÖRING & WIEGLEB 2005; BRÖRING et al. 2005; 

MAJER 2005; RATHKE & BRÖRING 2005; FROUZ et al. 2006; HENDRYCHOVÁ et al. 

2009; TROPEK et al. 2010) i práce tyto poznatky shrnující (MAJER 1989;  VOJAR 2006; 

HENDRYCHOVÁ 2008; ŘEHOUNEK et al. 2010). Zejména technicky neupravené 

morfologicky členité hnědouhelné výsypky ponechané přirozené sukcesi jsou pro řadu druhů 

velmi významné. Na Kladensku a Ostravsku se stávají biologicky cennými rovněž zatopené 

propadliny (pinky). Nevhodnou technickou rekultivací – odvodněním, srovnáním terénu a 

navezením ornice – se ovšem biologická hodnota těchto území snižuje (PRACH & PYŠEK 

2001; PRACH 2003; HODAČOVÁ & PRACH 2003; KONVIČKA et al. 2005; 

HENDRYCHOVÁ 2008; PRACH & HOBBS 2008; PRACH in ŘEHOUNEK et al. 2010). 

 

 

Obr. 1: Typický vzhled několik let staré výsypky před technickou rekultivací. Sypáním 

nadložního materiálu vzniká členitý povrch terénu, kde se na malé ploše střídají podmáčená 

až zatopená místa na dně terénních sníženin a místa výsušná na vrcholech hřebínků. 

Podmínky prostředí i rychlost sukcese se také mění dle substrátu, expozice a sklonu svahu. 

Vzniká tak pestrá mozaika biotopů v různých stádiích sukcese (© Markéta Hendrychová).  
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CO SE OBOJŽIVELNÍKŮM NA VÝSYPKÁCH LÍBÍ? 

Rovněž obojživelníci výsypky osidlují (REHÁK 1994; GALÁN 1997; ZAVADIL 1998; 

2002; VOJAR 2000; 2006; DOLEŽALOVÁ & MACH 2002; VOJAR & DOLEŽALOVÁ 

2003; SMOLOVÁ et al. 2010), a často jsou zde hojnější než v okolní krajině (ZAVADIL 

2007). Tento zdánlivý paradox je způsoben ekologickými nároky obojživelníků i charakterem 

prostředí, které na výsypkách vzniká. Většina našich druhů obojživelníků je vázána na pestrou 

krajinu s dostatkem rozmanitých vodních ploch a vhodným terestrickým prostředím, navíc 

udržovanou disturbancemi v různých fázích sukcese (viz Kap. 5.8.14). Pestrá mozaika 

„normální krajiny“, společně s faktory, které ji udržovaly (hlavně tradiční zemědělské a 

lesnické hospodaření), je ovšem minulostí. Na výsypkách se naopak spontánně (tedy sama a 

zadarmo) rozmanitá prostředí vytváří, což je dáno způsobem jejich založení. V případě 

povrchové těžby hnědého uhlí je nadložní zemina sypána zakladači do víceméně 

pravidelných, avšak vertikálně značně členitých tvarů (Obr. 1). Členitá morfologie podmiňuje 

heterogenitu stanovišť – v terénních depresích (sníženinách) se na nepropustném podloží 

třetihorních jílů vytváří jezírka rozmanitých tvarů a velikostí (Obr. 2); výše položené partie 

mají naopak charakter stepi či polopouští. Kromě těchto tzv. „nebeských jezírek“ vznikají 

vodní plochy při patě výsypky, kde je voda vytlačována na povrch obrovským tlakem 

nasypaného tělesa a které mají význam při osidlování výsypek (slouží jako tzv. „nášlapné 

kameny“). Heterogenitu vodního prostředí zvyšují zatopené příkopy či odvodňovací strouhy a 

četné drobné vodní plochy vytvářené pojezdy těžké techniky (VOJAR 1999; 2007). Vodní 

plochy lze na některých nerekultivovaných výsypkách počítat po stovkách – na 

nerekultivované části Hornojiřetínské výsypky bylo např. zjištěno 254 jezírek na ploše 3,5 

km2, na celé Kopistské výsypce (4,1 km2) 339 jezírek (DOLEŽALOVÁ in litt.). Důležité je, 

že převažují drobné vodní plochy do 2000 m2; byť často s rybami, jen výjimečně rybářsky 

obhospodařované. Díky počtu vodních ploch jsou si jednotlivá jezírka blízká, a tím pro 

obojživelníky dosažitelná, což vytváří předpoklady pro rozvoj životaschopných 

(meta)populačních struktur, ve volné krajině nevídaných. Kupř. na Hornojiřetínské výsypce se 

do 300 m od jezírka nachází v průměru 18 dalších vodních ploch, z nichž většina je 

obojživelníky obsazena (DOLEŽALOVÁ et al. 2012). 
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Obr. 2: Hornojiřetínská výsypka v blízkosti Litvínova, několik desítek let ponechaná převážně 

samovolné sukcesi, představuje pro obojživelníky mimořádně významné území. Zjištěno 

celkem osm druhů obojživelníků a čtyři druhy plazů. Na nerekultivované části o rozloze 3,5 

km2 napočítáno 254 rozmanitých vodních ploch (© Markéta Hendrychová). 

 

OSIDLOVÁNÍ VÝSYPEK OBOJŽIVELNÍKY 

Okamžitě po nasypání, vlastně již během něj, jsou výsypky osidlovány organismy včetně 

obojživelníků. Jde o raná sukcesní stádia, jež jsou v naší krajině nejvíce ohrožená 

(KONVIČKA et al. 2005) a pro obojživelníky významná (ZAVADIL et al. 2011). Celkově se 

prostředí nerekultivované výsypky postupně mění, od na první pohled pusté měsíční krajiny 

přes vytváření víceméně souvislých travních porostů za současného pronikání prvních keřů a 

stromů. Pokročilejší sukcesní stádia již mají charakter lesostepi až zapojených porostů 

náletových dřevin. Prvními obojživelníky, kteří se zde objevují, jsou na Mostecku ropucha 

zelená (Pseudepidalea viridis) a na Sokolovsku i ropucha krátkonohá (Epidalea calamita) 

(PŘIKRYL 1999; VOJAR 1999; ZAVADIL 2002). Rozmnožují se zde v mělkých, vegetace 

prostých vodních plochách, které se rychle prohřívají. Hojní jsou na výsypkách skokani rodu 

Pelophylax – na Mostecku skokan skřehotavý (P. ridibundus), na Sokolovsku s. zelený (P. 

esculentus). Prostřednictvím juvenilů (mláďat) osidlují nejprve okrajové partie výsypek, 
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zavodněné příkopy, vyjeté koleje od těžké techniky i další drobné vodní plochy v iniciálních 

stádiích sukcese. Dospělci se početněji vyskytují až po několika letech, spíše ve větších 

hlubších nádržích s vegetací, kde se také rozmnožují (VOJAR 1999; VOJAR 

& DOLEŽALOVÁ 2003). Pokud je již alespoň částečně vytvořena v jezírcích ponořená či 

pobřežní vegetace (zhruba po 10 až 15 letech od nasypání výsypky), objevují se na Mostecku 

poměrně hojně i čolci obecní (Lissotriton vulgaris) a č. velcí (Triturus cristatus), ze žab 

skokan štíhlý (Rana dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo) a kuňka obecná (Bombina 

bombina) (Obr. 3); na Sokolovsku se oba čolci, ropucha obecná a skokan hnědý (Rana 

temporaria) objevují ještě o něco dříve – v těsném sledu za ropuchou krátkonohou. U vodních 

ploch s pobřežní vegetací zde nalezneme i rosničku zelenou (Hyla arborea) (ZAVADIL in 

litt.). Vzácnější je na výsypkách skokan hnědý (zejména na Mostecku) a blatnice skvrnitá 

(Pelobates fuscus). Celkově bylo na mosteckých výsypkách zjištěno devět a na sokolovských 

výsypkách deset druhů obojživelníků (VOJAR 1999; ZAVADIL 2002; MIKEŠOVÁ 2004; 

DOLEŽALOVÁ 2007; ZAVADIL in litt.). 
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Obr. 3: Zastoupení (svislá osa) jednotlivých druhů obojživelníků na výsypkách Mostecka 

odlišného stáří. RI – Radovesická výsypka 3 až 5 let po nasypání; RII – Radovesická v., stáří 

5 až 10 let; RIII – Radovesická v., stáří 15 až 20 let; HJV – Hornojiřetínská výsypka, stáří 20 

a více let; KV – Kopistská výsypka, stáří 30 a více let. KV byla lesnicky rekultivována, ostatní 

výsypky bez rekultivace. Podle VOJARA (2000). 
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Zejména kuňka obecná, a částečně i čolci, setrvávají na lokalitách až do úplného zárostu 

vodní hladiny litorálem. Tento stav již ale většině druhů nevyhovuje (k vývoji vajec potřebují 

alespoň částečně osluněnou hladinu) a druhová diverzita obojživelníků zde postupně klesá 

(ZAVADIL et al. 2011). Nejvíce druhů obojživelníků lze na mosteckých výsypkách najít 

v jezírcích s částečně vytvořenou vodní vegetací a také při okraji výsypek, zejména tam, kde 

navazuje volná krajina s výskytem obojživelníků. Je proto zřejmé, že kromě zajištění samotné 

perspektivy zachování alespoň části výsypek přirozené sukcesi (viz dále) musíme do 

budoucna počítat i s odpovídajícím managementem těchto území (např. s redukcí rákosin) a 

podporovat jejich osidlování již při jejich tvorbě vhodným zasazením do krajiny.  

 

SUKCESE NEBO REKULTIVACE? OBOJÍ! 

Celkový přístup společnosti k post-těžebním územím, tedy i výsypkám, je výstižně popsán 

v publikaci KONVIČKY et al. (2005), společně s důvody, pro které má význam tyto plochy 

chránit. Přestože jsou výhody spontánní sukcese oproti rekultivacím zřejmé (nižší náklady a 

vyšší biologická hodnota vzniklých území), rekultivace těžebních jam a výsypek je v řadě 

případů opodstatněná. Krajinu jsme totálně změnili, a teď jí dáváme novou tvář. Je proto 

pochopitelné, že bychom měli zohledňovat potřeby lidí, kteří zde žijí. Rekultivace do podoby, 

kterou si sami vybereme je obrovskou příležitostí. Vznikají tak nová sportoviště (autodromy, 

letiště, hipodromy, golfová hřiště, rybářské revíry). Krajině můžeme vtisknout parkovou 

úpravu a charakter příměstské zeleně, vytváříme rekreační prostory s rozlehlými vodními 

plochami atp. Stejně tak bychom ale měli zohledňovat zájmy ochrany přírody (BRADSHAW 

1997; VOJAR 2007; HENDRYCHOVÁ & KABRNA 2008). Proč současně nenechat 

vybrané části přirozenému vývoji, když víme, jak cenná území to potenciálně jsou? 

ŘEHOUNEK et al. (2010) navrhují 20 % těchto ploch ponechat přirozené sukcesi. Jde o 

velice rozumný kompromis. Krajinu bychom měli vytvářet nejen s ohledem na člověka, ale i 

pro organismy.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: TĚŽEBNÍ PROSTORY NA OSTRAVSKU – VÝZNAMNÉ PŘÍRODNÍ 

LOKALITY V INDUSTRIÁLNÍ KRAJINĚ  

  

Věra Koutecká, Tomáš Koutecký, Zdeněk Polášek 

 

ÚVOD 

Ostrava – město uhlí a železa. Ostrava – ocelové srdce republiky. Tyto slogany platily pro 

metropoli Moravskoslezkého kraje ještě před několika desetiletími. Odvrácená strana mince 

ale nebyla vůbec blýskavá jako líbezné úsměvy budovatelů „lepších zítřků“ na jejím líci. 

Jedovatý vzduch, dusivý všudypřítomný prach, černá voda, otrávená půda, převrstvená zem – 

to byla krutá daň za převtělení kdysi poklidné zemědělské krajiny do sídla průmyslového 

molocha – a to nejen v Ostravě, ale v téměř celé Ostravské pánvi a také části Podbeskydí. 

Problémy trvají dosud – byť se mnohé změnilo k lepšímu, náleží Ostravsko stále mezi regiony 

s nejhorším prostředím v Evropě – primát, s nímž se není radno chlubit. 

Uhlí bylo na Ostravsku objeveno r. 1753 v údolí Burňa ve Slezské Ostravě. Jeho pravidelná 

těžba byla zahájena r. 1782 (štolové dobývání na Landeku v Petřkovicích, kde bylo doloženo 

využívání uhlí již v mladším paleolitu).  

Rozvoj hornictví a také na něj navazujícího hutnictví znamenal pro celý region zásadní 

přeměnu: Ostrava byla do 30. let 19. stol. malým pohraničním městečkem; na konci 19. stol. 

se však stala nejprůmyslovějším městem habsburské monarchie. K Ostravě bylo postupně 

připojeno 33 obcí a počet obyvatel prudce rostl: v roce 1801 měla Ostrava pouhých 

1549 obyvatel, počátkem 20. stol. již 146 000; v současnosti zde žije na 320 000 lidí (JIŘÍK 

1993; KOUTECKÁ 2001). 

Obdobným vývojem prošla i karvinská část OKR – první vrt byl v Karviné proveden 

v r. 1776. Rychlý rozvoj těžby zvl. od 70. letech 19. stol. pak znamenal zásadní přeměnu 

krajiny z převážně zemědělské na extrémně průmyslovou. Dalším zásadním mezníkem ve 

vývoji Karvinska bylo vymezení okresu Karviná v r. 1948, vyhlášení nového města – 

Havířova – v r. 1955 a připojení dalších 15 obcí v r. 1960. Vznikl tak nejmenší, ale 

po Ostravě nejhustěji zalidněný okres Moravskoslezského kraje.  

Kromě Ostravské pánve zasahuje OKR i do Podbeskydí a Beskyd. Provoz na Dole Staříč 

v okrese Frýdek-Místek (Podbeskydská pahorkatina) byl zahájen v r. 1962. Výstavba Dolu 

Frenštát (Frenštát pod Radhoštěm, Moravskoslezské Beskydy) byla zahájena r. 1981, vlastní 

těžba však dosud zahájena nebyla (důl je od roku 1995 zakonzervován). Za dvousetletou éru 
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hornictví v OKR byla vytěžena více než jedna miliarda tun uhlí a zhruba ¾ miliardy tun 

hlušiny (KOSTRUCH 1998).  

 

VLIV TĚŽBY NA KRAJINU 

Extrémní využití území zaměřené na dobývání uhlí, rozvoj těžkého průmyslu a budování 

husté sídelní zástavby způsobil zásadní přeměnu všech krajinných struktur, tedy včetně 

přírodního georeliéfu oblasti.  

Nejvýznamněji se na tváři zdejší krajiny podepsaly důlní poklesy. Vznikají v důsledku těžby 

uhlí závalovou metodou, která působí propad nadloží a vytvoření poklesové kotliny na 

povrchu. V ostravské části OKR se díky úložným poměrům (menší mocnost slojí, větší 

hloubka dobývání) projevily s menší intenzitou. Na Karvinsku však dosahují i několika 

desítek metrů. V prostoru mezi Orlovou a Karvinou způsobily nejen totální destrukci osídlení, 

ale i významné změny hydrologických poměrů. Území bývalé Karviné II je odvodňováno 

novou vodotečí (Karvinským potokem), v nivě řeky Olše se pak vytvořila rozsáhlá poklesová 

jezera. 

Vedle důlních poklesů jsou pro OKR charakteristické hlušinové odvaly (haldy, pozemní 

stavby určené k deponování hlušin). Nejdříve vznikaly v areálech dolů nebo jejich těsném 

sousedství a často měly (v závislosti na technologii navážení) tvar kupy nebo kužele. Jejich 

nevýhodou byla velká pravděpodobnost samovznícení. Z tohoto důvodu se později začaly 

budovat hlavně odvaly tabulové (KOSTRUCH 1998), jejichž plocha někdy dosahuje i 

několika desítek hektarů. Velké množství hlušiny se také stalo vhodným materiálem pro 

budování náspů komunikací, případně pro sanaci poklesových území (zejména zavážení 

vodních ploch a mokřadů).  

Zvláštní skupinu tvoří odvaly hydraulické čili odkaliště. Ukládají se v nich tzv. flotační 

hlušiny a slouží k čištění technologických vod používaných ke zpracování uhlí. Jako odkaliště 

byly využity zvodnělé poklesy, případně rybníky nebo byly postaveny speciální soustavy 

sedimentačních nádrží.   

Již z výše uvedeného výčtu musí být patrné, že vliv těžby na krajinný ráz je enormní. A to 

ještě nebyly zmíněny liniové prvky, jako železniční vlečky, nové frekventované komunikace, 

vedení VVN a různé produktovody, které jsou ve sledovaném území téměř všudypřítomné. 

Nesmíme také zapomenout ani na brownfields, tedy lokality dříve intenzivně využívané, po 

ukončení provozu postupně chátrající, devastované, navíc mnohdy zatížené kontaminací 

(např. povrchové části areálů dolů, koksovny, odkaliště ap.). V rámci projektu „Strategie 

regenerace brownfields v České republice“, který je financován Evropskou unií a řízený 
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organizací CzechInvest, mají být tato území regenerována s cílem dalšího využití, např. jako 

průmyslové zóny (SPASOVOVÁ 2004).  

I tento zdánlivě bezkonfliktní program ale může narazit na zájmy ochrany přírody – např. 

biotopy vzniklé přirozenou sukcesí na vyplněných i funkčních odkalištích mohou být 

překvapivě hodnotné.  

 

VÝVOJ REKULTIVACÍ KRAJINY  

Před druhou světovou válkou byly rekultivace v OKR prováděny neorganizovaně, a to formou 

nahodilých výsadeb na odvalech – za nejstarší cílenou rekultivaci v celém OKR je považován 

„Štěpánův sad“ z  20. let 20. století na odvalu větrné jámy Jakub ve Slezské Ostravě.  

V padesátých letech byl zpracován program rozsáhlé sanace a rekultivace devastovaných 

ploch v OKR a program na likvidaci a ozelenění 32 často hořících kuželovitých hald. K jeho 

realizaci byla zřízena u n. p. Báňské stavby dvě rekultivační střediska, později sloučená v 

jedno. Mezníkem se stal rok 1957, kdy vstoupil v platnost zákon č. 41/1957 Sb., horní zákon, 

jímž bylo uloženo odstraňovat, či alespoň zmírňovat rušivé zásahy těžební činnosti do 

životního prostředí. Takto zaměřený samostatný podnik – OKD Rekultivace Havířov, n. p. – 

byl zřízen v roce 1962.  

Od 60. let 20. stol. je rekultivační činnost prováděna převážně formou rozsáhlých sanačně-

rekultivačních staveb, které mají zmírňovat projevy těžby.  

V 80. letech převládaly na Ostravsku zemědělské rekultivace často se sporným výsledkem. Se 

změnou politického i ekonomického klimatu po roce 1989 dochází k částečnému 

přehodnocení náhledu na cílové využití rekultivovaných území – větší prostor dostávají 

lesnické rekultivace, přibývá nezavezených vodní ploch v poklesech, případně jsou části 

území ponechány přirozené sukcesi s minimální údržbou. Prováděny jsou i rekultivace s cílem 

znovuosídlení, průmyslového využití či rekreace (HUPLÍK 2004). 

 

TĚŽBA A LEGISLATIVA 

Změna politického systému a následné začlenění České republiky do EU znamenaly také 

zásadní změny v legislativě. Podstatně větší důraz je kladen na ochranu přírody a životního 

prostředí. Zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, vyžaduje nejen provedení sanace a rekultivace 

území ovlivněného těžbou, ale i jeho komplexní úpravu včetně územních struktur. Projektová 

dokumentace rozšíření dobývacích prostorů jednotlivých dolů a následných rekultivací 

podléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

(EIA). Pro dílčí stavby může být vypracováno biologické hodnocení podle zákona 
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č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle téhož zákona se provádí i posouzení vlivů 

záměrů, které mohou ovlivnit stav evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy 

NATURA 2000.  

 

CÍLOVÝ STAV  

Vliv na přírodní prostředí je také dalekosáhlý; nelze ale jednoznačně tvrdit, že pouze záporný. 

Jak vyplývá z víceletého sledování zdejších ekosystémů, dík změnám způsobeným hornickou 

činností se zde formují biotopy, které by v zemědělské krajině neexistovaly. Jaké bude 

prostředí na Ostravsku po ukončení dobývání uhlí, záleží převážně na tom, jaká krajina bude 

vytvořena v průběhu posledních desetiletí jeho těžby (ukončení se předpokládalo v roce 2030, 

v posledních letech se ale uvažuje o pokračování těžby i za tímto časovým horizontem). 

Posthornická krajina tedy nevznikne samovolným vývojem, i když přirozená sukcese je při 

formování kvalitních ekosystémů vybraných lokalit nezastupitelná (KOUTECKÁ 

& POLÁŠEK 2007).  

Vhodně zvolené rekultivační postupy vyžadují spolupráci těžaře s ochranou přírody. V rámci 

dokumentací EIA pro jednotlivé doly bylo na Karvinsku řešeno vymezení nejcennějších míst 

s prioritou jejich ponechání přirozenému vývoji (MACHÁČEK et al. 2007–2009). 

Uhlí na Karvinsku v současnosti těží tři doly – Důl Karviná (vznikl sloučením Dolu ČSA a 

Dolu Lazy), Důl ČSM a Důl Darkov. Je jisté, že pokračování dobývání způsobí další rozsáhlé 

změny v krajině – budou ovlivněna jak území těžbou ještě výrazně nedotčená, tak i lokality, 

které prošly procesem rekultivace, případně byly dosud ponechány bez výraznějších sanačně-

rekultivačních zásahů. Rovněž využití brownfields může významnou měrou zasáhnout do 

vzhledu i vazeb v krajině. V obou případech bude záležet na způsobu provedení rekultivace či 

regenerace – např. rekultivace na vodní plochu bude rozdílná v případě jejího ponechání 

přirozené sukcesi jako vodního a mokřadního refugia, nebo bude-li určena k rekreaci. Určení 

rekultivačního cíle je zapotřebí podložit podrobným biologickým průzkumem jednotlivých 

lokalit, na jehož základě je možno vypracovat opatření jednak pro nastartování, jednak pro 

udržení požadovaného charakteru dané lokality, včetně zajištění dostatečné prostupnosti 

území pro migrující organismy.  

V posthornické krajině bude také nutno vytvořit jak funkční územní systém ekologické 

stability, tak síť registrovaných významných krajinných prvků a zvláště chráněných území 

(těch je v současnosti v okrese Karviná pouze pět; žádné nezasahuje do území ovlivněného 

důlní činností).  
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STANOVIŠTNÍ POMĚRY  

OKR zasahuje do tří geomorfologických celků – Ostravské pánve, Podbeskydské pahorkatiny 

a Moravskoslezských Beskyd (DEMEK at al. 1987), přičemž stěžejní část momentálně 

provozovaných dobývacích prostorů se nachází v Ostravské pánvi. Dále uvedené stanovištní 

poměry se vztahují ke karvinské části OKR, v níž jsou důlní vlivy nejvíce patrné: 

Nadmořská výška v části Karvinska náležející do Ostravské pánve se pohybuje okolo 200–

300 m n. m; jihovýchodní část zasahuje do Podbeskydské pahorkatiny – nejvýše položené 

části okresu Karviná dosahují přes 450 m n. m.  

Podle údajů ČHMÚ, pobočky Ostrava je dlouhodobý roční průměr teplot a úhrn srážek pro 

stanici Karviná 9,7 ºC a 755 mm (Ostravská pánev je nejvlhčí nížinnou oblastí v České 

republice).  

Převážná část Karvinska náleží do fytogeografického okresu Ostravská pánev, vegetační 

stupeň v těžbou nejvíce ovlivněné části je suprakolinní (SKALICKÝ 1988).  

Potenciální přirozenou vegetaci představuje převážně podmáčená dubová bučina asociace 

Carici brizoidis-Quercetum, v nivách vodních toků lužní lesy – střemchová jasenina asociace 

Pruno-Fraxinetum místy v kombinaci s mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae, 

případně jilmová doubrava (tvrdý luh) asociace Querco-Ulmetum (NEUHÄUSLOVÁ 1998).  

Na svazích teras vodních toků se místy zachovaly dubohabřiny, převážně lipová dubohabřina 

asociace Tilio-Carpinetum. Lokálně přecházejí dubohabřiny do společenstev bučin, a to jak 

květnatých podsvazu Eu-Fagenion, tak kyselých svazu Luzulo-Fagion.  

Podle zoogeografického členění náleží Karvinsko do provincie listnatých lesů, úseku 

podkarpatského (BUCHAR 1983). Blízkost Beskyd je příčinou pronikání západokarpatského 

elementu a montánních či submontánních prvků do bioty, a to jak v rostlinné, tak živočišné 

složce.  

 

FLÓRA A VEGETACE HORNICKÉ KRAJINY  

Biotopy v těžbou ovlivněných částech Karvinska  

Vegetace v územích ovlivněných důlními vlivy v centrální části Karvinska se formuje z 

 několika zdrojů:  

- z  fragmentů přirozených ekosystémů, tj. zvláště smíšených a listnatých lesů (46–65 %); 

- z ekosystémů zemědělské krajiny, v níž převládala vegetace luk, pastvin, polí a  zahrad (12–

17 %), přičemž nepůvodní pěstované a plevelné druhy mohou přežívat i po likvidaci osídlení; 
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- z druhů synantropních a ruderálních, které jsou vázány zvláště na sekundární stanoviště, ale 

často pronikají i do přirozených biotopů (23–37 %, z čehož 14 % může být součástí jak 

přirozených, tak ruderálních biotopů) (KOUTECKÁ & KOUTECKÝ 2006).  

Syntaxonomickou skladbu zdejších ekosystémů demonstruje tab. 1.  

 

Tab. 1: Přehled nejdůležitějších přírodních stanovišť – biotopů na území OKR. Kódy a názvy 

biotopů jsou uvedeny podle CHYTRÉHO et al. (2010).  

Kód Stanoviště  Jednotka Výskyt Poznámka 
PŘIROZENÁ A NÁHRADNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE 

Vodní a mokřadní společenstva 

V1 

Makrofytní vegetace 
přirozeně eutrofních a 
mezotrofních stojatých 
vod 

Lemnion minoris, 
Utricularion vulgaris, 
Ceratophylletum 
demersii,  
Polygonetum amphibii 
Magnopotamion, 
Parvopotamion 

vodní plochy  
vč. sekundárních 
v poklesech, často s V2 

mělké litorální pásmo, více 
na přirozeném substrátu 
nepřevrstveném hlušinou  

V2 
Makrofytní vegetace 
mělkých stojatých vod 

Ranunculion aquatilis  

v zatopených 
poklesech,  
např. v povodí Loucké 
Mlýnky  

dtto 

V4 
Makrofytní vegetace 
vodních toků  

Batrachion fluitantis Odra, Olše, Petrůvka 
v Petrůvce Nuphar lutea, 
v Olši druhy V1 

V5  Vegetace parožnatek Charion vulgaris 
mělké vodní plochy 
(poklesy), mělké 
rybníky, strouhy 

roztroušeně, např. v povodí 
Soleckého potoka aj. 

M1.1 
Rákosiny eutrofních 
stojatých vod 

Phragmition 
communis 

hojně v litorálu vodních 
ploch  
vč. sekundárních  

formují se brzy po zatopení 
poklesů, pozitivní vliv  
na čištění vody 
v odkalovacích nádržích  

M1.3 
Vegetace bahnitých 
substrátů 

Oenanthion aquaticae 

mělké stojaté vody  
vč. poklesových tůní, 
okraje nádrží, říční 
náplavy 

zvl. okraje litorálů a 
obnažená dna s původním 
substrátem, říční meandry  

M1.4 Říční rákosiny  
Phalaridion 
arundinaceae 

lemy podél vodních 
toků, štěrkové náplavy 
apod. – Odra, Olše, 
Stonávka, Petrůvka,  
Mlýnka aj.  

rozšíření omezováno 
regulacemi toků 
 

 
M1.7 

Vegetace vysokých 
ostřic 

Magnocaricion elatae 
podmáčená místa  
vč. sekundárních 
stanovišť (poklesy)   

náleží sem také porosty 
s chrasticí rákosovitou 
mimo stanoviště M1.4 

M2.1 
(+X7) 

Vegetace letněných 
rybníků 

Bidention tripartitae, 
Litorellion uniflorae 

obnažené bahnité 
substráty na okrajích 
vodních ploch, rybniční 
dna apod. 

zvl. na původních 
substrátech 
nepřevrstvených hlušinou 

M.7 
(+X7) 

Bylinné lemy 
nížinných řek 

Senecion fluviatilis 
podél břehových 
porostů vod. toků a  
některých ploch  

postižené eutrofizací  
a invazí křídlatek aj.  

M4.1 
Štěrkové náplavy bez 
vegetace 

při nízkých průtocích 
zarůstají jak M1.4 a 
nálety L2.2, L2.4, tak 
ruderální vegetací   

zvl. Odra, Olše 
(nejkvalitnější v PP 
Hraniční meandry 
Odry)  

při povodních vznikají i 
v upravených korytech 
(původně divočící toky), 
opakovaně odstraňované 
při regulacích 
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Prameniště 

R1.1 Pěnovcová prameniště bez vegetace 
strouha pod hrází 
bývalého úložiště 
Zimný důl u Orlové 

bohatá tvorba inkrustací 
CaCO3 na rostlinném 
opadu 

R1.4 
Lesní prameniště bez 
tvorby pěnovců 

Cardaminion amarae, 
Petasition officinalis 

roztroušeně zvl. pod 
svahy teras 

 

Slatinná rašeliniště 

R2.2 
Nevápnitá mechová 
slatiniště 

s rašeliníky 
(Sphagnum sp.)  

roztroušeně v 
poklesech  

zařazení do systému 
vyžaduje podrobný 
průzkum 

Louky a pastviny 

T1.1 
Mezofilní ovsíkové 
louky 

Arrhenatherion 

T1.4 
Aluviální psárkové 
louky 

Alopecurion pratensis 

T1.5 Vlhké pcháčové louky Calthenion palustris 

v částech území 
ovlivněných poklesy  
a rekultivacemi se 
téměř nezachovaly 

nutné pravidelné kosení, 
v případě jeho absence 
zarůstají ruderální vegetací 
a dřevinami 

T1.3 Poháňkové pastviny Cynosurion 
na Karvinsku častější 
než kvalitní louky  

obdobná společenstva 
vznikají i častým kosením 

T1.6 
Vlhká tužebníková 
lada 

Filipendulenion fragmentárně  

Křoviny a lesy 

K1 Mokřadní vrbiny Salicion cinereae 
mělké poklesy, 
zazemněná ramena, 
zarostlý litorál ap. 

maloplošně roztroušeně 

K2.1 
Vrbové křoviny 
náplavů 

Salicion albae 
Salicion triandrae 

břehové porosty, 
nejméně redukované 
v PP Hraniční meandry 
Odry  

redukované kácením 
správci toků (exemplárně 
podél Olše) 

K3 Mezofilní křoviny Berberidion roztroušeně 
meze, remízy, lesní lemy 
apod. 

L1 Mokřadní olšiny Alnion glutinosae obdobně jako K1 obdobně jako K1 

L2.2 Střemchová jasenina Pruno-Fraxinetum nivy toků  

zvl. u Odry a Olše 
znehodnocené invazí 
křídlatek; na prameništích  
i Carici remotae-
Fraxinetum 

L2.3 
Tvrdý luh – jilmová 
doubrava 

Querco-Ulmetum vyvýšené části niv toků fragmenty 

L2.4 Měkký luh Salici-Populetum 
břehové porosty, zvl. 
Odra  

u Olše nevyhraněné, 
přechody s L2.2 

L3.2 Polonské dubohabřiny Tilio-Carpinetum zvl. na terasách  
fragmenty, přechody do 
bučin 

L5.1 Květnaté bučiny Eu-Fagenion plošiny, mírné svahy fragmentárně 

L5.4 Acidofilní bučiny  
Luzulo-Fagetum 
Carici brizoidis-
Quercetum 

plošiny a svahy zvl. na 
kyselých pseudoglejích 

místy nahrazeny výsadbou 
nepůvodních smrčin  

RUDERÁLNÍ AJ. SYNANTROPNÍ VEGETACE (VÝBĚR) 

X6 
Antropogenní plochy 
se sporadickou 
vegetací mimo sídla 

Dauco-Melilotion aj.  

ruderální společenstva 
převážně dvouletých 
druhů na osluněných 
stanovištích, např. 
náspy, haldy apod. 

na hlušině i další 
společenstva s vrbovkou 
rozmarýnolistou 
(Epilobium dodonaei), 
merlíkem hroznovým 
(Chenopodium botrys) aj. 
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Urtico-Aegopodietum 
aj.  

druhotná lemová 
nitrofilní společenstva 
převážně víceletých 
rostlin, běžně v krajině 
na synantropních 
stanovištích – okraje 
polí aj. 
 

na bývalých loukách aj. 
opuštěných místech častá 
expanze či invaze třtiny 
křovištní (Calamagrostis 
epigejos), zlatobýlu 
kanadského a obrovského 
(Solidago canadensis,      
S. gigantea), v břehových 
porostech i jinde křídlatek 
(Reynoutria spp.) 

 
X7 

Ruderální bylinná 
vegetace mimo sídla 

Agropyro-Rumicion 
crispi 

přirozená i druhotná 
společenstva 
v depresích aluvií a na 
dalších podmáčených 
stanovištích,  
i sekundárních 

mísí se s M2.1 aj. 

X8 
Křoviny s ruderálními  
a nepůvodními druhy 

Sambuco-Salicion 
caprae 

křovitá společenstva 
pasek a ruderálních 
stanovišť – na pustých 
místech roztroušeně  

 

X9 
Lesní kultury 
s nepůvodními 
dřevinami 

výsadby smrku 
ztepilého (Picea 
abies), topolu 
kanadského (Populus 
x canadensis) aj.  

v lesních porostech na 
různě velkých plochách

 

X12 
Nálety pionýrských 
dřevin  

nálety s břízou 
bělokorou (Betula 
pendula), topoly 
(Populus spp.), vrbami 
(Salix spp.) aj.  

nálety na odvalech, 
výsypkách,  
neobhospodařované 
zemědělské půdě aj. 

hrají významnou roli 
v přirozené sukcesi 
v antropogenní krajině 

 

 Vodní plochy a mokřady 

Vlivem poklesů vznikají vodní a mokřadní biotopy s často pestrou druhovou skladbou – např. 

jednou z nejkvalitnějších botanických lokalit je zatopený pokles „Darkovské moře“ v 

Karviné-Darkovu (KOUTECKÁ 2006), byť se nachází v prostředí ovlivněném jak aktivními 

poklesy, tak rekultivacemi prostřednictvím rozsáhlých navážek hlušiny (finální podoba území 

je výsledkem spolupráce mezi zástupci dolů a ochranou přírody).  
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Obr. 1: Vodní plocha Darkovské moře. Příklad zdařilé rekultivace, při níž byl vytvarován 

pozvolný sklon břehů umožňující existenci litorálního pásma. 1A – Šmel okoličnatý (Butomus 

umbellatus); 1B – Rdest uzlinatý (Potamogeton nodosus). 

 

Rovněž na odkalovacích nádržích a odvalech se mohou vyvinout překvapivě hodnotné 

ekosystémy hostící řadu zvláště chráněných či jinak vzácných druhů.  

Například odkaliště Dolu František v Prostřední Suché severně od Havířova, na jehož části je 

projektována průmyslová zóna, hostí mj. zřejmě nejrozsáhlejší populaci silně ohroženého 

kruštíku bahenního (Epipactis palustris) v České republice – na 15 500 jedinců! Z čeledi 

vstavačovitých (Orchidaceae) zde rostou ještě další tři druhy. Náhradní stanovitě za štěrkové 

náplavy divočících řek, které v regionu v důsledku stavebních úprav vodních toků téměř 

zanikly, zde obsadila i populace kriticky ohroženého židoviníku německého (Myricaria 

germanica). Na zdejší biotopy je vázáno také  na 40 zvláště chráněných druhů živočichů.   

Důlní činnost ale způsobila i nevratné poškození některých cenných lokalit. Jedním z 

nejzávažnějších příkladů je zánik bývalé státní přírodní rezervace Loucké rybníky 

nadregionálního významu v dobývacím prostoru Dolu ČSM na přelomu 70. a 80. let 20. stol.  

V těžbou ovlivněných částech Karvinska se aktuálně vyskytují následující vodní a vybrané 

mokřadní druhy rostlin (upraveno podle KOUTECKÉ et al. 2007): 
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Tab. 2: Přehled vodních a vybraných mokřadních druhů rostlin v těžbou ovlivněných částech 

OKR. Kategorie ohrožení taxonů jsou uvedeny dle PROCHÁZKY et al. (2001) – ČR, 

SEDLÁČKOVÉ & PLÁŠKA (2005) – MS a vyhlášky 395/92 sb. – Vyhl., kde A2 značí druh 

nezvěstný, KO a C1 kriticky ohrožený, SO a C2 silně ohrožený, O a C3 ohrožený,  C4 

vyžadující pozornost, C4a vzácnější vyžadující pozornost. 

 

Taxon ČR MS Vyhl. 
Vodní makrofyta    

bublinatka jižní Utricularia australis C4a C3  
hvězdoš háčkatý  Callitriche hamulata    
hvězdoš kalužní  Callitriche stagnalis    
hvězdoš mnohotvarý Callitriche cophocarpa    
lakušník niťolistý  Batrachium trichophyllum C3 C2  
lakušník okrouhlý  Batrachium circinatum C4a C4  
leknín bělostný  Nymphaea albida C1 C1 SO 
leknín bílý Nymphaea alba C1 A3 SO 
okřehek menší Lemna minor    
okřehek trojbrázdý Lemna trisulca C4a C4  
rdesno obojživelné Persicaria amphibia    
rdest Berchtoldův Potamogeton berchtoldii    
rdest hřebenitý Potamogeton pectinatus    
rdest kadeřavý Potamogeton crispus    
rdest maličký Potamogeton pusillus    
rdest světlý Potamogeton lucens C3 C2  
rdest uzlinatý Potamogeton nodosus C2 C1  
rdest vláskovitý  Potamogeton trichoides  C2 C2  
rdest vzplývavý Potamogeton natans    
růžkatec bradavičnatý  Ceratophyllum submersum  C1 C1 SO 
růžkatec ostnitý Ceratophyllum demersum    
řečanka menší Najas minor C1 C2 KO 
řečanka přímořská Najas marina C2 C2  
stolístek klasnatý Myriophyllum spicatum    
šejdračka bahenní Zanichellia palustris C4a C2  
šípatka střelolistá Sagittaria sagittifolia    
vodní mor kanadský  Elodea canadensis    
závitka mnohokořenná Spirodella polyrhiza    

Mokřadní rostliny    
bahnička bradavkatá  Eleocharis mamillata  C4a C4  
bahnička jehlovitá  Eleocharis acicularis    
bahnička mokřadní  Eleocharis palustris    
ďáblík bahenní Calla palustris C3 C2 O 
dvouzubec černoplodý Bidens frondosa    
dvouzubec hnědožlutý Bidens connata    
dvouzubec nicí Bidens cernua    
dvouzubec trojdílný Bidens tripartita    
kamyšník polní  Bolboschoenus koshewnikowii    
kamyšník vrcholičnatý Bolboschoenus yagara C2 C3  
kosatec žlutý  Iris pseudacorus    
kozlík lékařský Valeriana officinalis    
kozlík výběžkatý bezolistý Valeriana excelsa subsp. sambucifolia C4a C4  
kruštík bahenní  Epipactis palustris C2 C2 SO 
orobinec sítinovitý Typha laxmannii  C1 C1  
orobinec širokolistý  Typha latifolia     
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Taxon ČR MS Vyhl. 
orobinec úzkolistý  Typha angustifolia    
ostřice česká Carex bohemica C4a C2  
ostřice nedošáchor Carex pseudocyperus C4a C2  
ostřice Otrubova Carex otrubae C4a C3  
ostřice pobřežní Carex riparia C4a C4  
prstnatec Fuchsův Dactylorhiza fuchsii C4a C4 O 
prstnatec májový Dactylorhiza majalis C3 C3 O 
přeslička největší  Equisetum telmateia C4a C4  
puškvorec obecný Acorus calamus     
rozrazil štítkovitý Veronica scutellata C4a C2  
skřípinec jezerní Schoenoplectus lacustris C4a C2  
skřípinec Tabernaemontanův Schoenoplectus tabernaemontanii C2 C1  
sněženka podsněžník Galanthus nivalis C3 C3 O 
šáchor hnědý Cyperus fuscus C3 C2  
šmel okoličnatý Butomus umbellatus C3 C1  
tajnička rýžovitá  Leersia oryzoides C3 C3  
třtina šedavá Calamagrostis canescens    
zevar jednoduchý Sparganium emersum    
zevar vzpřímený Sparganium erectum    
žebratka bahenní  Hottonia palustris C3 C2 O 
židoviník německý Myricaria germanica C1 C1 KO 

 

 Odvaly (haldy)  

Představu o druhové diverzitě květeny hlušinových odvalů poskytují práce FILIPOVÉ (2007) 

a KOUTECKÉHO (2011), kteří na území OKR prováděli botanická šetření celkem na 

21 lokalitách. Na všech sledovaných územích dohromady zaznamenali 506 druhů vyšších 

rostlin, z čehož 103 druhů tvořily dřeviny. Počty druhů na jednotlivých lokalitách jsou 

zobrazeny na obr. 2, z něhož je zřejmé, že druhově nejbohatší byly rozsáhlé odvaly (odval 

Dolu Hedvika, odval Dolu Doubrava a odvalový komplex Dolu Petr Bezruč).  
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Obr 2: Počty druhů cévnatých rostlin na sledovaných lokalitách (odvaly jsou uspořádány na 

základě své výměry). Údaje z lokalit označených hvězdičkou jsou uvedeny podle FILIPOVÉ 

(2007), bez označení dle KOUTECKÉHO (2011).  

 

Pestrost odvalové květeny však není determinována zdaleka jen velikostí odvalu, ale také 

rozmanitostí stanovištních poměrů, charakterem a stářím vegetačního krytu a samozřejmě i 

okolní krajinou. 

Druhové spektrum je značně různorodé, přičemž největší zastoupení mají euryekní taxony. 

V iniciálních sukcesních stádiích jsou časté ruderály, přičemž na plochách bez dřevinného 

patra je charakteristický vyšší podíl nepůvodních druhů české flóry. Pod staršími porosty 

dřevin se naopak objevují typické lesní druhy.  

Na hlušinových odvalech se také můžeme setkat s rostlinami zařazenými do regionálního i 

celostátního červeného seznamu (PROCHÁZKA et.al. 2001; SEDLÁČKOVÁ & PLÁŠEK 

2005) a v ojedinělých případech i s druhy zvláště chráněnými – viz tab. 3.  
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Tab. 3: Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin hlušinových odvalů OKR. Sestaveno na 

základě následujících pramenů: KOUTECKÁ & KOUTECKÝ (2006), FILIPOVÁ (2007), 

KOUTECKÁ & POLÁŠEK (2007), KOUTECKÝ & FILIPOVÁ (2008), ŠEVČÍK et al. (2008) a 

KOUTECKÝ (2011). Vysvětlivky: viz tab. 2. 

 

 

Některé taxony uvedené v tab. 3 se mimo odvaly na Ostravsku prakticky nevyskytují. 

Příkladem může být zástupce flóry suťových lesů kapraď laločnatá (Polystichum aculeatum), 

teplomilná strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), v Ostravské pánvi dlouho 

nezvěstná divizna švábovitá (Verbascum blattaria) nebo zvláště chráněný kruštík 

tmavočervený (Epipactis atrorubens). Významné jsou rovněž nálezy zvláště chráněných 

orchidejí – okrotice dlouholisté (Cephalanthera longifolia), vemeníku dvoulistého 

(Platanthera bifolia) a kruštíku bahenního (Epipactis palustris). Zvláštností holých 

hlušinových překryvů vč. termicky aktivních odvalů je původem asijský merlík hroznovitý 

(Chenopodium botrys). 
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Obr. 3: Svah rovinatého hlušinového odvalu v krajinářsky fádně (geometricky pravidelně) 

vytvarovaném údolí Loucké Mlýnky. Mezi druhy iniciálních sukcesních stádií na hlušině v 

OKR náleží vrbka rozmarýnolistá (Epilobium dodonaei).  

 

Zajímavé poznatky o vývoji vegetace lze získat na základě rozboru fytocenologických 

snímků. Srovnání diverzity bylinného patra 20–75 let starých porostů dřevin vzniklých buď 

při rekultivacích, nebo působením spontánní sukcese na 17 odvalech OKR zpracoval 

KOUTECKÝ (2011).  

Jako nejvýznamnější faktor ovlivňující složení odvalových společenstev se ukázaly světelné 

poměry, podmíněné zápojem dřevinného patra. Jeho hustota je podmíněná nejen dřevinnou 

skladbou, ale také věkem porostu. Ve spontánních náletech do věku přibližně 50 let dominuje 

bříza, pod níž se postupně objevuje nárost lesních dřevin, které se postupně dostávají také do 

hlavní úrovně. Vznikají tak bohatě strukturované porosty s pestrou dřevinnou skladbou. 

Rekultivační výsadby jsou naopak převážně stejnověké a mezi 20 – 40 rokem obvykle hustě 

zapojené (zvláště v případě druhů s hustými korunami, jako jsou např. javory, lípy, buk, dub 

červený aj.). Zatímco u světlých náletových porostů, se v bylinném patře vyskytuje různorodá 

směs druhů (od zástupců raných sukcesních stádií až po druhy lesní), zapojené rekultivační 

výsadby mají chudší bylinné patro tvořené převážně druhy stinnějšími, s vyššími nároky na 

vlhkost a živiny.   
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Z hlediska dalšího vývoje je potřeba počítat s výraznými změnami fyziognomie zejména 

nynějších náletových porostů. Hodnotíme-li aktuální sukcesní zralost odvalových 

společenstev na podkladě velkého vývojového cyklu lesa (MÍCHAL & PETŘÍČEK 1998), lze 

konstatovat, že nejstarší sukcesní porosty (obvykle okolo padesáti let) již opouštějí typ lesa 

přípravného a postupně se stávají lesem přechodným s pestrým dřevinným patrem a příznivou 

prostorovou strukturou. V horizontu dvaceti let do tohoto stavu dospěje velká část dnes 

hojných třicetiletých březových náletů. S výjimkou porostů stanovištně nevhodných nebo 

geograficky nepůvodních dřevin by přírodě blízký charakter mohly získat také rekultivační 

výsadby, a to zvláště v případě, kdy o jejich dalším vývoji budou rozhodovat sukcesní 

procesy, anebo pěstební péče, při které nebudou aplikovány schematické zásahy. V tomto 

směru se jako ideální fytotechnika jeví pozitivní výběr cílových stromů (postupné uvolňování 

perspektivních jedinců). Znamenitou ukázku spontánně se vyvíjejícího, avšak nejspíš uměle 

založeného porostu najdeme na odvalu Jámy Hlubina u Karviné. Vedle druhově bohaté 

dřevinné skladby s duby, habry a kleny starými 70 let zde můžeme obdivovat i bylinné patro, 

které si svým složením nijak nezadá s opravdovým lesem.  

 

Obr. 4: 70 let starý smíšený porost charakteru dubohabřiny na odvalu Dolu Hlubina 

v Karviné II – Dolech. Znamenitá ukázka možné budoucí podoby odvalových společenstev. 
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Za úspěšně rekultivované nechť je považováno takové území, kde si ani přírodovědec není 

jistý, jestli právě studuje výsledek sukcese nebo rekultivačních prací. Přejme si, aby takových 

příkladů bylo co nejvíce. 

 

FAUNA HORNICKÉ KRAJINY  

Dík relativně pestré skladbě biotopů se i na plošně nevelkých lokalitách hornické krajiny 

nacházejí kontrastní společenstva živočichů. Území vymezená dosud aktivními dobývacími 

prostory lze v obecné rovině charakterizovat jako zoologicky různorodá – výrazně se 

projevuje pozitivní efekt vzniku poklesových jezer a mokřadů obývaných skupinami a druhy 

živočichů ekologicky vázaných na vodu. Některé plochy odvalů nebo suchých odkališť 

naopak hostí zástupce suchomilnějších taxonů. Ve spojení s faunou dochovaných lesních 

porostů jsou tak sekundárně vytvořeny podmínky pro rozvoj pestré skladby zoocenóz.  

V důsledku povinného zahlazování následků důlních škod navíc v území probíhají plošné 

sanační a rekultivační práce, přičemž se jednotlivé stavby nacházejí v různém stadiu 

rozpracovanosti. Pro přežívání některých ohrožených druhů živočichů zde může být úspěšná 

metapopulační strategie. Zároveň jsou vytvářeny podmínky pro šíření některých invazních 

druhů živočichů – sledována je např. sukcese populace měkkýše písečníka novozélandského 

(Potamopyrgus antipodarum).   

Lze vysledovat, že v souvislosti s činností dolů docházelo a nadále dochází k rozsáhlým 

proměnám zoocenóz jak z kvalitativního, tak i kvantitativního hlediska. Výrazné oslabení 

dynamiky těchto změn je v regionu očekáváno až po celkovém útlumu těžby v příštích 

desetiletích. Jaká bude podoba vzniklé krajiny a nakolik se do ní podaří dlouhodobě vtisknout 

dvě důležité specifické charakteristiky zdejších zoocenóz, tj. dynamiku jejich rozvoje a jejich 

vzájemný kontrast, velmi závisí na momentálním přístupu všech zainteresovaných subjektů, 

jež v regionu působí.  

Těžiště faunistické hodnoty území tedy spočívá v kombinaci specifických biotopů, které 

umožňují výskyt řady druhů v různorodých živočišných společenstvech.  

Některé druhy jsou v poddolovaných územích Karvinska zastoupeny v takových populacích, 

jež jsou významné z krajského, případně i republikového hlediska. Především se vyskytují v 

bioindikačních skupinách živočichů; řada z nich patří mezi druhy zvláště chráněné anebo jsou 

zařazeny do červených seznamů ohrožených druhů v ČR. 
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 Bioindikační a ohrožené druhy 

Nejvýznačnější bioindikátory, které lze použít s přihlédnutím k dosavadním průzkumům pro 

dlouhodobý monitoring stavu prostředí, jsou zastoupeny jak mezi bezobratlými ve skupině 

měkkýšů (Mollusca) a členovců (Arthropoda), tak mezi obratlovci.  

 

 Bezobratlí 

Na změny akvatického prostředí citlivě reagují společenstva vodních měkkýšů – ve 

zvodnělých poklesech a vodních tocích nadále přežívají populace zástupců velkých mlžů 

včetně kriticky ohroženého velevruba malířského (Unio pictorum). Dříve uváděný výskyt 

silně ohrožené škeble rybničné (Anodonta cygnea) byl námi revidován s tím, že druh byl 

zaměňován za škebli říční (Anodonta anatina), která není druhem zvláště chráněným a 

v území je místy početná (ŠUHAJ & MANDÁK 2006).  

Z pavoukovců (ARACHNIDA) byli monitorováni pavouci (Araneae). Zastoupeny jsou např. 

skákavky (Salticidae) a skálovky (Gnaphosidae), jimž vyhovuje xerotermní povaha horních 

částí výsypek a řídká vegetace a na některých lokalitách vytvářejí dominantní populace. Na 

okrajích mokřadů žijí např. specifické druhy slíďáků (Lycosidae). 

Korýši (CRUSTACEA) jsou ve vodních stanovištích zastoupeni rakovci (Malacostrata): v 

území přežívá zbytková populace kriticky ohroženého raka říčního (Astacus fluviatilis), místy 

se vyskytuje ohrožený rak bahenní (Astacus leptodactylus), recentně však byl zaznamenán 

ústup obou druhů (Ďuriš in verb), který se místy rovná vymizení.   

Z hmyzu (INSECTA) byly zjištěny lokality s bohatými společenstvy vážek (Odonata): 

sledována je oblast s unikátním stanovištěm vážky plavé (Libellula fulva), která byla v ČR 

považována za druh vyhynulý, vyskytuje se silně ohrožená vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia 

pectoralis) (DOLNÝ & BÁRTA 2008).  

Z brouků (Coleoptera) jsou sledovány cenné lokality s výskytem řady druhů vázaných na 

vodní prostředí. Přirozená lesní stanoviště jsou např. indikována výskytem silně ohroženého 

lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus). Významná je řada nálezů teplomilnějších druhů, 

jako je např. drabčík Ocypus pedator, zrnokaz Bruchidius imbricatus apod.  

Řadu lokalit zde mají rovněž zástupci z „ochranářsky silných“ skupin – z hlediska zastoupení 

zvláště chráněných druhů se jedná o řád blanokřídlých (Hymenoptera) a motýlů (Lepidoptera) 

– recentně byly např. objeveny lokality výskytu silně ohroženého motýla ohniváčka 

černočárného (Lycaena dispar), který je pro region spíše šířícím se druhem.   
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 Obratlovci 

Rovněž mezi obratlovci (Arthropoda) je zastoupena řada bioindikačních a ohrožených druhů. 

V území se rozmnožují a migrují zástupci třídy ryb, obojživelníků, plazů, ptáků i savců.  

Druhová skladba ryb je výrazně ovlivněna umělým vysazováním. Z lokalit zřejmě vymizel 

ohrožený piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis). Provádění podrobnějších ichtyologických 

průzkumů je na lokalitách v poddolovaných územích metodicky obtížné.  

Obojživelníci patří mezi nejvíce postižené skupiny organizmů – v území se ještě do 80. let 

min. století vyskytovaly velmi silné populace čolků a žab (např. POLÁŠEK 1988). V 

souvislosti s rozsáhlým navážením haldoviny do vodních stanovišť však populace utrpěly a 

došlo k ústupu až lokálnímu vymizení několika druhů, což se dotklo jedné z nejpočetnějších 

populací kriticky ohroženého skokana ostronosého (Rana arvalis) v kraji. Ze silně 

ohrožených druhů ustoupila kuňka obecná (Bombina bombina) a pravděpodobně zcela 

vymizela blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).  

Z plazů zde mají vytvořeny uspokojivé populace pouze tři druhy; např. slepýš křehký (Anguis 

fragilis)v průběhu posledních desetiletí plošně vymizel. 

Území je významné z hlediska výskytu ptáků, každoročně je zjišťováno více než 100 druhů 

(!). Plochy s výsypkami hlušiny představují významné hnízdiště silně ohroženého bělořita 

šedého (Oenanthe oenanthe). Na Karvinsku bylo zjištěno jediné hnízdění rybáka malého 

(Sterna albifrons) v ČR. V souvislosti s důlní těžbou a rekultivačními postupy docházelo ještě 

i v posledních letech ke vzniku i zániku významných lokalit pro výskyt vodních ptáků – 

publikován byl zánik lokality s nejpočetnější kolonií (až 35 párů) silně ohroženého rybáka 

obecného (Sterna hirundo) v kraji (MANDÁK & HALUZÍK 2005).  

Konkrétních aktuálních údajů o fauně savců je překvapivě málo: sledovány jsou lokality 

obývané silně ohroženým bobrem evropským (Castor fiber) (např. KLEČKA 2004), na řece 

Olši se vyskytuje vydra říční (Lutra lutra), recentně byl zahájen průzkum letounů 

(Chiroptera) – všichni naši zástupci netopýrů (Microchiroptera) patří mezi druhy zvláště 

chráněné. 
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 Vybrané druhy ohrožených živočichů z těžbou ovlivněných částí Karvinska 

Před zahájením stavebních zásahů v území je nutno provést včasné ověření výskytu zvláště 

chráněných druhů živočichů. Řada z nich má pro region strategický význam z hlediska 

ochrany přírody, proto je třeba řešit jejich ochranu na základě znalostí o jejich rozšíření ve 

zdejší krajině a schopnosti jejich adaptace na změny vyvolané realizací daných záměrů. 

Disturbance lokalit může sice přispívat k šíření některých ohrožených druhů, jiné však reagují 

na přemíru změn v biotopech poklesem početnosti až vymizením populací.  

Na základě dosavadních znalostí jsme sestavili předběžný seznam ohrožených druhů, jejichž 

populace jsou v území sledovány terénními zoology i orgány ochrany přírody. Zpracovatelé 

strategických i dílčích hodnocení vlivů záměrů (dokumentace EIA, biologická hodnocení) se 

musí zabývat potenciální možností výskytu kteréhokoliv z uvedených druhů v posuzovaných 

lokalitách. 

Seznam ohrožených druhů je uveden v tab. 4. Druhy jsou řazeny ve skupinách abecedně 

podle českých názvů. S ohledem na ochranářskou tematiku a dosud přežívající názvosloví 

v legislativě byla použita zoologická klasifikace vycházející ze zoologického systému, jenž 

byl předložen nejširší odborné veřejnosti v roce 2000 (PAPÁČEK et al. 2000).  
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Tab. 4: Seznam ohrožených druhů živočichů z těžbou ovlivněných částí Karvinska. 

Vysvětlivky: § – druhy zvláště chráněné ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., ES –  druhy z 

přílohy IV Směrnice Rady č. 92/43/EHS, anebo druhy, pro které jsou v Evropě vyhlašována 

chráněná území v rámci soustavy NATURA 2000, Vyhl. – Stupeň ohrožení taxonu podle 

Přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb. v kategoriích: KO – kriticky ohrožený, SO – silně 

ohrožený, O –  ohrožený, V –  výskyt více druhů v dané taxonomické skupině s různými 

kategoriemi ohrožení, -- – nenáleží mezi zvláště chráněné druhy; OKR – Aktuální souhrnný 

vliv hornické činnosti na druh: ! –negativní (velký úbytek populace až vymizení), ? – zatím 

nelze jednoznačně hodnotit,  x  – indiferentní. 

 Taxon  ČR/EU. Vyhl. OKR 
měkkýši Mollusca    
škeble rybničná Anodonta cygnea § SO ? 
velevrub malířský Unio pictorum § KO ? 
korýši (rakovci)  Crustacea    
rak bahenní  Astacus leptodactylus § O ? 
rak říční  Astacus fluviatilis § KO ! 
hmyz Insecta    
batolec červený  Apatura ilia § O ? 
batolec duhový  Apatura iris  § O ? 
čmelák  rod Bombus  § O ? 
lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus §, ES. SO ? 
mravenec  rod Formica § O ! 
ohniváček černočárný  Lycaena dispar  §, ES. SO ? 
otakárek fenyklový  Papilio machaon § O x. 
páchník hnědý Osmoderma eremita §, ES. SO ? 
střevlík Scheidlerův  Carabus scheidleri § O ? 
svižník německý Cicindela germanica § O ? 
svižník písečný Cicindela arenaria § O ? 
svižník polní  Cicindela campestris § O ? 
vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis §, ES. SO ? 
zdobenec skvrnitý  Trichius fasciatus  § O ? 
zlatohlávek tmavý  Oxythyrea funesta  § O ? 
ryby  Osteichthyes    
hořavka duhová Rhodeus sericeus ES.  ? 
piskoř pruhovaný  Misgurnus fossilis §, ES. O ! 
střevle potoční Phoxinus phoxinus § O ? 
obojživelníci  Amphibia    
blatnice skvrnitá Pelobates fuscus  §,? SO ! 
čolek horský Triturus alpestris  § SO ? 
čolek obecný Triturus vulgaris  § SO ? 
čolek velký Triturus cristatus  §, ES. SO ! 
komplex vodních skokanů Rana esculenta synklepton § V ? 
kuňka obecná Bombina bombina  §, ES. SO ! 
kuňka žlutobřichá Bombina variegata  §, ES. SO ? 
mlok skvrnitý Salamandra salamandra  § SO ? 
ropucha obecná Bufo bufo  § O ? 
ropucha zelená Bufo viridis  §, ES. SO ? 
rosnička zelená Hyla arborea  §, ES. SO ? 
skokan ostronosý Rana arvalis  §, ES. KO ! 
plazi  Reptilia    
ještěrka obecná Lacerta agilis  §, ES. SO ? 
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ještěrka živorodá  Zootoca vivipara  § SO ? 
slepýš křehký Anguis fragilis  § SO ! 
užovka obojková Natrix natrix  § O ? 
ptáci Aves    
bekasina otavní Gallinago gallinago § SO ? 
bělořit šedý Oenanthe oenanthe § SO ? 
bramborníček černohlavý Saxicola torquata § O ? 
bramborníček hnědý Saxicola rubetra § O ? 
břehouš černoocasý Limosa limosa § KO ? 
bukač velký Botaurus stellaris §, ES. KO ? 
bukáček malý Ixobrychus minutus §, ES. KO ? 
cvrčilka slavíková Locustella luscinioides § O ? 
čáp bílý Ciconia ciconia §, ES. O ? 
čírka modrá Anas querquedula § SO ? 
čírka obecná Anas crecca § O ? 
datel černý Dryocopus martius ES. -- ? 
hýl rudý Carpodacus erythrinus § O ? 
chocholouš obecný Galerida cristata § O ? 
chřástal kropenatý Porzana porzana §, ES. SO ? 
chřástal polní Crex crex §, ES. SO ? 
chřástal vodní Rallus aquaticus § SO ? 
jestřáb lesní Accipiter gentilis § O ? 
kavka obecná Corvus monedula § SO ? 
konipas luční Motacilla flava § SO ? 
kopřivka obecná Anas strepera § O ? 
koroptev polní Perdix perdix § O ? 
krahujec obecný Accipiter nisus § SO ? 
krkavec velký Corvus corax § O ? 
krutihlav obecný Jynx torquilla § SO ? 
křepelka polní Coturnix coturnix § SO ? 
ledňáček říční Alcedo atthis §, ES. SO ? 
lejsek bělokrký Ficedula albicollis ES. -- ? 
lejsek šedý Muscicapa striata § O ? 
lžičák pestrý Anas clypeata § SO ? 
morčák velký Mergus merganser § KO ? 
moták pochop Circus aeruginosus §, ES. O ? 
moudivláček lužní Remiz pendulinus § O ? 
orel mořský Haliaeetus albicilla §, ES. KO ? 
ostříž lesní Falco subbuteo § SO ? 
pěnice vlašská Sylvia nisoria §, ES. SO ? 
pisík obecný Actitis hypoleucos § SO ? 
potápka černokrká Podiceps nigricollis § O ! 
potápka malá Tachybaptus ruficollis § O ? 
potápka roháč Podiceps cristatus § O ? 
rákosník velký Acrocephalus arundinaceus § SO ? 
rorýs obecný Apus apus § O ? 
rybák obecný Sterna hirundo §, ES. SO ? 
skřivan lesní Lullula arborea §, ES. SO ? 
slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula §, ES. SO ? 
slavík obecný Luscinia megarhynchos § O ? 
strakapoud prostřední Dendrocopos medius §, ES. O ? 
sýček obecný Athene noctua § SO ? 
ťuhýk obecný Lanius collurio §, ES. O ? 
ťuhýk šedý Lanius excubitor § O ? 
včelojed lesní Pernis apivorus §, ES. SO ? 
vlaštovka obecná Hirundo rustica § O ? 
vodouš kropenatý Tringa ochropus § SO ? 
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vodouš rudonohý Tringa totanus § KO ? 
žluna šedá Picus canus ES. -- ? 
žluva hajní Oriolus oriolus § SO ? 
savci Mammalia    
bobr evropský Castor fiber §, ES. SO ? 
zástupci letounů řád Chiroptera  §, ES. V ? 
netopýr velký Myotis myotis §, ES. KO ? 
netopýr vodní Myotis daubentoni §, ES. SO ? 
netopýři rodu Pipistrellus Pipistrellus s. str. §, ES. SO ? 
netopýr rezavý Nyctalus noctula §, ES. SO ? 
netopýr pestrý Vespertilio murinus §, ES. SO ? 
plchovití (všichni zástupci patří 
mezi zvláště chráněné druhy) 

čeleď Gliridae § V ? 

plšík lískový Muscardinus avellanarius §, ES. SO ? 
veverka obecná Sciurus vulgaris § O ? 
vydra říční Lutra lutra §, ES. SO ? 

 

DOPORUČUJÍCÍ OPATŘENÍ UPLATNĚNÁ V REKULTIVAČNÍM PROCESU  

Pro rekultivaci těžbou ovlivněných území lze doporučit následující opatření (upraveno podle 

KOUTECKÁ 2001): 

1/ Při rekultivacích využívat také “jemné” metody: Podle výsledků průzkumů i víceletého 

sledování změn v krajině postižené důlními vlivy lze konstatovat, že uspokojivých výsledků 

při stabilizaci území lze dosáhnout ponecháním jeho vybraných částí bez úprav (např. bez 

převrstvování hlušinou), anebo v případě realizace návozů umožnění přirozeného vývoje 

ekosystémů. Postupnou sukcesí dochází k tvorbě společenstev směřujících ke klimaxu, tj. 

lužnímu lesu, dubové bučině či dubohabřině. Tento vývoj je dlouhodobý a i jeho přechodná 

stádia mají velký význam pro četné druhy často vzácných rostlin a živočichů.  

2/ Jedním ze zásadních faktorů, ovlivňujících stabilitu krajiny, je na poddolovaných územích 

vodní režim. Poklesové tůně vytvářejí stabilizační prvky narušeného prostředí, a to již několik 

let od svého vzniku (např. vazba některých zvláště chráněných a jinak vzácných druhů 

bezobratlých, obojživelníků a ptáků na tyto lokality, jejichž výskyt je unikátní v rámci celé 

republiky; pro  ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší, zasahující také do těžbou 

ovlivněných částí Ostravska, bylo vydáno nařízení vlády v roce 2007). 

3/ Překvapivě atraktivním prostředím pro četné druhy vodních živočichů jsou i kalové 

(sedimentační) nádrže. Pokud do nich není delší dobu zasahováno, vyvíjejí se zde rozsáhlé 

porosty rákosin významně zlepšující jakost vody, případně další typy biotopů (hostící také 

vzácné druhy rostlin – viz odkaliště Dolu František a Dolu Dukla s bohatým výskytem 

orchidejí a cenným výskytem více ohrožených druhů živočichů). Proto je vhodné alespoň 

některé z těchto nádrží ponechat přirozenému vývoji, případně na vybraných plochách 
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provádět management k zadržování sukcese (v opačném případě dojde k zapojení dřevinného 

patra a vymizení současné garnitury druhů).   

4/ Obvyklým rekultivačním cílem se stává zalesnění. Je však nutno podotknout, že druhová 

skladba vysazovaných dřevin ne vždy odpovídá požadavkům na tvorbu přirozeného prostředí. 

Vysazovány jsou druhy dřevin dostupné ve školkách, často exotické, bez ohledu na druhovou 

skladbu a místo původu (provenienci). Tato praxe zřejmě bude znamenat trvalou korozi 

genofondu místních dřevin – např. dub červený (Quercus rubra), trnovník akát (Robinia 

pseudacacia), škumpa orobincová (Rhus hirta), jehličnany, četné nepůvodní druhy keřů. 

Proto je nutné vysazovat převážně druhy v území původní, aby výsledkem rekultivace byly 

porosty druhové skladby odpovídající potenciální přirozené vegetaci regionu.  

5/ V případě úpravy vodních toků se snažit o jejich přirozený vzhled, a to jak v příčném, tak i 

podélném profilu (meandrující a pokud možno nezpevněné koryto s vegetačním 

doprovodem).    

6/ Před zahájením jakékoliv rekultivační akce je třeba provést aktuální biologický průzkum ve 

vhodném období (převážně jaro a počátek léta) a případně zajistit transfery zvláště 

chráněných a dalších vzácných druhů. Z pozorování krajiny na Karvinsku je zřejmé, že její 

změny někdy probíhají skokem, takže údaje získané v předchozím vegetačním období nemusí 

být platné pro aktuální situaci – jen tak lze předejít nenapravitelným škodám na samovolně se 

vyvíjejících ekosystémech.  

 

ZÁVĚR  

Případová studie hodnotí vliv těžby černého uhlí na krajinu a biotu Ostravska se zaměřením 

na jeho nejvíce postiženou část – Karvinsko. Rozvoj hornictví a na něj navazujícího těžkého 

průmyslu přinesl zásadní změny nejen prostředí, ale i osídlení a způsobu života zdejších 

obyvatel. Ještě v druhé polovině 20. stol. bylo území OKR vnímáno jako obětovaný prostor 

zaměřený na dobývání co největších objemů uhlí a těžký či chemický průmysl.  

Prostředí se začalo zlepšovat až koncem 20. stol., což souviselo jednak se změnou politického 

systému, jednak legislativy. Při některých rekultivacích dochází i k vnímatelné změně 

v přístupu při utváření finální podoby hornické krajiny – ve větší míře jsou respektovány 

podmínky ochrany přírody.  

Na základě dlouholetých průzkumů realizovaných na Ostravsku lze konstatovat, že 

biodiverzita v těžbou ovlivněných územích může být srovnatelná nebo i vyšší než v územích 

hornictvím nezasažených. To je dáno pestrostí biotopů, které v důsledku těžby vznikají 

(zásadní význam mají přechodné fáze vývoje ekosystémů v různých sukcesních stádiích). 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ A OCHRANA PŘÍRODY 

 

Jiří Flousek 

 

Naše pohraniční pohoří poskytují příznivé geomorfologické i klimatické podmínky pro 

sportovní a rekreační lyžování, a proto se v nich nacházejí všechna nejvýznamnější centra 

zimních sportů (VYSTOUPIL et al. 2006). Současně je však většina těchto území i 

přírodovědně cenných a chrání je statut některé z kategorií zvláště chráněných území ČR, 

většinou jako národní park nebo chráněnou krajinnou oblast (viz AOPK 2010). 

Výstavba nových lyžařských areálů, lanových drah, vleků a sjezdovek není v naší republice 

ničím novým, v posledních zhruba 20 letech je však výrazně intenzivnější. Přepravní kapacita 

lanovek a vleků v 15 největších lyžařských centrech ČR stoupla v období 2005–09 o plnou 

třetinu, z 92.500 na 122.400 osob/hod. (VITVAROVÁ 2009). Prodej sněžných děl vzrostl 

během dvou zim v letech 2006–08 o dva řády, s odhadem asi 1500 instalovaných děl na 

našich sjezdovkách k roku 2008 (FRÁNEK 2008). V Krkonoších vzniklo v letech 1990–2007 

téměř 40 ha sjezdovek, z poloviny na území národního parku, z poloviny v jeho ochranném 

pásmu; nové záměry plánovaly odlesnění dalších 14 ha lesa, tentokrát však již jen v národním 

parku (LHOTA 2007, nepubl.). 

Stojíme tak před komplexním problémem, který některé studie považují za „nejškodlivější 

lidskou činnost v horském prostředí“ (MACKENZIE 1989; ILLICH & HASLETT 1994; 

RIES 1996 aj.) a který se v alpských zemích řeší již několik desetiletí – nejen z hlediska 



 300

dopadů na přírodní prostředí, ale rovněž na život místních obyvatel. Co všechno je 

ovlivňováno? 

 

LESY A KRAJINNÝ RÁZ 

Rozvoj lyžařských areálů u nás je ve většině případů řešen na úkor lesních porostů. Dochází 

tak k fragmentaci lesa a k výraznému narušení jeho základních funkcí (stabilizace 

stanovištních podmínek a vodních poměrů, ochrana půdy před erozí). 

Fragmentace lesa přispívá ke snížení jeho ekologické stability a biodiverzity. Vznik nových 

porostních stěn výrazně zvyšuje riziko následného rozpadu okolního lesa – vlivem bořivých 

větrů, snadnějšího pronikání imisí do nitra porostu či šíření kůrovce. Na fragmentaci 

negativně reaguje řada lesních živočichů, jejichž populace se tříští do mnoha obtížněji 

komunikujících částí. Druhy vázané na uzavřené lesní komplexy ustupují od nově otevřených 

okrajů, malým fragmentům lesa se vyhýbají nebo z nich úplně mizí. Snižuje se tak plocha 

vhodných biotopů a vznik nové sjezdovky ovlivňuje populace na mnohem větším území, než 

je záměrem bezprostředně dotčená plocha (např. MATTHYSEN et al. 1995; LAIOLO 

& ROLANDO 2005). 

V našich NP jsou rozvojovými aktivitami navíc zasaženy lesy zvláštního určení, jejichž 

prvořadou funkcí je ochrana vodních zdrojů a půdy a zachování území určených k ochraně 

přírody, nebo i lesy ochranné na lokalitách s mimořádně nepříznivými stanovištními 

podmínkami. Ne tedy lesy určené k odtěžení a nahrazení komerční aktivitou. 

Výrazný zásah do lesních porostů uzavřených horských údolí i dobře viditelných svahů 

ovlivňuje rovněž krajinný ráz území a často podstatně snižuje jeho hodnotu (např. 

BRYCHTOVÁ & KRAUSE 2003–05). 

 

LOUKY 

Dalo by se očekávat, že na rozdíl od lesů sjezdovky na loukách přírodě neškodí. Výstavba 

lanovek a vleků, terénní úpravy povrchu, rozvody technického zasněžování a další stavby 

související s provozem lyžařského areálu jsou však provázeny rozsáhlou stavební činností, při 

které dochází k plošnému poškozování a změnám vegetačního krytu. Úbytek a fragmentace 

lučních biotopů, úprava sjezdovek a jejich zasněžování vedou k poklesu jejich ekologické 

stability a druhové rozmanitosti (např. KRAHULEC et al. 1996; KAMMER 2002; WIPF et al. 

2005). 
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ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ 

Původní lesní a nelesní společenstva jsou v místě lanovek a sjezdovek nahrazována druhově 

velmi chudými společenstvy travin, tvořenými často geneticky nepůvodními druhy ze směsí 

používaných k zatravňování sjezdovek. 

Na přirozené louky nebo pastviny dopadá více semen než na sjezdové tratě, semenná banka je 

na nich proto bohatší (URBANSKA et al. 1998). Velké plochy sjezdovek je naopak nutné 

zatravňovat směsí, která v lepším případě obsahuje jen několik málo vhodných druhů. Osivo 

často nepochází z podobného horského biotopu a na sjezdovku jsou tak zavlékány geneticky 

nevhodné druhy – konkurenčně silnější, postupem času vytlačující druhy původní nebo 

dokonce způsobující jejich genetickou korozi. 

Na upravovaných sjezdovkách dlouhodobě dochází k ochuzování druhové skladby vegetace. 

Prosazují se rostlinné druhy rostoucí rychle a kvetoucí později, ustupují naopak druhy časně 

kvetoucí; dochází k biochemickým změnám v biomase vegetace (např. KAMMER 2002; 

WIPF et al. 2005; ZEIDLER et al. 2008). 

Se změnou vegetace se mění i společenstva živočichů (např. HADLEY & WILSON 2004; 

NEGRO et al. 2009; 2010). Kromě vlivu výše zmíněné fragmentace byla prokázána např. 

menší početnost a diverzita některých skupin brouků, pavouků, rovnokřídlého hmyzu, ptáků 

či savců na sjezdových tratích a v jejich okolí; lesní ptáci navíc preferovali rozhraní lesa a 

pastviny před ekotonem lesa a sjezdové trati (ILLICH & HASLETT 1994; LAIOLO & 

ROLANDO 2005; ROLANDO et al. 2007). Významné je rušení a střety tetřevovitých ptáků 

s lany lanovek a vleků, zvířata mohou hynout rovněž v záchytných sítích podél sjezdovek, 

v blízkosti skiareálů se vyskytuje více predátorů (např. MIQUET 1990; ZEITLER & 

GLANZER 1998; WATSON & MOSS 2004; THIEL et al. 2011). 

Lyžařské areály však ovlivňují biotopy rostlin a živočichů i na vzdálenějších lokalitách. 

Lanové dráhy jsou často provozovány celoročně, ulehčují přístup do hřebenových partií hor 

(běžné jsou přepravní kapacity až 2400 lidí/hod.) a zvyšují tak množství návštěvníků, pěších 

turistů i běžkařů, v přírodovědně nejcennějších a současně nejcitlivějších horských partiích. 

Pouze v nemnoha případech je dokumentován i pozitivní vliv sjezdovek, např. vytvářením 

vhodných stanovišť pro druhy obnažených ploch, jako jsou plavuníky rodu Diphasiastrum, 

hořeček nahořklý (Gentianella amarella) či zvonek vousatý (Campanula barbata) 

(CHLAPEK et al. 2009). Zatím spíše výjimečné jsou výsledky výzkumu při a nad horní 

hranicí lesa v Jeseníkách, kde u řady skupin organismů (mechorosty, lišejníky, motýli, brouci, 

pavouci aj.) nebyl negativní dopad tamní sledované sjezdovky prokázán; souhrnně však 
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studie hodnotí vliv intenzivního lyžování na přírodu jako prokazatelně negativní (BUREŠ et 

al. 2009). 

 

PŮDA A VODA 

Vznik nové sjezdovky je obvykle spojen s rozsáhlými terénními úpravami při zarovnávání 

původního povrchu. Dochází k degradačním změnám fyzikálních a chemických vlastností 

půdy, jsou převrstveny půdní horizonty a zlikvidována humusová vrstva (v horách vznikající 

až stovky let), snižuje se množství uhlíku vázaného v půdě a vyplavují se další důležité prvky, 

klesá diverzita půdní fauny. K mechanickému poškozování půdy a vegetace však dochází i při 

následném provozu sjezdovek, např. při údržbě tratí rolbou v období nedostatku sněhu či při 

jejich úpravách mimo zimní sezónu (CARNUSCA et al. 1990; HAEBERLI 1992; KOPESZKI 

& TROCKNER 1994). 

V souvislosti s odlesněním a terénními úpravami se zásadně mění hydrologické poměry 

dotčené lokality. Dochází k vysychání či snížení vydatnosti pramenišť v místě zásahu 

i v širším okolí, zrychluje se odtok vody z bezlesých svahů, snižuje její vsakování. Běžné je 

splachování svrchní vrstvy půdy a plošná eroze (než se vytvoří zapojené bylinné patro), 

zvyšuje se riziko sesuvů a záplav. K riziku povodní při případných jarních deštích přispívá 

rovněž stlačený sníh na sjezdovkách, který má menší schopnost jímat vodu (např. 

NEUMANN & MERRIAM 1972; EEA 2009). 

 

UMĚLÉ ZASNĚŽOVÁNÍ, EUTROFIZACE 

Nezanedbatelným zásahem do vodního režimu je zasněžování technickým sněhem, dnes již 

nezbytný předpoklad funkčnosti lyžařských areálů. Výrazným způsobem ovlivňuje odlesněné 

plochy i uměle zasněžované louky, vyloučit nelze ani rizika při zásobování kvalitní pitnou 

vodou. 

Řada studií prokazuje významně negativní vliv zasněžování a technického sněhu na vodní 

poměry a přírodní prostředí vůbec. Sjezdovky s technickým sněhem mají nejméně dvakrát 

větší masu sněhu (vody) než tratě se sněhem přírodním. Technický sníh má jiné fyzikálně-

chemické vlastnosti než sníh přírodní a taje o 2–6 týdnů později. Upravované sjezdovky 

(v tomto případě i s přírodním sněhem) mají vyšší hustotu, tvrdost a obsah vody než plochy 

s neupraveným sněhem. Komprese sněhu zvyšuje jeho tepelnou vodivost, teplota povrchu 

půdy klesá až hluboko pod bod mrazu, zhoršuje se výměna plynů. Výsledkem je změna půdní 

fauny, nižší diverzita organizmů a nižší produktivita ovlivněného stanoviště, složení vegetace 

se posouvá k později kvetoucím druhům, méně odolným větru (např. KAMMER 2002; 
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RIXEN et al. 2003; 2004). Důležitý je poznatek, že vliv technického sněhu na přírodu je 

kumulativní (WIPF et al. 2005). 

V souvislosti s globálním oteplováním je relativně méně dní, kdy je teplota dostatečně nízká 

pro výrobu technického sněhu bez pomoci aditiv. Tyto přípravky (chemického i biologického 

původu) dále přispívají ke změně půdních poměrů, k vyšší eutrofizaci půdy i vodních toků či 

k poklesu diverzity rostlinných společenstev (RIXEN et al. 2008). U bílkovinných přípravků 

navíc není jednoznačně potvrzeno, že nemají i další vedlejší účinky. 

K vytvoření 1 m3 umělého sněhu je třeba 250–500 l vody, což při jeho vrstvě 20–35 cm 

představuje spotřebu 700.000–1.200.000 litrů na 1 hektar sjezdovky (např. PRÖBSTL 2006). 

Žádná studie však dosud nehodnotí, jak se extrémní odběr vody v době minimálních zimních 

průtoků projevuje na její celoroční dostupnosti pro obyvatele a návštěvníky lyžařských center. 

Ve francouzských Alpách byl zjištěn pokles průtoku vody v dotčených tocích o 40–70 % a 

ztráty vody odpařováním umělého sněhu na svazích jsou odhadovány min. na 30 % 

(DE JONG 2007). 

Výše naznačenému problému se často předchází výstavbou umělých vodních nádrží. Dochází 

tak k dalšímu záboru půdy, změnám reliéfu, čerpání vody (většinou přirozeně úživnější, 

s vyšším obsahem minerálů a dalších prvků i s vyšším znečištěním) z údolí do vyšších poloh 

a k následné eutrofizaci zasněžovaných ploch (např. KAMMER 2002). 

Samostatným problémem je vysoká energetická náročnost zasněžovacích zařízení (v alpských 

zemích souhrnně odhadovaná na 600 GWh ročně), nepřímo ovlivňující životní prostředí 

v jiných lokalitách a na mnohem rozsáhlejším území, než se nacházejí vlastní skiareály 

(výstavba nových zdrojů energie, produkce emisí CO2 atd.) (např. AGRAWALA 2007).  

 

HLUK A SVĚTLO 

Významným faktorem je hlukové a světelné znečištění skiareálů a jejich i vzdáleného okolí. 

Mimo běžný denní provoz (vč. častého hudebního ozvučení) se jedná zejména o noční provoz 

sněžných roleb a skútrů při zimní údržbě sjezdovek a lanových dopravních zařízení. Dalším 

příspěvkem je rovněž noční provoz osvětlených sněhových děl pro výrobu technického sněhu, 

jejichž hluk dosahuje 60–115 dB (např. CIPRA 2004; ŠVAJDA 2007). 

Intenzita osvětlení sjezdovek bývá až o 1–2 řády vyšší, než je nutné, a výrazně ovlivňuje 

území mnohem větší, než je její plocha (vlastní pohoří přesahuje v řádu kilometrů) 

(BRYCHTOVÁ et al. 2005; HOLLAN 2006; BANAŠ 2008). Zatímco negativní dopady 

nočního osvětlení na krajinný ráz území jsou zřejmé, o vlivech hluku a světla na populace 

ptáků a savců obecně není dosud moc známo (např. RICH & LONGCORE 2006). 



 304

KLIMATICKÁ ZMĚNA 

Pro budoucí existenci lyžařských areálů jsou velmi významným faktorem probíhající 

klimatické změny, tj. především očekávané problémy s menším množstvím a časově kratší 

přítomností přírodního sněhu, problémy s klesajícím množstvím dostupné vody a další (např. 

BREILING & CHARAMZA 1999; ELSASSER & MESSERLI 2001; SCOTT & MCBOYLE 

2007). 

Ze socio-ekonomických studií vyplývá krátkozrakost budování nebo rozšiřování skiareálů, 

které nebudou moci v časovém horizontu desítek let zajistit kvalitní podmínky pro lyžování 

bez velkých nároků na vodní zdroje a energii (v Alpách se jako neperspektivní jeví již dnes 

areály pod 1600 m n. m.). Lyžařské areály v nižších polohách budou patrně zanikat, nebo 

bude vzrůstat výroba technického sněhu a s ní i spotřeba energie a vody (např. AGRAWALA 

2007; TEICH et al. 2007). 

 

SOCIO-EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Častým argumentem investorů je ekonomický a sociální přínos sjezdového lyžování. Je však 

značně diskutabilní, zda vybudování skiareálu skutečně má pozitivní ekonomický dopad na 

region. Není zřejmé, zda realizace záměru bude ekonomicky přínosná pro celé město či obec, 

nebo pouze pro investora. Z nastavení daňových zákonů v ČR navíc vyplývá, že daně 

z prosperujících skiareálů směřují do místa, kde sídlí vlastník firmy – v případě našich 

horských center tedy často mimo jejich území. Není rovněž zřejmé, zda realizace záměru 

neznevýhodní zbývající části regionu, zejména menší obce v podhůří (odlivem návštěvníků 

preferujících přírodní hodnoty a „nealpský“ ráz krajiny, vystěhováváním místních obyvatel 

z rekreačních center apod.). Odpovídajících studií je však stále nedostatek (např. WTO 2003; 

PICKERING et al. 2010). 

Základní problém je však zřejmý bez podrobnějších studií. Je-li v regionu na příjmy 

ze sjezdového průmyslu přímo či nepřímo vázána významná část obyvatel (pro Krkonoše se 

udává asi 80 %), pak je nejvyšší čas přemýšlet o diverzifikaci jeho aktivit. Region, který žije 

v době globálního oteplování téměř výhradně ze sjezdového lyžování, by mohl mít v brzké 

budoucnosti zásadní problémy. 

 

EXISTUJE ŘEŠENÍ? 

Vzhledem ke své geomorfologii a přítomnosti pouze nevelkých horských oblastí se Česká 

republika nikdy nestane velmocí sjezdového lyžování. Zvláště když v dosahu několika hodin 
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jízdy vlakem či autem jsou kvalitní alpská lyžařská centra, schopná uspokojit i nejnáročnější 

sjezdaře. 

Každé z vhodných území u nás má již dnes své lyžařské zázemí pro průměrnou lyžařskou 

klientelu. Možným řešením je proto zlepšování infrastruktury a služeb v takovýchto centrech, 

bez dalšího rozšiřování na úkor okolního prostředí, a nabídka mnohem pestřejší mozaiky 

aktivit pro návštěvníky než je pouze sjezdové lyžování. Naše pohoří jsou velmi malá na to, 

aby snesla další rozvoj lyžařských areálů bez dramaticky negativních dopadů na horskou 

přírodu. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: NÁVŠTĚVNOST A OCHRANA PŘÍRODY NA PÁLAVĚ 

 

Jiří Matuška 

 

V území CHKO Pálava je návštěvnost soustředěna především do velmi atraktivních 

Pavlovských vrchů (obecně označovány jako Pálava) a do turistického střediska území, 

kterým je město Mikulov. Tato tradiční místa soustředěné turistiky a cestovního ruchu navíc 

přirozeně navazují na sousední turistickou destinaci, kterou je Lednicko-valtický areál. 

V CHKO Pálava je vyznačeno celkem téměř 33 km turistických značených tras a dostatečně 

se tak naplňují potřeby pěší turistiky. V terénu jsou vyznačeny čtyři stupně turistických tras 

(červená, modrá, zelená, žlutá), z nichž jednoznačně nejvyužívanější je červená trasa vedoucí 

přes Pavlovské vrchy a procházející většinou maloplošných zvláště chráněných území (NPR 

Děvín-Kotel-Soutěska, NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen a PR Turold) nebo jejich 

ochrannými pásmy. V severní části CHKO na ni navazují kratší úseky modré, zelené a žluté 

trasy spojující okolní obce s NPR Děvín-Kotel-Soutěska. Nově jsou lokálně propojeny tři 

obce (Bavory, Perná, Klentnice), zasahující do NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen.  

Na Pálavě tak dochází v průběhu roku k velkému soustřeďování turistů. Jde o dobu asi 6 

měsíců, vymezenou zejména od poloviny dubna do poloviny října, kdy nápor turistické 

veřejnosti se zvýšenými počty návštěvníků přichází obvykle v určitých sezónních vlnách: 

 první dekáda května (převážně individuální turisté) 

 první polovina června (převážně školní zájezdy) 

 červenec a srpen (převážně rekreanti z okolních zařízení, např. areálu u Vodního díla 

Nové Mlýny 

 konec září až polovina října (individuální i skupinoví návštěvníci se zaměřením na 

víno) 
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Podle celoročního (2006) automatického sčítání návštěvníků v "ústřední" NPR Děvín-Kotel-

Soutěska je celoroční počet návštěvníků zde odhadován na cca 82 000 lidí (KMET 2010). 

Území NPR je pro tuto kapacitu vybaveno třemi zásadními prostory (sedlo pod hradem, 

odpočívka nad studánkou, odpočívka v Soutěsce) kde je předpokládáno shromažďování za 

účelem odpočinku a hlavně určení dalšího směru pohybu návštěvníků. Pro jejich cílené 

usměrňování je zde zřízena naučná stezka, která je umístěna na značených turistických trasách 

a je vybavena celkem 18 informačními panely. Tři, tzv. směrové panely jsou právě u 

odpočivných míst a obsahují podrobnou mapu území a podrobnější pokyny pro chování 

návštěvníků. Přestože se při tomto počtu návštěvníků většina z nich zde chová naprosto 

bezproblémově, projevují se přímé kolize mezi zájmy ochrany přírody a pěší turistiky 

především právě na zřícenině hradu Děvičky a to hlavně odhazováním odpadků a pak 

sešlapem vegetace. Jinde můžeme sledovat stále ještě občasné trhání a vyrýpávání rostlin v 

nejbližším okolí trasy a také ničení a poškozování vegetace při nepovoleném pohybu mimo 

vyznačené trasy. Nepřímo se pak neřízená a nadměrná turistika projevuje rušením ptáků a 

savců zvýšeným hlukem. 

V jižní části CHKO je ještě situována část modré trasy vedené mezi Mikulovem a Valticemi, 

východní části území se dotýká krátkým úsekem červená trasa Hustopeče - Valtice. V části 

CHKO, kde jsou vymezeny myslivecké obory, naopak turistické trasy chybí, přestože by zde 

alespoň jedna mohla být vymezena.  

Cykloturistika se během posledních let stala fenoménem Pálavy. Vysoký zájem podporuje 

téměř 35 kilometrů v terénu vyznačených cyklotras. Ty jsou vedeny uvnitř nebo po hranici 

CHKO a trasy míří z CHKO dále paprsčitě do všech stran. Jižní částí CHKO vede 

mezinárodní dálková cyklotrasa Praha - Wien, v ostatním území jsou vymezeny cyklotrasy 

regionálního a místního významu, všechny vedené po silnicích nebo účelových cestách mimo 

území zvýšené ochrany přírody a krajiny (MZCHÚ). Trasy jsou zakresleny v turistických 

mapách (fialová barva) nebo přímo v účelově vydaných cykloturistických mapách.  

Specifickou záležitostí v CHKO Pálava je tzv. Vinařská naučná stezka, cyklotrasa obkružující 

Pavlovské vrchy uvnitř CHKO, vhodná především pro cyklistické návštěvníky svými většími 

vzdálenostmi mezi zastávkami a jejím umístěním u komunikací. Formou vlastních značek 

(bílý hrozen vína v zeleném čtvercovém poli) a vybavením informačními panely seznamuje 

turisty s tradicemi Mikulovské vinařské oblasti a s historií i současností vinařství. V tomto 

smyslu jsou vyznačené i žlutými směrovými tabulkami (obvyklými pro značení cyklotras) 

doplněnými logem „VINAŘ“. V řadě případů je tak značení cyklotras zdvojené, v některých 

případech jsou vedle sebe umístěny 2 směrové tabulky se shodným označením, ale ukazující 
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jiný směr. Jízda na kole po pozemních komunikacích není ve střetu se zájmy ochrany přírody 

a krajiny. Stejně jako u pěší turistiky platí, že by bylo možné vyznačit cyklotrasy také v území 

mysliveckých obor, kde je příhodný terén a atraktivní prostředí. 

Důležitým nástrojem ovlivňování návštěvnosti v CHKO Pálava je terénní informační systém. 

Správa CHKO se snaží naplňovat svoji koncepci informačního vybavení území CHKO v 

podobě odpovídajícího označení hranic území CHKO na příjezdových silnicích, dále 

označením hranic maloplošných zvláště chráněných území a navíc ještě umístěním 

informačních panelů s odbornou i usměrňující informací pro pohyb v těchto územích. Ve 

všech veřejně přístupných rezervacích s vymezenými turistickými trasami jsou na vstupech, v 

kombinaci s úředním označením, instalovány informace pro návštěvníky nahrazující dřívější 

návštěvní řády.  

V CHKO Pálava jsou zřízeny dvě naučné stezky ochrany přírody, v roce 2003 byla v PR 

Turold obnovena naučná stezka s 8 panely na trase před veřejnosti zpřístupněnou jeskyní, na 

konci roku 2004 byla rekonstruována naučná stezka v NPR Děvín-Kotel-Soutěska, složená z 

celkem 18 panelů. V ostatních rezervací se nabízí možnost zřídit naučnou stezku v PR Svatý 

kopeček, a v NPR Tabulová. Mimoto jsou v CHKO ještě zřízeny jinými subjekty již zmíněná 

Vinařská NS (12 panelů) a Mikulovská NS (6 panelů), ty se ale tématicky netýkají ochrany 

přírody.  

Významným prvkem v organizaci návštěvnosti v regionu je provoz Turistického 

informačního centra (TIC) Mikulov se sídlem v Mikulově. Tato služba vznikla pod záštitou 

ZO ČSOP Adonis a plní svoji funkci zejména na Mikulovsku a přilehlém regionu, 

koordinačně působí i pro ostatní TIC v okrese. Terénní služby a aktivity TIC Mikulov jsou 

koordinovány ve spolupráci se Správou CHKO Pálava, především lektorskou formou. 

Návštěvnické využívání území CHKO Pálava pro rekreaci, sport a turistiku je možné, ale 

především s ohledem na přírodní podmínky a významnost území pro ochranu přírody. 

Potenciál oblasti pro rekreaci, sport a turistiku je vcelku velký a doposud ne zcela naplněný. 

Převažující rekreační aktivity v CHKO jsou definovány především jako krátkodobá pěší 

turistika, vícedenní pobytová rekreace a některé lokální sportovní aktivity. 

Rekreace, převážně víkendová nebo prázdninová či dovolenková, a její zázemí je situována 

zejména do domů v jednotlivých obcích. Tradice a další rozvoj turistiky v regionu způsobuje 

rozšiřování dalších podnikatelských aktivit, zajišťujících především stravovací a ubytovací 

služby v jednotlivých obcích a zejména ve městě Mikulov, které je přirozeným centrem 

rekreačního ruchu. Zde se jedná především o soukromé pobyty, ale i o kongresovou turistiku. 
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V CHKO Pálava není provozováno ani jedno veřejné tábořiště, zřejmě z důvodů snadného 

táboření v nedalekém kempu Merkur u obce Pasohlávky na odlehlé straně I. nádrže Vodního 

díla Nové Mlýny (VDNM). Tuto nabídku doplňují vhodné plochy u břehu - Dolní 

(Novomlýnské) nádrže VDNM, v areálu jachtařského klubu, které uspokojují poptávku a 

nepodmiňují tak tlaky na budování obdobných areálů uvnitř CHKO.  

Přírodní veřejná koupaliště v CHKO nejsou v současné době provozována, protože v území 

nejsou příhodné přírodní ani vodohospodářské podmínky. Jediné místní koupaliště se nachází 

v Mikulově. Protože je situováno do městské zástavby, není v rozporu se zájmy ochrany 

přírody.  

S návštěvností Pavlovských vrchů souvisí i některé sportovní aktivity, jako jsou 

cykloturistika, padákové létání (paragliding) a nebo horolezení. Cyklisté na terénních kolech 

jsou převážně úzce vázáni na reliéf zvláště chráněných území, zejména národních přírodních 

rezervací (NPR), kde se nepovoleně stávají silným devastačním prvkem. Dochází zejména k 

narušování půdního povrchu, což vede k následné erozi půdy. U paraglidingu a horolezení 

bylo nově přistoupeno k vymezení dvou areálů v chráněných územích (Stolová hora, Kotel), 

kde při udělení výjimky je možno tuto činnost uskutečňovat. V území CHKO se již objevily i 

záměry na vybudování golfových hřišť, doposud ale jen ve stádiu úvah a záměrů. 

Do práce s návštěvnickou veřejností spadá svým charakterem i stráž ochrany přírody, které je 

zřizována Správou CHKO a aktivuje především na turistických trasách Pálavy v 

nejatraktivnějších dnech. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: HOROLEZCI V PÍSKOVCOVÝCH OBLASTECH 

 

Jiří Hušek 

 

Horolezectví je jednou z nejstarších rekreačních a sportovních aktivit provozovaných ve volné 

přírodě. Skalní útvary, které se vyvinuly v kvádrových pískovcích České křídové tabule, byly 

cílem horolezců od samého počátku vzniku sportovního horolezectví. Na rozdíl od většiny 

dalších lezeckých terénů nebyly nikdy prostým cvičným terénem pro náročné výstupy ve 

velehorách, nýbrž staly se prostředím pro rozvoj samostatné lezecké discipliny se 

specifickými technikami, pravidly a etikou. Pískovcové lezení začíná dobýváním vrcholů 

mohutných skalních věží v Saském Švýcarsku nedaleko za českou hranicí, již po polovině 

devatenáctého století. První výstup na skalní suk Falkenstein nedaleko Bad Schandau byl 

podniknut již v roce 1864, tehdy ještě s použitím umělých pomůcek, fixních lan a žebříků. 

Sportovní pískovcové lezení, kdy je k postupu používáno pouze vlastní síly lezce a 

přirozených tvarů skály začíná výstupem na skalní věž Mōnch v Rathenu v roce 1874. Za 

českou hranici se sportovní horolezectví rozšířilo již před koncem 19. století, nejprve v oblasti 

Labských pískovců a Lužických hor, a to díky objevitelské činnosti saských a později 

libereckých Němců. Významná skalní města Českého ráje začala být sportovně využívána 

před rokem 1910, většinou opět saskými a sudetskými Němci. V roce 1907 byl založen první 

český horolezecký spolek, zaměřený na pískovcové lezení, Lezecký kroužek Prachov. 

Největší skalní města východních Čech na Broumovsku, zejména adršpašské a teplické, byla 

lezecky objevena až mnohem později, na sklonku dvacátých let 20. století. Od počátku bylo 

pískovcové lezení vnímáno jako velmi atraktivní aktivita, ovšem s ohledem na jeho náročnost 

a nebezpečnost bylo provozováno relativně malou a výlučnou skupinou sportovců. Na rozvoj 

pískovcového lezení měly omezující vliv obě světové války, v českých zemích pak i 

poválečný odsun německých obyvatel ze Sudet. Naopak společenské změny po druhé světové 

válce a spuštěná železná opona znamenaly omezení volného pohybu horolezců z Čech a 

východního Německa a ve svém důsledku způsobily soustředění lezců na „domácí“ 

pískovcové terény. Souběžně s pískovcovým lezením se rozvíjí také lezení na 

nepískovcových skalách. Některé oblasti jsou pojímány jako „cvičné“ skály pro přípravu na 

výstupy v horách (Český a Moravský kras, Bořeň apod.), jinde se lezení vyvíjí v přímé vazbě 

na styl a etiku pískovcového lezení (např. Jizerské hory - od roku 1895). 

Pískovcové lezení se v počátcích soustředilo na zdolávání skalních vrcholů, věží, 

nejsnadnějšími směry, velmi rychle se však cílem stala vlastní výstupová trasa (lezecká cesta) 
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a stupňování obtížností, začínají vznikat nové výstupy na již dostoupené věže a objevují se 

obtížné cesty na nelezecky přístupné skalní masivy. Na rozdíl od řady dalších horolezeckých 

disciplin využívá lezec na pískovcích k postupu pouze přírodní tvary skály, k postupovému 

jištění pak výhradně textilních smyček s karabinami a fixní jisticí body jsou umísťovány 

velmi spoře. Těmito trvalými jisticími body jsou zpravidla vrtané skoby a kruhy osazené do 

otvoru ve skále lepením nebo temováním. Podobně jsou na vrcholu skály umístěny vratné 

body - slaňovací kruhy. Běžné bývá umístění krabice s vrcholovou knížkou pro zápisy 

provedených výstupů. Původně se lezlo naboso, později v obuvi s měkkou podešví, dnes ve 

speciální obuvi (lezečkách) s podešví z tvrdé neprofilované gumy. Součástí lezeckých návštěv 

skalních oblastí bývalo tradičně přespání v přírodě, většinou ve formě bivaku pod skalním 

převisem, s nezbytným ohništěm. Horolezectví vždy kromě vlastní pohybové aktivity 

obsahovalo silnou společenskou stránku. 

Vliv pískovcového lezení na přírodní prostředí je po více než stovce let existence dobře 

zdokumentován. Pískovec je hornina, která není v regionu České křídové tabule homogenní a 

podle jednotlivých lokalit vykazuje velkou variabilitu vlastností. Obecně lze ovšem 

konstatovat, že je to hornina velmi křehká (zejména za vlhka - vápnité tmely) a citlivá na 

mechanické opotřebení. Určitou výjimkou, plošně málo významnou, jsou cenomanské 

pískovce s křemitým tmelem, vyzdvižené podél Lužického zlomu (např. Suché skály, 

Vranovský hřeben - Panteon). Zvětráváním měkké horniny se na povrchu pískovcových skal 

vytváří velmi bohatý mikroreliéf, místy s filigránskými tvary jemných hrotů, lišt nebo voštin. 

Tyto tvary jednak umožňují výstup lezce a jeho zajištění, na druhé straně jsou velmi náchylné 

k poškození. Častým poškozením také je vybroušení hlubokých zářezů do měkkého pískovce 

při dobírání lana nebo při jeho stahování po slanění. Úpatí skal bývá tvořeno hlubokými 

nesoudržnými vrstvami sterilního písku, krytými mělkou půdou a chudou vegetací, které jsou 

extrémně citlivé na sešlap a následnou mohutnou vodní erozi. Vliv lezení na fytocenózu se 

projevuje již zmíněným sešlapem vegetace na úpatí skal a na zarostlých temenenech věží a 

masivů. Dále možným poškozováním vzácných a ohrožených rostlinných druhů, jejichž 

unikátním biotopem jsou právě stěny pískovcových útvarů (např. kriticky ohrožená kapradina 

vláskatec tajemný Trichomanes speciosum Willd.). V neposlední řadě může být vegetace 

poškozována úmyslným výřezem dřevin nebo čištěním skály, zejména při prvovýstupech. 

Pokud se týká zoocenózy, negativní vliv lezení spočívá především v rušení živočichů, 

především pak ptáků při hnízdění. Římsy a dutiny pískovcových skal vyhledává k hnízdění 

řada ohrožených druhů dravců, sov nebo pěvců (např. sokol stěhovavý Falco peregrinus, výr 

velký Bubo bubo, kavka obecná Corvus monedula nebo krkavec velký Corvus corax). 
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Konflikt horolezectví, včetně pískovcového lezení, a ochrany přírody je zcela přirozený. 

Skalní oblasti a útvary jsou jediným prostředím pro provozování lezeckých aktivit, zároveň 

patří ve středoevropském kontextu k přírodně nejcennějším lokalitám. Jejich charakter a 

nepřístupnost je vyřadila z přímého hospodářského využití a lidské zásahy zde byly 

minimalizovány. Z toho důvodu se zdejší ekosystémy uchovaly v přírodní nebo přírodě blízké 

podobě a staly se logicky předmětem zájmu nově vznikající státní ochrany přírody. S několika 

nepodstatnými výjimkami jsou dnes pískovcové skály součástí zvláště chráněných území 

všech kategorií. Je přitom třeba říci, že územní ochrana vznikla v době, kdy konkrétní lokality 

byly již desítky let horolezecky využívány (i v nejstarší současné NPR Adršpašsko-teplické 

skály, vyhlášené v roce 1935, se intenzivně lezlo již roku 1928). Význam ochrany přírody 

roste v době, kdy v kulturní a industriální krajině ubývá přírodních biotopů; zároveň roste 

poptávka po sportovním využívání přírodního prostředí a výsledkem je prohlubování 

konfliktu těchto dvou zájmů. 

Po roce 1990 nastala znatelná kvalitativní i kvantitativní změna v provozování horolezeckých 

aktivit. V souladu s trendy západní společnosti nabývá na významu aktivní životní styl. 

Dynamicky roste ekonomická úroveň občanů ČR a stejně tak přibývá volného času. Zároveň 

ovšem vystupují do popředí konzumní prvky života a trávení volného času. Tyto trendy jsou 

dobře čitelné i ve vývoji pískovcového lezení. Sportovní lezení zažívá kvantitativní nárůst s 

rozvojem umělých lezeckých stěn, které umožňují intenzivní trénink výkonnostních lezců a 

jsou iniciačním prostředím pro nováčky. Poptávka po přírodních lezeckých terénech se tak 

logicky zvyšuje, zároveň se však mění profil uživatele, který nemá metodické zázemí 

horolezeckých klubů a oddílů, technicky a technologicky je vybaven a preferuje co 

nejbezpečnější, „nezávazný“ způsob lezení s potlačením jeho psychické stránky. Dříve 

prakticky nedostupné vybavení se stává běžnou nabídkou sportovních obchodů a předmětem 

cíleného marketingu. Kvalita vybavení řádově roste (například lana dostupná v ČR před 

rokem 1990 zpravidla nevyhověla zkoušce bezpečnosti a nevydržela ani jeden normovaný pád 

podle standardů bezpečnostní komise mezinárodní horolezecké unie UIAA, dnešní lana jsou 

běžně konstruována na 8 - 10 normovaných pádů). Sílí tlaky na změnu etiky lezení a pravidel 

vycházejících z tradičních saských zásad a kladoucích důraz na vyrovnání fyzického a 

mentálního výkonu. U nově vytvářených lezeckých cest se zkracují rozestupy mezi fixními 

jištěními, objevují se požadavky na dodání nových fixních jištění do starých cest, běžně se 

začíná používat také jištění lanem shora („toprope“), které zcela eliminuje riziko pádu. 

Lezecké kurzy se stávají předmětem komerčních nabídek specializovaných agentur a 

cestovních kanceláří. Nápor na pískovcové skály tak stále narůstá a reálné i potenciální 
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poškozování přírodního prostředí také. Na druhé straně státní ochrana přírody velmi obtížně a 

pomalu reaguje na změnu podmínek, a to jak v oblasti exekutivní, tak legislativní. 

Právní úprava lezení na českých pískovcích je dána příslušnými ustanoveními zákona o 

ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.) v platném znění (dále „zákon“). Základní rámec je 

dán obecnou ochranou přírody a ochranou druhovou, v praxi největší váhu má ochrana 

územní a její průmět do konkrétních lezeckých lokalit. Horolezectví je zakázáno základními 

ochrannými podmínkami na celém území národních parků a národních přírodních rezervací 

(§§ 16 f) a 29 f) zákona). Na území národních přírodních památek, přírodních rezervací, 

přírodních památek nebo chráněných krajinných oblastí může být vázáno na předchozí 

souhlas orgánu ochrany přírody podle bližších ochranných podmínek obsažených ve 

vyhlašovacím dokumentu příslušného zvláště chráněného území. Podle právního rámce a 

konkrétních přírodních i společenských podmínek v jednotlivých ZCHÚ nastává řada typů 

vzájemné interakce ochrany přírody a horolezectví: 

 části skalních oblastí se zákonným zákazem horolezectví (NP a NPR) zůstávají pro 

lezení zcela uzavřeny 

 část území NP je za definovaných podmínek uvolněna pro lezení příslušným 

ustanovením návštěvního řádu 

 pro jiné části NPR orgán ochrany přírody vydává výjimku podle § 43 zákona nebo 

vydává souhlas s vyhrazením míst pro provozování horolezectví, opět se stanovením 

podmínek 

 v CHKO (aktuálně pouze CHKO Český ráj) a ostatních ZCHÚ, kde je lezení omezeno 

bližšími ochrannými podmínkami, vydává orgán ochrany přírody souhlas správním 

rozhodnutím s podmínkami 

V této souvislosti je vhodné upozornit na poněkud odlišný právní stav na saské straně hranice 

(Elbsandsteingebirge). Uchování pískovcového lezení bez podstatného omezování ze strany 

ochrany přírody bylo součástí společenského zadání při vzniku národního parku 

(Nationalpark Sächsische Schweiz) v roce 1990. Naopak o 10 let později při vzniku NP České 

Švýcarsko se horolezectví ocitlo na celém území parku mezi činnostmi zákonem zakázanými. 

Legitimita a pozice horolezectví vůči ochraně přírody je tedy ve spolkové zemi Sasko 

podstatně silnější než v Česku. Na území národního parku (s výjimkou jádrových částí - 

Kernzone) je zde dokonce vymezeno více než 60 míst k přespání ve volné přírodě (bivaků). 

Jak je výše uvedeno, k legalizaci pískovcového lezení je v naprosté většině skalních oblastí 

nezbytná nějaká forma rozhodnutí místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody. 
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Součástí rozhodnutí jsou obligatorně stanovené podmínky, které závazně upravují výkon 

horolezecké činnosti. Jejich účelem je minimalizace negativního vlivu horolezectví na 

předměty ochrany příslušného chráněného území nebo na zvláště chráněné druhy rostlin a 

živočichů. Podmínky omezují přímý impakt činnosti na chráněné fenomény, nebo nastavují 

prostředí pro snížení (nebo alespoň nezvyšování) frekvence návštěv a intenzity lezení. V praxi 

se pak objevuje široká škála podmínek, jako například: 

 časové a lokální uzávěry, které reagují na klimatické podmínky (povolení zpravidla od 

1. dubna, nebo od 1. května do 31. října) nebo rozmnožovací cyklus rostlin a 

živočichů (např. hnízdění ptáků) 

 omezení lezení na mokrém pískovci 

 povinnost užívat k přístupům ke skalám vyhrazené (vyznačené) cesty 

 omezení lezení s využitím chemických přípravků (magnezium) 

 omezení výstupů s horním jištěním, v nevhodné obuvi, s nevhodnými jisticími 

prostředky (nebezpečí „opotřebení“ skal) 

 předchozí schválení nově vytvářených lezeckých cest (prvovýstupů) 

 omezení dodávání nových fixních jisticích prostředků do již využívaných výstupových 

tras (eliminace přímého poškození skály, nižší četnost výstupů) 

 omezení výcviku nováčků nebo organizovaných akcí 

Řada zásad, které odpovídají popsaným podmínkám, je součástí pravidel sportovního lezení 

přijatých Českým horolezeckým svazem (ČHS). Ta ovšem nejsou obecně závazná ani právně 

vymahatelná. Odkaz na pravidla sportovního lezení v rozhodnutích orgánu ochrany přírody 

proto není právně čistý, jakkoli se v minulosti nezřídka používal. 

Dlouhodobě udržitelná rovnováha mezi zájmy ochrany přírody a zájmem na horolezeckém 

využívání skalních oblastí (nejen pískovcových) je myslitelná pouze za předpokladu otevřené 

a korektní komunikace zúčastněných stran. Ty jsou za ochranu přírody zastoupeny 

příslušnými orgány státní správy, tedy správami národních parků a chráněných krajinných 

oblastí, krajskými úřady a Ministerstvem životního prostředí, které je odvolacím a 

metodickým orgánem. Agentura ochrany přírody a krajiny, která sdružuje jednotlivé správy 

CHKO jako svoje regionální pracoviště, má zřízenu odbornou skupinu pro rekreaci, sport a 

turistiku, do jejíž metodické působnosti spadá také vztah ochrany přírody a horolezectví. V 

rámci účasti veřejnosti na správních řízeních mohou být účastníky správních řízení také 

občanská sdružení, jejichž hlavním předmětem činnosti je ochrana přírody (např. Český svaz 

ochránců přírody nebo Česká ornitologická společnost). Lezecká strana je reprezentována 
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řadou sportovních sdružení, jednot, horolezeckých klubů a oddílů nebo stavovských či veřejně 

prospěšných organizací (např. Česká asociace horských vůdců nebo Horská služba o.p.s.). 

Klíčovým partnerem, který zastupuje nejenom své členy, ale hájí zájmy všech aktivních 

horolezců v ČR je Český horolezecký svaz (více než 10000 členů v přibližně 500 oddílech). 

Mimo jiné zajišťuje ČHS široký technický i metodický servis a správu skalních oblastí. Tu 

vykonává v hierarchické struktuře Centrální vrcholové komise, Oblastních vrcholových 

komisí a jednotlivých správců skalních oblastí. Je přirozeným partnerem pro ochranu přírody 

v regionech i na centrální úrovni. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: HVOZDÍK PÍSEČNÝ ČESKÝ – REALIZACE ZÁCHRANNÉHO PROGRAMU 

PRO KRITICKY OHROŽENÝ DRUH 

 

Jiří Bělohoubek 

 

ÚVOD 

Hvozdík písečný český se vyskytuje pouze v České republice. Je endemitem malého území 

v okolí Roudnice nad Labem. Další čtyři subspecie hvozdíku písečného (Dianthus arenarius 

s. l.) se vyskytují v severním Německu, Polsku, v jižním Švédsku a Finsku, Pobaltí, 

Bělorusku a na Ukrajině. Druh je chráněn Vyhláškou č.395/92 Sb. v kategorii kriticky 

ohrožený druh, je uveden v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (PROCHÁZKA 2001) 

rovněž jako kriticky ohrožený druh (C1), v Červeném seznamu IUCN ohrožených druhů 

v kategorii V a také figuruje ve Směrnici o stanovištích 92/43/ES. Jedná se o světlomilný druh 

rostoucí ve společenstvech otevřených trávníků písčin a písčitých půd společenstev sv. 
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Corynephorion canescentis Klika 1931 v asociaci Festuco psammophilae - Koelerietum 

glaucae Klika 1931. Historicky byly doloženy pouze dvě lokality výskytu v oblasti Podřipské 

tabule – NPP Kleneč a Vražkov, přičemž lokalita u Vražkova zanikla v 50. letech 20. století. 

Dnešní výskyt druhu v ČR se omezuje na jednu původní lokalitu v NPP Kleneč a na jednu 

uměle založenou lokalitu u Kyškovic. Lokalita u Klenče je v současnosti jedinou původní 

lokalitou tohoto druhu v ČR. Rozkládá se cca 250 m od obce Kleneč (okr. Litoměřice) na 

jihozápadně orientované písčité stráni, jejíž podloží je tvořeno druhohorními sedimenty (jíly, 

slíny), které jsou překryty čtvrtohorními štěrkopísky řeky Labe. Na druhé lokalitě Stráň Na 

kamenici u Kyškovic (okr. Litoměřice) se v současné době vyskytuje 16 trsů hvozdíku, jehož 

populace zde byla založena umělým výsevem.   

 

VÝCHOZÍ STAV 

Přes veškerá opatření a managementové zásahy, které na lokalitě Kleneč probíhaly již od r. 

1969 (KUNCOVÁ & HANUŠ 1970), nedocházelo k přirozenému šíření taxonu. Postupně se 

sice podařilo zpomalit šíření akátu a expanzivní třtiny křovištní na lokalitě, ale v 90. letech 

20. stol. zde stále přežívalo posledních cca 200 trsů a nové semenáčky nebyly zaznamenány. 

Pozitivní obrat ve vývoji nastal až po realizaci razantních speciálních zásahů, které byly 

provedeny intuitivně bez zpracovaného projektu. Proto bylo přistoupeno k podrobnému 

sledování populace (RYBKA et al. 2002) a ke zpracování návrhu na jeho záchranu. V r. 2005 

byl vypracován záchranný program (dále ZP) a v září r. 2008 byl tento dokument definitivně 

schválen Ministerstvem životního prostředí. 

 

METODIKA 

Nezbytnou podmínkou pro úspěšné uchycení semenáčků a jejich další vývoj je zajištění 

disturbance porostu, neboť hvozdík není schopen na nenarušovaných stanovištích obstát 

v konkurenci s travinami a dalšími druhy bylin uvnitř přirozeného společenstva. 

Hlavní příčinou ohrožení jsou sukcesní změny stanoviště vyvolané změnou využívání lokalit, 

kdy došlo zejména k upuštění od tradičního způsobu obhospodařování. Absencí managementu 

(zejména pastvy) dochází k zapojení travního porostu, čímž je výrazně omezena možnost 

přirozené obnovy populace. K dosažení cílů ZP byla navržena řada praktických opatření, 

která zahrnují péči o biotop hvozdíku, cílenou podporu druhu na obou lokalitách, monitoring, 

výzkum i informování veřejnosti o realizaci projektu. Navržená opatření vycházejí z dílčích 

výsledků předchozích zásahů, které se zde realizovaly v minulých letech. 
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CÍLE 

 Zajistit stabilizaci a postupné rozšiřování populace hvozdíku na lokalitě u Klenče. 

 Podpořit introdukci druhu a stabilizaci populace na náhradní lokalitě u Kyškovic. 

 Navrhnout a realizovat opatření vedoucí ke změně stanovištních podmínek na obou 

lokalitách. 

 V blízké budoucnosti dosáhnout minimálních nákladů na ochranu tohoto druhu. 

 

K naplnění těchto cílů slouží tyto přístupy: 

 každoroční kosení travních porostů suchých trávníků  

 likvidace náletových stromů (akát, borovice) a keřů (šípek, hloh)  

 stržení humusové vrstvy na štěrkopískové podloží na vybraných vhodných plochách 

 na plochách se strženým humusovým horizontem aplikovat způsoby zabraňující sukcesi 

(narušování mechového patra, odstraňování opadu jehličí z borovic, likvidace semenáčků 

akátu a borovice) 

 obnova přirozené druhové skladby lesního komplexu v širším okolí, přeměna chudých 

akátových porostů s borovicí na původní acidofilní doubravy 

 hledat možnosti znovuzavedení tradičního způsobu hospodaření, např. pastva  

 uložení a konzervace semen hvozdíku v genové bance. 

 

VÝSLEDKY 

První etapu realizace záchranného programu bylo možné realizovat díky evropským 

prostředkům z tzv. Norských fondů, které podporují projekty na stabilizaci populací 

vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z celkového počtu 24 navržených 

opatření záchranného programu se podařilo dosud zrealizovat 12 v rámci tohoto projektu. 

Během měsíců července a srpna byly na lokalitách prováděny mozaikovité seče travních 

porostů. Kosilo se v pruzích cca 4 m širokých, které se střídaly s nepokosenými segmenty 

s oddálením jejich pokosením o 20-30 dnů. 

V letech 2009–2010 bylo na lokalitě Kleneč provedeno stržení humusové vrstvy na 

štěrkopískové podloží, které navázalo na předchozí zásah stejného charakteru z r. 1999. Zásah 

proběhl na celkové ploše 3780 m2 v druhé polovině srpna, a to především s ohledem na 

doporučení entomologických studií. Na Stráni Na kamenici u Kyškovic bylo založeno celkem 

9 monitorovacích ploch, každá o rozměrech 3x3 m, ze kterých byl stržen substrát do hloubky 

20-40 cm a doplněn štěrkopískovým substrátem stejného složení a frakce. Na takto upravené 
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plochy byly prováděny výsevy a sledován proces sukcese. Na všech monitorovacích plochách 

bylo ručně shrabáváno a odváženo borové jehličí, ručně shrabáván mech a chemicky 

likvidovány (a následně ručně vytrženy) výmladky akátu, borovice, šípku a topolu 

kanadského. Po pořízení zahradní techniky v r. 2010 byl povrch mozaikovitě narušován a 

kypřen půdním rotavátorem. 

Na některých plochách v těsném sousedství bezlesí s výskytem hvozdíku tvořila dominantu 

lesního podrostu třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Přestože se její porost několik let 

pravidelně kosil, nepodařilo se ji zlikvidovat zcela, maximálně se zpomalila její expanze do 

dalších okolních porostů. Proto bylo přistoupeno k chemické likvidaci na ploše 500 m2. Po 

uvadnutí byla biomasa pokosena a odvezena, koncem srpna byly odstraněny všechny 

odumřelé trsy i s kořenovým systémem a oddenky.  

Záměrem záchranného programu bylo vytvořit na obou lokalitách dlouhodobě stabilní 

populace druhu. Jedním z opatření k tomu napomáhajících byl výsev semen. Semena byla 

odebrána po dozrání semeníků na konci července a v srpnu. Přesně definovaný počet semen 

byl volně rozhozen na předem připravené kultivované plochy. Celkem bylo na obou 

lokalitách v období 2009–2010 vyseto 2650 semen. Dalších 2000 semen bylo odebráno a 

použito k uskladnění do Genové banky ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-

Ruzyni. 

Hodnotit úspěšnost první etapy realizace záchranného programu je v současné době 

předčasné. Nicméně výsledky monitoringu populace hvozdíku na první monitorovací ploše 

z r. 1999 naznačují, že pokud by měl být trend vývoje populace podobný, vypadalo by to se 

záchranou tohoto druhu více než slibně. Z původních cca 200 trsů se v r. 2005 populace 

rozrostla na 920 rostlin, monitoring v r. 2011 zjistil výskyt již 1800 jedinců. 

 

SHRNUTÍ 

Kriticky ohrožený český endemit hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. 

bohemicus) se vyskytuje pouze v okolí Roudnice n. L. Původní lokalita u Klenče byla 

vyhlášena chráněným územím již v r. 1951. Přestože zde první managementové zásahy 

probíhaly již od r. 1969, nepodařilo se tradičními typy managementu (likvidace křovin, 

kosení) zajistit stabilizaci a přirozené šíření hvozdíku na lokalitě. Jelikož přes veškerá 

opatření přežívalo na lokalitě v 90. letech 20. stol. posledních cca 200 trsů, bylo potřeba 

provést razantní zásah, který by výrazně změnil stanovištní poměry na lokalitě. V r. 1999 byla 

na ploše 30x40 m stržena humusová vrstva až na štěrkopískové podloží a ponechána bez 

zásahu. Monitoringem byl na této ploše v r. 2005 zjištěn výskyt 720 jedinců, v r. 2009 až 
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1360 jedinců. Vzhledem k úspěšnosti tohoto zásahu byl zpracován návrh záchranného 

programu postavený právě na těchto opatřeních. Před vlastní realizací byla zpracována řada 

studií upřesňujících a korigujících navržené managementové zásahy (entomologické 

průzkumy, genetické analýzy, apod.). První etapa záchranného programu byla realizována 

prostřednictvím Norských fondů podporujících projekty na stabilizaci populací vybraných 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V období 2009–2010 tak byla realizována 

zásadní opatření jako mechanizované stržení drnu na štěrkopískový podklad na ploše 3780 

m2, s opatřeními doplňkovými jako např. likvidace expanzivních druhů (třtina křovištní, akát), 

kosení travních porostů, narušování zapojeného vegetačního krytu, výsevy a uložení semen 

v Genové bance. Současně byla zahájena řada výzkumů v rámci diplomových prací, které 

jsou důležité pro efektivní praktickou ochranu druhu i stanoviště.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: ZÁCHRANA MIHULE UKRAJINSKÉ 

 

Lubomír Hanel, Stanislav Lusk 

 

Mihule ukrajinská se vyskytuje v České republice na jediné lokalitě, kterou je Račí potok 

(= Račinka) v povodí řeky Moravy ve Velkých Losinách (HANEL 1996). Z hlediska 

evropského areálu výskytu tohoto druhu jde jen o okrajovou záležitost, z pohledu České 

republiky ale patří k nejvzácnějším obratlovcům, žijícím na našem území (lokalita s jejím 

výskytem je zařazena mezi EVL). Poprvé zde byla nalezena KUXEM (1969), který potvrdil 

v dvoukilometrovém úseku toku populaci čítající stovky kusů. Její výskyt zde byl opětovně 

potvrzen až v polovině devadesátých let minulého století a od té doby je zde pravidelně 

sledován (HANEL & LUSK 1998; 2000; 2006; LUSK et al. 2008a). Výskyt se oproti 

původnímu stavu v 60. letech minulého století výrazně omezil, a to pouze na cca 700 m 

potoka a rovněž početnost populace se podstatně snížila, a to o jeden řád. Důvodů zhoršení 

situace je několik. Došlo k úpravám potoka, a to i v části toku, kde se původně mihule 

vyskytovala. Rovněž zahlubování koryta a postupný zánik meandrů omezilo stabilitu, kvalitu 

a rozsah tzv. náplavů, které představují nezbytný mikrohabitat pro bezpečnou existenci larev 

– minoh. Podrobněji byla míra a příčiny ohrožení mihule ukrajinské diskutována 

v publikacích HANELA (2004) a HANELA & LUSKA (2002).  

Návazně na zjištění poklesu četnosti a výrazného omezení rozšíření populace mihule 

ukrajinské byla realizována opatření s cílem zlepšit podmínky pro stabilizaci a rozvoj 

populačního fragmentu mihule ukrajinské. V roce 1999 orgán ochrany přírody (Okresní úřad 

Šumperk) vyhlásil úsek Račího potoka s potvrzeným výskytem této mihule jako „Přechodně 

chráněnou plochu Račinka“, a to na dobu do konce roku 2009. V letech 2003-2006 byl 

realizován revitalizační program „Podpora životaschopnosti populace mihule ukrajinské 

na Račím potoce“, připravený a kontrolovaný Agenturou ochrany a krajiny ČR. Revitalizační 

úpravy byly provedeny v úseku o délce cca 1,7 km, což odpovídá části toku historicky 

osídlené mihulí ukrajinskou.  Souběžně s monitoringem stavu populace mihule ukrajinské 

bylo podrobněji analyzováno zdejší prostředí toku, a to i v širším kontextu KŘESINOU 

(2009) a KŘESINOU & HRADECKÝM (2009). Tok se vyznačoval fragmentací 
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s neprostupnými příčnými překážkami, které znemožňovaly jedincům mihule přirozenou 

protiproudovou migraci do míst tření. Navíc lze zcela reálně předpokládat, že při 

povodňových stavech byla část jedinců (minoh) postupně splavována do dolních částí toku 

pod úsekem výskytu, kde docházelo k jejich zániku vzhledem k nepříznivým existenčním 

podmínkám (nevhodná struktura dna).   Případnému návratu dospělých jedinců do horních 

partií toku bránily již zmíněné příčné překážky, a tak neodvratně hrozil postupný úplný zánik 

této populace. 

 

Obr. 1: Račí potok s výskytem mihule ukrajinské (Velké Losiny, severní Morava; © L. Hanel). 

 

Revitalizační opatření spočívala v přebudování 16 dřevěných prahů a 4 betonových stupňů, 

na jejichž místě byly vybudovány kamenité skluzy. Byly vytvořeny nové břehové nátrže jako 

nové zdroje materiálu k tvorbě náplavů. Dále byly v korytě toku vytvořeny dřevěné 

a kamenité „výhony“ vytvářející proudové stíny, v nichž sedimentoval jemný materiál. Byla 

pročištěna stará zanesená ramena toku. Celkem tak vzniklo přes 60 nových náplavů 

sedimentů, čímž se výrazně zvýšila plocha vhodných mikrohabitatů pro výskyt larev. 

V průběhu následující let se ale ukázalo, že ne všechny provedené zásahy lze ale hodnotit 

jako zcela úspěšné. V dolní části lokality zůstává betonový stupeň, jehož přelivová hrana byla 

pouze snížena, a tak toto místo stále zůstává pro protiproudový tah mihule jako nevyhovující. 

V horní části toku se nachází ještě úsek asi 120 m s vydlážděným dnem, na jehož 
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zprůchodnění pro migrující mihule se jeví jako vhodný případný bypass v měkkém aluviu 

neobhospodařované louky. Rovněž vytvořené náplavy případně iniciace jejich vzniku 

s ohledem na dynamiku koryta potoka nepřinesly předpokládaný efekt. Celkově se celý 

revitalizační projekt ukázal jako poněkud laický a bez potřebné odbornosti.  Stávající 

poznatky by měly být zohledněny v plánu péče tohoto území na další období s cílem vytvořit 

stabilní podmínky pro existenci mihule ukrajinské na této lokalitě. Lze vážně uvažovat 

i o realizaci speciálního záchranného programu pro mihuli ukrajinskou (LUSK et al. 2000b).  

KŘESINA (2009) potvrdil vztah mezi využíváním přiléhajícího území a erozně fluviálními 

procesy v korytě Račího potoka a upozornil na to, že i pozitivní změny koeficientu ekologické 

stability v okolní krajině nemusí mít shodnou tendenci s vývojem populace mihule ukrajinské 

v Račím potoce, tzn., že na stav vlastního biotopu mohou mít vliv další specifické vlivy 

související s přímými zásahy do kontinua vodního toku. 

 

Obr. 2: Detail metamorfující samice mihule ukrajinské (© L. Hanel). 

 

Průzkumy elektrickým agregátem v letech 1998 až 2010 na Račím potoce potvrdily kolísání 

početnosti larválních stádií mihule ukrajinské mezi 16-327 ks/ha s maximem v roce 2006.   
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Na základě získaných zkušeností by měly být hlavní zásady managementu Račího potoka 

pro následující roky následující: 

1/ vytvoření „jádrového úseku“ toku, který by poskytoval optimální stabilní podmínky 

pro bazální část populace 

2/ každoročně provádět obnovu a stabilizaci náplavů jemných sedimentů, tedy vhodných míst 

pro výskyt larev 

3/  každoročně provést minimálně jeden podzimní odlov pstruha obecného s cílem vyloučit 

výskyt jedinců o větší velikosti než 10 cm  

4/ každoročně provést jeden odlov larev mihule v dolní části toku a jejich přemístění do horní 

části (výhledově zrušit betonový stupeň, aby umožňoval třecí tah dospělců proti proudu) 

5/ výhledově uvažovat o posílení populace vysazením larev mihule ukrajinské z nejbližších 

slovenských lokalit (po předchozím genetickém srovnání, po vytvoření vhodných podmínek 

„jádrového úseku“ toku a po zajištění technických a legislativních podkladů pro transfer) 

6/ snažit se každoročně sledovat četnost třoucí se populace mihule ukrajinské. 

 

Uvedené probíhající aktivity na Račím potoce mají význam jak pro záchranu a zvýšení 

životaschopnosti unikátní populace mihule ukrajinské na území České republiky, současně 

jsou významné pro odzkoušení různých záchranných přístupů u početně malé populace 

na hranici přežitelnosti, které mohou mít po ověření i obecnější význam pro řešení jiných 

obdobných případů záchrany nepočetných populací mihulí.    
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAM MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ 

NA PŘÍKLADU MORAVY A DYJE  

 

Lubomír Hanel, Stanislav Lusk 

 

Možnost volné migrace ryb v podélném profilu vodních toků byla v minulosti základním 

předpokladem pro rozšíření druhů v rámci jednotlivých říčních systémů. Různé typy příčných 

staveb, které byly postupně budovány na vodních tocích se staly bariérami, které z větší části 

či úplně zamezily volné migraci ryb v podélném profilu toku. Jezy a stupně budované ve 

středověku za účelem odběru vody pro rybníky, vodní stoupy či mlýny nebyly ještě trvale 

stabilní a obvykle byly i zčásti migračně prostupné. Teprve v průběhu uplynulých 150 let byly 

postupně vybudovány stabilní příčné stavby, které se staly trvalou migrační překážkou pro 

volný pohyb ryb v tocích. Počet migračních bariér na vodních tocích všech velikostí 

významně vzrostl v souvislosti s jejich regulacemi a úpravami. V současnosti je na vodních 

tocích 4. a vyššího řádu (dle Strahlera) tvořících říční síť České republiky evidováno více než 

6650 příčných staveb vyšších než 1 m a vzhledem k tomu, že na většině z nich nejsou 

specifická zařízení (rybí přechody), umožňující volný pohyb ryb, jedná se o neprostupné 

migrační bariéry (LUSK et al. 2011a). Pro přirozený vývoj druhového složení ichtyofauny na 

území ČR měly a mají základní význam především tzv. kmenové toky, zajišťující propojení 

hlavních segmentů hydrologické sítě s hlavními toky jednotlivých úmoří. Konkrétně se jedná 

o Labe (Severní moře), Odru (Baltské moře) a Moravu (Dunaj, Černé moře). Analyzovaný 

příklad řeky Moravy na území ČR, kde se zachovalo bezbariérové propojení přes dolní část 

toku na Dunaj, přesvědčivě dokládá význam migrační prostupnosti pro vývoj, obnovu 

a stabilitu druhového složení ichtyofauny předmětného povodí. 

Původní druhová skladba ichtyofauny hydrologického systému určitého území je převážně 

důsledek propojení na hydrologicky vyšší systém a následně příslušnosti k úmoří. V našem 

případě řeka Morava, zprostředkovaně i Dyje, je propojena přímo s Dunajem a spadá tedy 

do úmoří Černého moře. Proces změny druhové pestrosti rybí fauny přirozenou cestou není 

nikdy ukončen, pokud je dochováno prostupné propojení s vyšším hydrologickým systémem. 
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Zachovat či obnovit říční transferové spojnice prostupné bez migračních bariér všeho druhu 

(vodní stavby, stupně, znečištění aj.) je zásadní podmínka nejen pro přirozený vývoj, stabilitu 

a zdraví populací jednotlivých druhů i vlastního druhového spektra ichtyofauny, 

ale i nezbytná podmínka pro případnou obnovu výskytu druhů, které v důsledku havarijních 

vlivů (znečištění, otravy) vymizely.  

Prostupnost hydrologického systému řeky Moravy v minulosti umožnil trvalý či dočasný 

výskyt charakteristických dunajských faunistických prvků, a to jak ve vlastním toku Moravy, 

tak i ve větších přítocích jako jsou Dyje, Bečva, Desná aj. Jedná se např. o výskyt mihule 

ukrajinské v Račím potoce u Velkých Losin (přítok Desné v povodí Moravy) (HANEL 

& LUSK 2002), výskyt hrouzka Kesslerova v dolní části Bečvy a v Moravě (LUSK et al. 

2006), výskyt sekavčíka horského v Bečvě (BARTOŇOVÁ et al. 2008), výskyt plotice 

podunajské, drska většího, drska menšího, ježdíka žlutého a dalších v horní části toku Moravy 

v oblasti Olomouce (JEITTELES 1863-1864), výskyt drska většího i drska menšího v Bečvě 

u Valašského Meziříčí (PRINC 1882) a další. Obdobně v Dyji a přítocích to byl výskyt 

ježdíka žlutého, ostruchy křivočaré a obou druhů drska (HEINRICH 1856).  

Na vytvoření neprostupných migračních bariér se podílela rozhodujícím způsobem postupná 

výstavba vysokých stabilních jezů a stupňů od druhé poloviny 19. století a v průběhu 

20. století. V povodí Moravy a Dyje je na tocích 4. a vyššího řádu evidováno více než 1850 

příčných stupňů vyšších než 1 m.  Postupná devastace jak osových toků Moravy a Dyje, 

tak i přítoků, úpravami a regulacemi, výstavba přehrad zejména v povodí Dyje, výstavba 

vodního díla Nové Mlýny na řece Dyji a znečištění vody v tocích v letech 1930-1990 

vyvolávajících rozsáhlé úhyny ryb, vedly k tomu, že původní charakteristické výše jmenované 

dunajské druhy z povodí Moravy a Dyje na území České republiky vymizely.  

Po roce 1990, kdy byly vybudovány výkonné čistírny komunálních vod u lidských sídelních 

center a byly zrušeny provozy (cukrovary, lihovary) s vysokou produkcí organického 

znečištění, došlo postupně k eliminaci znečištění. Z hlediska čistoty vody tak byl odstraněn 

významný faktor, který zabraňoval obnově původního stavu druhové skladby rybího osídlení 

Moravy a Dyje. Slovensko-rakouský úsek řeky Moravy v délce 70 km, který spojuje tok 

Moravy a Dyje na území ČR s Dunajem, i když byl rovněž upravován, nemá žádnou migrační 

bariéru, která by zabraňovala volné migraci ryb (LUSK & HOLČÍK 1998). Po roce 1990 tak 

postupně docházelo k obnově výskytu vzácných dunajských druhů na území ČR (drsek menší, 

drsek větší, ostrucha křivočará, ježdík žlutý), byl doložen i výskyt dalších druhů jako je 

candát východní a ježdík dunajský (LUSK et al. 2000a, 2006). Výskyt těchto druhů je však 

omezen pouze na krátké úseky řeky Moravy (cca 4 km) a řeky Dyje (cca 26 km) nad jejich 
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soutokem. Rozšíření výše proti proudu na obou tocích zabraňují prozatím stupně, které jsou 

pro ryby prakticky neprostupné. Možnost migrační prostupnosti dolní části řeky Moravy 

využily i nepůvodní druhy šířící se v povodí Dunaje, jako je karas stříbřitý a hlaváč černoústý. 

V současné době by další šíření, resp. návrat uvedených dunajských druhů do výše ležících 

lokalit, mělo postupně zajistit migrační zprůchodnění jednotlivých stupňů a jezů pomocí 

rybích přechodů. Na řece Dyji byly již vybudovány funkční rybí přechody na stupních 

v Břeclavi a v Bulharech, takže je migračně prostupný pro ryby úsek v délce 40 km až po hráz 

Novomlýnské nádrže. Na řece Moravě se v nejbližších letech připravuje vybudování rybích 

přechodů na pěti stupních od soutoku s Dyjí až po Hodonín. Efekt migračního zprůchodnění 

jezů a zdrží komplikují však jezové zdrže, kde zaniká původní říční charakter toku nad stupni. 

Na toku Moravy, kde v úseku od soutoku s Dyjí (ř. km 70,0) až po Olomouc (ř. km 233,6) je 

16 stupňů představujících migrační bariéry a vzniklé jezové zdrže zaujímají 57 % uvedené 

části řeky Moravy. Zůstává tak otázkou, jak se budou chovat výrazně reofilní druhy, jako jsou 

např. drsci, až se přes rybí přechod dostanou do jezové zdrže o délce kolem 10 km, kde je 

velmi nízká až nulová proudivost vody.        
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: KARAS STŘÍBŘITÝ JAKO PŘÍKLAD NEPŮVODNÍ INVAZIVNÍ RYBY 

 

Lubomír Hanel, Stanislav Lusk 

 

Za „invazivní nepůvodní druhy“ podle „European Strategy on Invasive Aliens Species, 

Council of Europe, 2003“ jsou považovány takové, jejichž introdukce a šíření ohrožuje 

biologickou diverzitu. Zde je nezbytné uvést, že u nepůvodních druhů, které se u nás již 

vyskytují, je poměrně komplikované prokázat, že dotyčný druh je v uvedeném smyslu 

jednoznačně „invazivní“. Je rovněž zřejmé, že všechny nepůvodní druhy nelze chápat jako 

invazivní (HANEL & LUSK 2005; LUSK & LUSKOVÁ 2005). 

Ve vodách České republiky v období posledních 200 let byl zaznamenán výskyt 41 druhů ryb, 

které označujeme jako nepůvodní. Z toho však pouze 13 druhů se v našich vodách vyskytuje 

v současnosti v různém rozsahu a v řadě případů pouze s pomocí člověka (umělá reprodukce, 

vysazování násad), LUSK et al. (2008; 2011c). 

Typickým příkladem „nepůvodní invazivní ryby“ je karas stříbřitý. Je nezbytné uvést, 

že u této ryby jsou určité taxonomické problémy. V našich vodách se můžeme setkat se 

čtyřmi „formami“ (někdy považovanými za samostatné druhy) a jejich případnými kříženci. 

Rozlišení těchto „forem“ tvořících komplex je pro běžného pozorovatele prakticky nemožné, 

bezpečná detekce „formy“ je možná pouze genetickou analýzou. Rozlišujeme „formu“ 

Carassius auratus auratus, která je využívána pro akvarijní a okrasné účely, další C. a. 

langsdorfii se vyskytuje pouze omezeně a rozptýleně (známá je především z Japonska), dosud 

nepopsaná je „forma“ C. a. „M“ a konečně C. a. gibelio – k této „formě“ patří naprostá 

většina jedinců karasa stříbřitého v našich vodách. Další charakteristiky a hodnocení karasa 

stříbřitého jako „nepůvodní invazivní ryby“ se bude týkat právě „formy“ gibelio. 

Až do roku 1975 se v našich vodách žádná forma karasa stříbřitého trvale nevyskytovala. 

Okrasná forma chovaná v různých barevných a tvarových varietách v akváriích se, i když 

vysazovaná občas do přírodních podmínek, nikde trvale neudržela. V letech 1975-1976 

do oblasti soutoku Moravy a Dyje pronikla hejna karasa stříbřitého přirozenou migrací 

z Dunaje přes slovensko-rakouský úsek Moravy, kde se nenachází žádná migrační bariéra 

(LUSK et al. 1977). V dalších letech karas stříbřitý postupně s pomocí člověka (příměs násad 

kapra) překonal hranice mezi povodími a následně se vlastní migrací postupně rozšířil 

i v povodí Odry, Labe a Vltavy. V průběhu následujících let vedle postupného rozšiřování 

výskytu došlo k jeho plné naturalizaci v hydrografické síti ČR, kde vytvořil stabilní a často 

velmi početné populace založené na přirozené reprodukci. Tento vývoj potvrzují i úlovky 
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karasa stříbřitého sportovními rybáři, když např. v roce 1996 bylo ve vodách jižní Moravy 

uloveno 57 tisíc kusů o hmotnosti 32 tun (LUSK 1986; LUSK et al. 1998). 

Karas stříbřitý („forma“ gibelio) má některé specifické biologické charakteristiky, které mu 

umožnily, že je nejúspěšnějším nepůvodním taxonem ryb v osidlování nových povodí 

a ekosystémů ve střední Evropě. Jedinci karasa stříbřitého mají různý počet chromozomů. 

Diploidi (2n) mají okolo 100 chromozomů, triploidi (3n) obvykle okolo 150 (140-155) 

chromozomů. Vzácně se vyskytnou i jedinci tetraploidní (4n) s počtem okolo 

200 chromozomů. V souvislosti s ploidií se vyskytují dvě formy rozmnožování. Diploidní 

jedinci se rozmnožují klasicky pohlavně, kdy nový jedinec je „genetická směs“ matky (jikra) 

a otce (spermie). Triploidní jedinci jsou převážně samice, které se rozmnožují nepohlavně tzv. 

gynogenezí. V tomto případě vývoj vajíčka (jikry) je „nastartován“ spermií buď samce karasa 

stříbřitého, nebo spermií jiných kaprovitých druhů (plotice obecná, cejn velký, cejnek malý, 

kapr obecný, karas obecný aj.). Nový jedinec je však pouze kopií (klon) matky. 

Při gynogenezi spermie tedy poslouží pouze jako jakýsi „startér“ vývoje jikry. 

V období rozšiřování a stabilizace se karas stříbřitý vyskytoval pouze jako triploid a všichni 

jedinci byly samice. Teprve po roce 1990 se objevili první samci a postupně začal narůstat 

počet diploidních jedinců (samci i samice). Proces transformace monosexuálního typu 

populací (pouze triploidní samice) na populace smíšené (samci převážně diploidi, samice 

diploidi a triploidi), proběhl v období 1990 až 2005 (LUSKOVÁ et al. 2004; 2008). 

V současnosti jsou poměry (ploidie a sexualita) v jednotlivých metapopulacích tohoto karasa 

velmi rozdílné, dokonce v některých případech se vyskytují pouze triploidní samice. 

V průměru přes 50 % jedinců připadá na triploidní samice a zbývající část diploidních jedinců 

tvoří z poloviny samci a z poloviny samice (LUSKOVÁ et al. 2008; 2010). Reprodukce 

karasa stříbřitého probíhá jak pohlavní tak i nepohlavní gynogenetickou formou. 

Vedle vysoké plodnosti (počet jiker u samic) reprodukční výkonnost karasa stříbřitého 

zvyšuje schopnost vytírat se i v několika dávkách (1-3 krát) v průběhu roku. Tato ryba 

pohlavně dospívá již v 1-3 letech a je všežravec. Karas stříbřitý je nenáročný i na obsah 

kyslíku a je schopen přežít v nepříznivých podmínkách. Uvedené biologické charakteristiky 

výrazně zvyšují okupační a existenční potenciál této ryby a schopnost využít jakékoli 

možnosti k osídlení vhodného teritoria a v případě uvolnění prostorové i potravní niky 

enormně zvýšit početnost a zaplnit uvolněný prostor. 

Karas stříbřitý se projevil v podmínkách ČR jako typický invazivní druh, který má negativní 

vliv na původní ichtyofaunu. Vzhledem k tomu, že je schopen vytvořit velmi početné 

populace, představuje silného potravního i prostorového konkurenta vůči ostatním druhům 
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(LUSKOVÁ et al. 2002). Charakteristický je již zmíněný tzv. sexuální parazitismus, 

kdy triploidní samice využívají pro tření samce dalších kaprovitých ryb a tím oslabují jejich 

reprodukční potenciál. Konkrétně byla zjištěna vysoká účast samců kapra obecného na tření 

triploidních samic karasa stříbřitého. S některými druhy, zvláště s karasem obecným 

a s kaprem obecným, vytváří obvykle neplodné hybridy (PAPOUŠEK et al. 2008). Shodné 

ekologické nároky karasa stříbřitého na prostředí s karasem obecným a výrazně vyšší 

reprodukční výkonnost, včetně výše uvedených aspektů, vedly k tomu, že tento nepůvodní 

druh spolu s dalšími vlivy způsobil, že v současnosti je u nás stav karasa obecného hodnocen 

jako kritický. Karas stříbřitý se podílel i na potlačení výskytu lína obecného v biotopech 

v zátopovém území větších řek (LUSK et al. 1998a). Působí i značné problémy v rybnikářství, 

neboť jeho produkce vzniká na úkor produkce kapra a je v podstatě neprodejná. 

Závěrem je možno si položit otázku: „Je reálné efektivně omezit či odstranit invazivní 

nepůvodní druh?“. V případě ryb – pokud se druh v ekosystému plně naturalizuje a vytvoří 

stabilní, existence schopné populace – je prakticky nereálné jej z ekosystému odstranit. 

V našich podmínkách, kdy nemáme potřebné legislativní nástroje jak přistupovat 

k nepůvodním invazivním druhům, je realitou, že v případě karasa stříbřitého je produkce této 

ryby z rybníků vypouštěna s vodou do přírodních ekosystémů, a tím se zde významně zvyšuje 

jeho početnost (LUSK 2010). Dokonce je někdy karas stříbřitý vyprodukovaný v rybnících 

cíleně převážen a vysazován do vodních biotopů v rámci managementu rybářských revírů. 

Tak se tento druh rozšířil i do uzavřených a izolovaných biotopů, jako jsou lomy, písníky 

a zemníky, jezera po těžbě štěrkopísku apod. V zásadě již nejsme schopni tento nepůvodní 

invazivní druh z našich vod odstranit, ale tím, že nebudeme omezovat jeho odlov a zabráníme 

jeho úmyslnému vysazování, lze alespoň částečně omezit početnost populací tohoto 

nežádoucího invadéra.   
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: UŽOVKA STROMOVÁ V POOHŘÍ 

 

Radka Musilová 

 

ROZŠÍŘENÍ 

Užovka stromová (Zamenis longissimus) patří k druhům, jejichž areál do České republiky 

zasahuje jen okrajově. Její rozšíření se rozprostírá od severního Španělska přes jižní a střední 

Francii, jižní a jihozápadní Švýcarsko, severní Itálii, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, 

Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu, Albánii, Řecko, severozápadní Turecko při 

jižním pobřeží Černého moře, Rumunsko, Bulharsko až po Moldávii a západní Ukrajinu. Dále 

se tento druh disjunktně vyskytuje v oblasti Krasnodaru v Rusku, Gruzii a přilehlé části 

Turecka při východním pobřeží Černého moře (BÖHME 1993; GÜNTHER & WAITZMANN 

1996; SCHULZ 1996).  

Severní hranice souvislého areálu druhu prochází jižní a jihovýchodní Moravou. Užovka 

stromová se zde vyskytuje v NP Podyjí a v CHKO Bílé Karpaty. Třetí a poslední lokalita 

výskytu na našem území se nalézá podél řeky Ohře mezi Karlovými Vary a Nechranickou 

přehradou. Tato populace je od ostatních vzdálena několik set kilometrů a jedná se tedy o 

populaci izolovanou.  

 

Obr. 1: Rozšíření užovky stromové (Zamenis longissimus). 
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IZOLOVANÉ POPULACE A JEJICH SOUČASNÝ STAV 

Podobně izolovaných lokalit užovky stromové se ve střední Evropě nachází několik: 

v sousedním Německu, v Polsku a ještě v 19. století byla užovka stromová zaznamenána 

dokonce až v Dánsku. Tyto izolované populace jsou relikty původního rozšíření z klimaticky 

příznivějšího období. Středoevropská herpetofauna je totiž po maximální expanzi 

v optimálních obdobích postglaciálu opět na ústupu (BÖHME 1991) a většina našich druhů 

tak byla v minulosti rozšířena daleko více na sever a na východ než je tomu dnes. Dokladem 

této skutečnosti je řada fosilních a subfosilních nálezů nad současnou hranicí souvislého 

rozšíření. Vlivem postupného zhoršování klimatu docházelo ke smršťování areálu, nicméně 

na určitých, mikroklimaticky příznivých lokalitách, přežil druh až do současnosti. Tyto 

izolované populace jsou však již primárně ohroženy postupujícím smršťováním areálu a 

druhotně může být tento proces urychlen negativními antropogenními vlivy (např. destrukcí 

stanovišť) či náhodnými početními výkyvy v malé populaci. Izolované populace druhu tedy 

vyžadují maximální možnou ochranu.  

V sousedním Německu se dnes nacházejí tři izolované populace, kterým byla a je věnována 

značná pozornost vědců i ochranářů. První z populací, v okolí Schlangenbadu, byla 

zhodnocena cíleným výzkumem HEIMESE již v 80. letech (1988; 1989 a 1991). Druhé 

populaci v okolí Hirschhornu se podrobně věnoval WAITZMANN (1989) a GOMILLE 

(2002).  Poslední německá izolovaná populace u Burghausenu je ve srovnání s předchozími 

prozkoumána méně, nicméně i této populaci byla věnována pozornost (ASSMANN & 

DROBNY 1990). Celkový počet a zejména dynamiku jednotlivých populací lze vzhledem 

k nedostatku starších údajů stanovit jen obtížně. Nicméně výmluvným důkazem o početnosti 

těchto izolovaných populací jsou počty odchycených exemplářů během výzkumu: 190 

exemplářů v sezónách 1988 a 1989 a 113 jedinců v sezóně 1998 v okolí Hirschhornu či 

dokonce 215 zvířat během sezóny 1988 v populaci ze Schlangenbadu (WAITZMANN 1989; 

GOMILLE 2002; HEIMES 1989). Díky včasným podrobným výzkumům ekologie druhu, 

stavu populací a následně propracovanému managementu, který je praktikován, je status 

všech německých populací považován za příznivý.  

Poněkud odlišná je situace v polských Bieszczadech. Zde došlo během posledních padesáti let 

k výraznému zmenšení areálu izolované populace a k jejímu rozpadu do tří vzájemně 

nekomunikujících subpopulací. Klesající trend byl zaznamenán i v počtu hadů. Celkový počet 

je zde dnes odhadován na pouhých 70 – 80 exemplářů (NAJBAR 2000; NAJBAR 2004; 

KUREK et al. 2009). Příčiny úbytku populace nalézá NAJBAR (2000) v intenzivní turistice, 

změnách biotopů, přímém pronásledování, ilegálních odchytech a zejména pak v prohlubující 
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se postupné izolaci jednotlivých mikrolokalit. V roce 2009 byla zpracována strategie ochrany 

této populace a byla realizována řada aktivních opatření ve prospěch druhu, zejména pak 

vytváření hromad pilin sloužících jako líhniště, kosení luk, čištění zídek a instalace 

informačních tabulí v rámci osvěty (KUREK et al. 2009). Vzhledem k malému počtu jedinců 

však zůstává otázkou, zda se tuto populaci podaří zachránit do budoucna. 

Populace v Poohří je sledována od 70. let (např. HALEŠ 1975; 1984; 1987; ŠAPOVALIV & 

ZAVADIL 1990; ZAVADIL & ŠAPOVALIV 1990). Podle HALEŠE (1987) došlo 

k výraznému úbytku jedinců v osmdesátých letech minulého století v souvislosti se 

scelováním pozemků pomocí těžké mechanizace, odstraňováním skládaných zídek a jiných 

vhodných úkrytů a modernizací budov staršího typu. Tento trend pokračoval i nadále a během 

10 let kolem přelomu tisíciletí pak došlo k zásadnímu plošnému ústupu druhu. Oblast výskytu 

v Poohří se nápadně zmenšila a následovně se rozpadla do mikropopulací (ZAVADIL et al. 

2008). Systematický výzkum stavu a početnosti populace metodou značení a zpětného 

odchytu probíhal v letech 2005 – 2007 ve spolupráci Fakulty lesnické a environmentální 

ČZU, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a místních dobrovolníků. Celková velikost 

populace je dnes odhadována na 400 – 600 jedinců (ZAVADIL et al. 2008). Kritická situace 

užovky stromové v Poohří, ale i v ostatních oblastech výskytu, vedla k vypracování 

záchranného programu (ZAVADIL et al. 2008).  

 

EKOLOGICKÉ NÁROKY DRUHU 

Užovka stromová je druhem, který vyžaduje teplé a mírně vlhké klima a nesnáší příliš suchá 

stanoviště (GOMILLE 2002). Vysloveně preferuje vlhčí prostředí a často je její výskyt vázán 

na údolní říční fenomén. Tomu odpovídá i výskyt v naší izolované populaci, kde se druh 

vyskytuje podél toku Ohře a jejích přítoků. V krajině vyhledává strukturálně členité biotopy 

s bohatou nabídkou úkrytů a potravy, zejména drobných savců. Mezi velmi atraktivní biotopy 

patří kamenné, na sucho skládané zídky (tzn. bez použití pojiva) podél cest a železnice, snosy 

kamenů při okrajích obhospodařovaných pozemků či okolí zemědělských budov. Zde se hadi 

často ukrývají ve starých stodolách, senících, chlévech, v okolí hnojišť či pod materiálem 

rozpadajících se budov. Užovka stromová se nevyhýbá ani lidským obydlím. Zvláště pro 

izolované populace je typická silná synantropní vazba. Hadi se vyskytují v zahradách na 

kompostech, ve sklenících, garážích, dřevnících, ale i přímo na půdách či v podkroví domů a 

chat. Naštěstí je užovka stromová díky svému velkému vzrůstu a kontrastnímu hnědožlutému 

zbarvení pro obyvatele středního Poohří snadno odlišitelná od potenciálně nebezpečné zmije. 

Její zdejší výskyt je navíc právem považován za velkou raritu, řada místních obyvatel je na 
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něj hrdá a snaží se hady ochraňovat. Pozitivní přístup k hadům je však spíše výsadou 

obyvatel, kteří pobývají v tomto kraji déle. Několik vysloveně kuriózních případů 

synantropních chování užovky stromové popisují MUSILOVÁ et al. (2009).  
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Obr. 2: Preference stanovišť užovky stromové (Zamenis longissimus) v Poohří. 

Vysvětlivky: 1) okolí silnic, železnic a cest, 2) zemědělské budovy a jejich okolí, 3) lidská 

obydlí (domy, chaty) a jejich okolí, 4) ostatní lokality ovlivněné lidskou činností (opuštěné 

domy, skládky dřeva a odpadu, 5) polopřirozené biotopy nepříliš ovlivněné lidskou činností 

(skalnaté trávníky, lesy suťová pole, lesní průsmyky a mýtiny). 

 

OHROŽENÍ 

Ohrožení izolované populace v Poohří vyplývá z velmi omezené rozlohy výskytu, malého 

počtu jedinců a ze samotné podstaty izolovanosti, kdy ztráty jedinců nemohou být 

kompenzovány imigrací jedinců ze sousedních populací. Navíc se zde druh vyskytuje za 

severní hranicí souvislého rozšíření a tedy v suboptimálních životních podmínkách. Veškeré 

negativní vlivy tedy působí na populaci s větší intenzitou a několik po sobě jdoucích 

nepříznivých sezón může mít za následek zcela zásadní početní výkyv populace.  

Mezi nejvážnější faktory působící na druh negativně patří změny v krajině způsobené 

zánikem tradičního hospodaření a jeho přechodem od maloplošného způsobu 

k velkoplošnému. Řada lokalit je dnes téměř neprostupně zarostlá a chybí zde drobné 

struktury vytvářející členitost krajiny (prosluněné zídky, meze, kamenné snosy). Na jiných 

místech naopak dochází k příliš intenzivnímu hospodaření neslučitelným s nároky plazů, kdy 



 337

jsou výše uvedené terénní struktury likvidovány. V důsledku těchto změn došlo k zániku celé 

řady klíčových míst pro rozmnožování i zimování druhu.   

Dalším vážným ohrožením je neustále rostoucí autoprovoz. Během výzkumu v letech 2005 – 

2007 bylo nalezeno 53 mrtvých jedinců. Téměř 80 % těchto ztrát měla na svědomí právě 

doprava. Nejčastěji jsou usmrcována mláďata a nedospělí jedinci. Nejrizikovějším obdobím 

roku je květen a červen, kdy jsou hadi nejaktivnější. Ne vždy však silnice a její okolí 

představuje pro hady pouze nebezpečí. Naopak určité úseky silnic jsou lemovány kamennými 

zídkami. Tak je vytvořen pro hady velmi atraktivní biotop. Na jednom takovém dlouhodobě 

sledovaném úseku v Poohří bylo zjištěno, že užovky stromové opakovaně překonávají těleso 

komunikace. To jsme doložili početnými zpětnými odchyty značených jedinců na obou 

stranách silnice. Vzhledem k silnému provozu na silnici by se jedinci při přímém přechodu 

silnice vystavovali obrovskému riziku a často by zde byli přejetí. Užovky však evidentně 

dobře znají svůj domovský okrsek, pamatují si migrační trasy a k překonání silnice využívají 

silniční propustky pro periodické vodoteče. Jiná je situace u mláďat a nedospělých jedinců, 

kteří nemají tyto trasy dostatečně zažité. Často potom vylézají přímo na povrch komunikace: 

samozřejmě bez šance na její překonání. Vysokou úmrtnost této věkové skupiny redukovalo 

až zbudování bariéry podél riskantního úseku silnice 13 (Ostrov-Chomutov). 

 

  

Obr. 3a, b: Dokumentace změn v krajině – okolí Boče v roce 1938 a v současnosti (snímky 

pocházejí z archívu Vojenského topografického ústavu v Dobrušce) 

 

Přímé pronásledování či nezákonný odchyt nepřestavuje v současné době pro populaci 

v Poohří vážný problém, nicméně osvěta musí být vzhledem k neustálé výměně obyvatelstva 

a růstu turismu trvalá. Velké a zbytečné ztráty může způsobit výstavba. V tomto ohledu si 

nejvyšší pozornost zasluhuje plánovaná rychlostní komunikace I13 vedoucí skrze zájmové 
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území. Rovněž živelná výstavba kolem stávajících obcí není neproblematická. Kromě vlastní 

výstavby zde hraje úlohu i příliv nového obyvatelstva nesžitého s krajinou. 

Mezi predátory užovek stromových patří zejména šelmy, dravci a drůbež. Významnější ztráty 

mohou příležitostně působit divoká prasata (Sus scrofa). Velkým (a v poslední době rychle 

rostoucím) nebezpečím jsou však allochtonní predátoři, zejména norek americký (Mustela 

vison), psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) a mýval severní (Procyon lotor). 

Monitoring nepůvodních predátorů pomocí samospouštěcích kamer a pachových stanic, který 

v Poohří probíhal v letech 2009 – 2010, prokázal přítomnost všech těchto tří nepůvodních 

druhů šelem.  Především posledně jmenovaný druh se zde vyskytuje v hojném počtu.  

 

  

Obr. 4a, b: Okolí frekventované silnice s hojným výskytem užovky stromové, propust pro 

periodické vodoteče a bariéra zbudovaná firmou Naturaservis a.s. 

 

CHOVÁNÍ A AKTIVITA 

První aktivita užovky stromové bývá zaznamenávána od poloviny dubna. V květnu a červnu 

je aktivita nejvyšší a v této době bývá pozorováno i páření či souboje samců. V červenci 

kladou samice obvykle 8 – 12 vajec a často se koncentrují kolem líhnišť, nejčastěji zahradních 

kompostů a hnojišť. Tento materiál produkuje při rozkladu teplo nezbytné pro zdárnou 

inkubaci vajec. Přibližně po 60 dnech inkubace, obvykle počátkem září, se z vajec líhnou 

mláďata. Velikost novorozených mláďat se pohybuje kolem 30 cm při váze 8 – 10 g. 

V závislosti na teplotě substrátů může docházet k líhnutí i později, nezřídka až počátkem 

října. Úspěšnost reprodukce této izolované populace v jednotlivých sezónách značně kolísá. 

V některých letech je téměř stoprocentní, zatímco v jiných může být i nulová. V říjnu bývají 

v některých kompostech nalezena vejce s kompletně vyvinutými zárodky, nicméně k jejich 

vylíhnutí již nedochází a to ani při ponechání v kompostě ani při pokusu o jejich dolíhnutí 
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v umělých podmínkách. Úspěšnost reprodukce je tedy zřejmě jedním z limitujících faktorů 

této nejsevernější populace v Evropě.  

Poslední dospělé exempláře bývají pozorovány ještě počátkem října a čerstvě vylíhnutá 

mláďata ještě koncem října či počátkem listopadu. Užovka stromová může zimovat 

v dutinách stromů, ve skalních štěrbinách, starých sklepních prostorách, hromadách pilin atd. 

(REHÁK 1992). V Poohří se vyskytuje řada zídek, které mohou sloužit k tomuto účelu. Dle 

brzkých jarních (duben) či naopak pozdních podzimních nálezů (přelom září a října) bylo 

vytipováno celkem 10 potenciálních zimovišť, nejčastěji právě v zídkách, ale i ve starých 

budovách či suťových polích.  

Užovka stromová velmi obratně šplhá a díky anatomii svého těla dokáže využít i malé 

nerovnosti na povrchu kamenů, kmenů stromů, skal či budov. V Poohří ji velmi často 

můžeme nalézt přímo u střechy různých staveb.  Dobře také plave, je bez problémů schopna 

překonat tok Ohře.   

Zhruba dvakrát ročně dochází u adultních jedinců ke svlékání pokožky. První svlékání 

nastává koncem června a druhé pak obvykle koncem srpna. K častějšímu svlékání dochází u 

subadultních a juvenilních jedinců a při napadení ektoparazity (REHÁK 1989; 1992). 

 

RŮST 

Velikost mláďat se na podzim v době jejich líhnutí pohybuje v rozsahu 28 – 36 cm. Mláďata 

mají typickou kontrastní kresbu, která se v průběhu dospívání postupně mění. V dospělosti 

nabývá hnědého zbarvení hřbetu a žlutého odstínu břišní strany těla. Růst mláďat v sezóně po 

prvním přezimování je velmi rychlý a pohybuje se v průměru okolo 2 cm za měsíc. Na konci 

sezóny mláďata měří již přes 40 cm. Rovněž v dalších sezónách je u těchto subadultních 

jedinců růst poměrně rychlý a během 4 – 5 let dosahují velikosti 90 – 100 cm, což je 

považováno za hranici pohlavní dospělosti (BÖHME 1993; HEIMES & WAITZMANN 

1993). U dospělých jedinců se průměrný roční přírůstek pohybuje v rozsahu 4 – 10 cm.  

S rostoucí velikostí těla tento přírůstek postupně klesá, a to v rozdílné rychlosti podle pohlaví. 

U samic klesá rychleji než u samců, což patrně souvisí s vyššími energetickými výdaji během 

gravidity.  
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Obr. 5: Novorozené mládě užovky stromové (Zamenis longissimus). 

 

Celkově je užovka stromová naším největším hadem a výjimečně může přesáhnout délku i 

200 cm (BÖHME 1993; REHÁK 1992), přičemž velikostní maxima se týkají samců. V 

izolované populace v Poohří měřil nejdelší odchycený samec 163 cm, samice pak 127 cm.  

 

Obr. 6: Dospělý jedinec užovky stromové (Zamenis longissimus). 
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ZÁCHRANNÝ PROGRAM A PRAKTICKÁ OCHRANA DRUHU 

Stále se zhoršující situace užovky stromové v Poohří i v ostatních oblastech výskytu vedla 

k vypracování záchranného programu, který byl schválen na podzim roku 2008 (ZAVADIL et 

al. 2008). Cílem záchranného programu pro oblast Poohří je udržet mikropopulace  na 

stávajících místech, zvýšit zde jejich početnost, propojit izolované mikropopulace tzv. 

spojovacími místy, vytvářet a udržovat stanoviště hadů, jejich líhniště, případně i zimoviště. 

Druhou etapou bude pokus o návrat hadů do míst, kde již vyhynuli, tedy o zvětšení stávajícího 

izolovaného areálu v Poohří (alespoň částečně). Výsledky monitoringu stavu populace by 

měly usměrnit následující etapy záchranného programu. 

Mezi tzv. střednědobé cíle patří následující, již konkrétnější opatření:  

1) Založit minimálně 10 reprodukčně úspěšných líhnišť v současném areálu  

2) Obnovit vybrané biotopy a tím propojit izolované mikropopulace  

3) Pečovat o biotopy stávající  

4) Omezit negativní vlivy dopravy 

5) Zmapovat potenciálně vhodné biotopy za hranicí současného areálu  

6) Získat další údaje o ekologii druhu, včetně mezidruhových vztahů (vliv predátorů atp.)  

 

Jedním z pilířů záchranného programu je budování náhradních líhnišť. To má vyřešit výrazný 

úbytek vhodných míst k rozmnožování, k němuž došlo v důsledku změn krajiny v posledních 

desetiletích. Podle VĚTROVCOVÉ et al. (2010) je základem dobrého a funkčního líhniště 

správný výběr lokality. Líhniště musí být osluněno a umístěno nedaleko vhodných zimovišť 

(zídky, snosy kamení, suťová pole apod.), jelikož novorozená mláďata nemají na vyhledání 

zimních úkrytů mnoho času. Pro ochranu proti predátorům je nutné prostor líhniště ohradit. 

Nejvhodnější je ohrada z kulatiny (chrání zejména před přehrabáváním divokými prasaty) a 

výplň pletivem s průměrem ok cca 50 mm na vnitřní straně stěn (chrání před hrabavými ptáky 

a drobnými šelmami) či zbudování líhniště z prefabrikovaných plotových dílců. Líhniště by 

mělo být dostatečně velké, aby neprosychalo a udržovalo si své mikroklima. Optimální 

rozměry konstrukce činí 3 x 4 m při výšce 110 cm. Vhodným substrátem je např. hnůj, 

hobliny, piliny, kompost, netříděný zahradní materiál nebo jeho směs. Substrát by měl být 

vylehčen větvemi a pravidelně doplňován či obnovován tak, aby nezanikla jeho tepelná 

funkce. Nejvhodnější je doplňování substrátu jednou ročně, a to na jaře po přezimování, kdy 

nehrozí nebezpečí poškození snůšek, přezimujících jedinců, nebo rušení gravidních samic. 

Překrytí líhniště folií, plechem či deskou z jiného inertního materiálu, pod nímž se hadi rádi 
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vyhřívají, je vhodným doplňkem líhnišť. Tyto předměty také napomáhají k vyhledávání plazů 

a zvyšuje se tak možnost monitorovat úspěšnost líhniště. 

 

Obr. 7a, b: Počet nakladených vajec a úspěšnost reprodukce v jednotlivých sezónách 

v zahradním kompostu. 

 

S budování líhnišť podle výše uvedené metodiky bylo v Poohří započato v roce 2007. Do 

současné doby zde bylo zbudováno celkem 17 líhnišť. Nově zbudovaná líhniště jsou 8 x za 

sezónu navštěvována za účelem zjištění přítomnosti druhu. Ke kolonizaci líhniště dochází 

nejčastěji v  následující sezóně po jeho zbudování, výjimečně pak ještě v dané sezóně. 

Zejména starší, dříve zbudovaná líhniště, jsou užovkou stromovou využívána často. 

Jedním ze zásadních faktorů pro inkubaci vajec je teplota substrátu. Proto byla ve vybraných 

líhništích zaznamenávána teplota každých 90 minut v průběhu téměř celé sezóny. Teplotní 

sonda byla umístěna přibližně 50 cm pod povrchem (předpokládaná hloubka uložení vajec) do 

každého substrátu a jedna sonda byla umístěna na povrchu líhniště. Mezi nejdůležitější 

tepelné vlastnosti substrátu patří kolísání v rámci dne a v rámci celé sezóny. Ze sledovaných 

substrátů vynikala nejlepšími vlastnostmi borka. Tento substrát vzniká opadáním kůry z 

dlouho uložených klád, např. na pile či lesních skládkách dříví.  Borka se ve všech 

sledovaných líhništích vyznačovala minimálním kolísáním teploty během dne (kolísání o 

rozsahu méně než 1°C). Výborně si tedy udržuje stabilní teplotu. V období inkubace vajec 

borka obvykle nepřekračuje či jen mírně překračuje horní teplotní limit pro zdárný vývoj 

vajec (33 – 35°C). Maximální teploty se pohybují v rozmezí 32 – 35°C a zpravidla bývají 
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dosahovány v srpnu vlivem vysokých letních teplot i vnitřních procesů tlení; minimálních 

teplot bývá dosahováno vlivem celkového ochlazení v říjnu a pohybují se mezi 17 – 23°C, 

což jsou stále poměrně příznivé hodnoty pro dokončení vývoje vajec. Průměrné teploty 

substrátu jsou až překvapivě konstantní bez ohledu na sezónu či sledované líhniště a pohybují 

se v rozmezí 25 – 29°C.  

Již následující sezónu po zbudování líhniště zde dochází ojediněle k první úspěšné 

reprodukci, soudě dle nálezů novorozených mláďat či zbytků vaječných slupek při 

převrstvování líhniště v podzimním období. Častější jsou však důkazy o reprodukci užovky 

obojkové, která je z hlediska ekologických požadavků druhů méně náročná a využívá líhniště 

jako první. Dvě sezóny po zbudování byla zaznamenána již početnější reprodukce užovky 

stromové a až téměř masové rozmnožování užovky obojkové. V roce 2010 bylo při 

převrstvení sedmi líhnišť nalezeno 68 zbytků vaječných slupek a dvě nevylíhnutá vejce 

užovky stromové a zbytky vajec od 352 úspěšně vylíhnutých užovek obojkových. Nalezená 

vejce obou druhů užovek byla uložena v hloubce 10 – 50 cm pod povrchem líhniště. 

K úspěšné inkubaci došlo v koňském hnoji ve směsi se slámou či pilinami a v borce. Podle 

prvních výsledků se zdá, že pokud je hadům dána možnost výběru, preferují borku. Dá se 

předpokládat, že samice užovky stromové vyhledávají spíše uleželejší materiál, který se na 

lokalitě vyskytuje dostatečně dlouhou dobu před vlastním kladením.  

Další skupinou důležitých opatření je péče o významné biotopové prvky zejména zídky a 

ruiny staveb, které poskytují hadům úkryt a často i místo k rozmnožování. Tato stanoviště 

mohou být zničena nevhodným zásahem, např. vyspravováním skládaných zídek  či jejich 

úplným rozebráním. Anebo bez pravidelné péče postupně zarůstají a jako zastíněné neplní 

svou funkci. Pravidelné, nejlépe každoroční, odstraňování křovin a vegetace udržuje biotop ve 

stavu pro plazy atraktivním. V místech, kde skládané zídky chybí, lze přistoupit k jejich 

zbudování. Nové zídky by měly být stavěny na vhodných místech s přirozeně stupňovitým 

terénem s jihovýchodní až jihozápadní expozicí. Zídka by měla být skládaná z kamene na 

sucho. V současné době se při zpevňování svahů hojně využívají gabiony. Za dodržení 

určitých parametrů (velké nepravidelné kameny) mohou být i tyto vhodnými úkryty pro hady. 

V Poohří bylo od roku 2006 obnoveno celkem 35 zídek pro užovku stromovou a tři nové byly 

vystavěny. O úspěšnosti zásahu vypovídá skutečnost, že na některých stanovištích byl druh 

před zásahem pouze předpokládán a byl nalezen až po realizaci managementového opatření. 

Celkově byla užovka stromová v roce 2010 nalezena na devatenácti nově postavených 

zídkách. Na první pohled se může zdát, že to není mnoho, je to však velký úspěch, neboť 

zásah byl proveden v době nedávné a hadi potřebují určitý čas k nalezení a obsazení nového 
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biotopu. K obsazení zídek vzdálenějších od současných míst výskytu dochází přirozeně 

později. Často je tedy žádoucí vytvořit koridor, který umožní snadnější přístup k obnoveným 

zídkám (např. obnovou starých cest apod.). Nezbytná je pak pravidelná údržba obnovených 

zídek a také vytvoření úkrytů z plochého materiálu (desky, plechy), které velmi usnadňují 

následný monitoring úspěšnosti zásahu.  

Velmi specifickou záležitostí pro populaci v Poohří je ochrana jedinců během mechanizované 

údržby příkopů u silnic. Čištění příkopů patří mezi tzv. negativně – pozitivní činnosti, tedy s 

pozitivním vlivem na biotop (pravidelné kosení) a negativním vlivem na jedince (zranění či 

usmrcení). Zídky podél frekventované silnice E442 (13) patří mezi hojně vyhledávané 

biotopy užovkou stromovou. Zřejmě i v důsledku přivyknutí ruchu a otřesům v okolí silnice 

druh příliš nereaguje na zevní podněty a spoléhá spíše na svůj nenápadný vhled než na útěk. 

Tím se však při mechanizovaném kosení příkopů stává velmi zranitelným. Jedinci se 

nacházejí v největším ohrožení, pokud se vyhřívají na zídce či pod zídkou. 

Negativnímu působení vysekávání příkopů podél silnic na hady lze snadno předejít tak, že 

jeden dobrovolník (lépe dva) pomalu prochází úsek silnice před strojem a odchytává hady. 

Vypouští je pak po pročištění krajnice zpět na místa jejich odchytu. Každoročně je tímto 

způsobem zachráněno několik jedinců až desítek plazů, což při velikosti populace v řádu 

stovek jedinců není zanedbatelný počet.  

Součástí záchranného programu je pravidelný monitoring, který by při dlouholetém sledování 

měl podchytit klesající či rostoucí populační trend. Zároveň je tím sledována efektivnost 

jednotlivých opatření záchranného programu. Základním principem monitoringu je rozdělení 

biotopů do tří barevných kategorií dle pravděpodobnosti výskytu užovky stromové na červené 

(nejmenší), oranžové (střední) a zelené (nejvyšší pravděpodobnost výskytu). Biotopy jsou pak 

navštěvovány s různou intenzitou - červené 9 x, oranžové 6 x a zelené 3 x během sezóny. 

Podle výsledku monitoringu (počtu pozitivních návštěv s přítomností užovky stromové) pak 

bod získá barevné označení pro danou sezónu, které se buď shoduje s počátečním stavem či 

dochází ke změně. V každé sezóně je pak provedeno srovnání mezi počátečním a koncovým 

stavem a koncový stav pak slouží jako výchozí v další sezóně. 
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Obr. 8: Současný a navrhovaný areál užovky stromové (Zamenis longissimus) v Poohří (podle 

ZAVADILA et al. 2008). 

 

Je samozřejmě těžké hodnotit záchranný program a jeho efektivitu již po dvou letech jeho 

průběhu. Mezi jeho velké výhody patří skutečnost, že nastoupil právě včas. Tedy dokud je 

v krajině hadů ještě relativně dostatek a stěžejní aktivity záchranného programu se mohou 

plně soustředit na péči o biotop a ochranu in situ. Užovka stromová popsaná opatření velmi 

ochotně přijímá, což dokazují např. nálezy užovek stromových v nových líhništích velmi brzy 

po jejich zbudování, a to i v líhništích zbudovaných v okrajových oblastech výskytu. 

Schopnost hadů rychle nalézt v krajině nové vhodné biotopy dokládají i časté nálezy užovek 

na obnovených zídkách či prokázáná úspěšná reprodukce na zbudovaných líhništích. Poměrně 

jednoduchým způsobem za finančně přijatelných nákladů tak můžeme druh podpořit, aniž 

bychom výrazně zasahovali do jeho přirozeného životního cyklu. 
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Obr. 9: Počet záznamů užovky stromové (Zamenis longissimus) na sledovaných líhništích.  

 

Další velkou výhodou záchranného programu je fakt, že užovka stromová je druhem, který 

nezpůsobuje střety se zájmy člověka, ať se jedná o zemědělské hospodaření, lesnictví, 

myslivost či jiné zájmy. Její ochrana tedy nevyžaduje systémové změny, které bývají často 

dlouhodobé, velmi složité a nezřídka nerealizovatelné. Na druhé straně hadi u některých lidí 

vzbuzují strach či dokonce odpor. Tyto pocity lidí jsou však často založeny na neznalosti a 

dlouhodobá a intenzivní osvěta může tento faktor výrazně eliminovat, jak dokazují výsledky 

v Poohří. Zde se po mnohaletém úsilí ochranářů podařilo tyto negativní postoje nejen 

odbourat, ale dokonce místní obyvatele motivovat k aktivní ochraně tohoto jedinečného hada.  

 



 347

 

Obr. 10: Líhniště užovky stromové (Zamenis longissimus) v Poohří. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: OCHRANA LEDŇÁČKA ŘÍČNÍHO (ALCEDO ATTHIS) V ČR 

 

Pavel Čech 

 

ÚVOD 

Populaci ledňáčka říčního (Alcedo atthis) hnízdící ve střední Evropě tvoří ptáci stálí a tažní 

(CEPÁK et. al. 2008). Hustota hnízdících párů je proměnlivá podle podmínek předcházející 

hnízdní sezóny a zimy. V období 1985 – 89 bylo v ČR odhadem 300 – 700 párů ledňáčka 

říčního, 500 – 900 párů bylo odhadnuto v letech 2001 – 2003 (ŠŤASTNÝ et.al. 2006). 

Vzhledem k tlakům prostředí, ve kterém se ledňáček říční zdržuje a rizikům, jimž je při svém 

způsobu života vystaven, doprovází tento druh značná úmrtnost. Během prvního roku života 

dosahuje mortalita 80 %, ve druhém roce 15 % (GLUTZ & BAUER 1980). Nejdelší délka 

pozorování stejného složení páru na původním hnízdišti byla dva roky. Mezi hnízdícími ptáky 

dominují jedinci ve věku do dvou let, jen výjimečně byli kontrolováni ptáci tříletí a starší - 

maximálně čtyři roky (ČECH 2009b). 

Podle výsledků zpětných hlášení o zastižení ledňáčka říčního a záznamů terénního pozorování 

je zřejmé, že mezi příčiny ohrožení postihující jednotlivce patří vyhladovění a promrznutí 

během krutých zim, střety s motorizovanými prostředky, nárazy do prosklených ploch. Méně 

časté jsou případy zástřelů, nezákonných odchytů, úhynů v sítích určených k odchytu a 

ochraně ryb. Z přirozených nepřátel ledňáčky ohrožuje vyhrabáváním nor především liška 
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obecná (Vulpes vulpes) a norek americký (Lutreola vison). Neobratně létající mláďata loví 

draví ptáci (např. krahujec obecný – Accipiter nisus). Mezi hlavní příčiny, které 

v podmínkách ČR negativně ovlivňují celé populace ledňáčka říčního (mimo nepříznivé 

klimatické podmínky), však patří zásahy člověka do jeho biotopů, kterými se snižují hnízdní 

příležitosti, ničí jeho potravní a úkrytové zázemí nebo přetínají migrační koridory. Jde o 

ničení vhodných břehových nátrží regulacemi, o změny ve složení rybích obsádek, díky 

znečistění vod omezení reprodukce ryb, vymýcení pobřežní vegetace – loveckých a 

úkrytových posedů ledňáčka nebo o výstavbu komunikací s prosklenými protihlukovými 

barierami, které přetínají jeho hnízdní a lovecká teritoria (ČECH 2009a).  

 

METODIKA 

Problematikou ohrožení ledňáčka říčního v různých oblastech ČR a řešením jeho ochrany se 

zabývají projekty otevřeného národního programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, 

podpořeného MŽP ČR. Vedle členů základních organizací ČSOP a občanských sdružení se do 

řešení projektů zapojili také jednotlivci z řad ornitologů a neorganizované zoologicky 

zaměřené veřejnosti. Ve studii jsou sdruženy výsledky, které byly řešeny v období 1994 – 

2009 (průměrně bylo každým rokem prověřeno přes 1200 km vodotečí a přilehlých vodních 

nádrží). 

 

VÝSLEDKY 

Velkým ztrátám, způsobeným především drsnými podmínkami zimních měsíců, predací a 

různorodými negativními zásahy do biologie ledňáčka říčního ze strany člověka čelí tento 

druh mimořádnými reprodukčními schopnostmi. Podílí se na nich rychlé dospívání, 

několikanásobné hnízdění během sezóny (vedle běžného hnízdění dvakrát za sezónu mohou 

četné páry hnízdit třikrát, výjimečně čtyřikrát), pohotové vytváření náhradních snůšek, větší 

počet mláďat v hnízdě, polygamie, případně sdružená péče o potomstvo (ČECH 2011). Z 

hlediska zachování optimální hustoty druhu v krajině musejí ledňáčci nacházet vhodné 

příležitosti k hnízdění. Nejčastějším terénním prvkem, který si ledňáček říční vybírá jako své 

hnízdiště, jsou kolmé břehové nátrže nebo stěny břehů vymílané toky v meandrech (přes 83% 

všech záznamů). Trvale je ledňáček obývá, pokud jsou ze stabilních materiálů nebo 

periodicky zkolmované boční erozí toků. Právě ustupující meandrové stěny a břehové nátrže 

však bývají nejvíce upravovány lidmi – zaváží se odpadem, provádí se v nich regulace. 

Z těchto důvodů je nutné každoroční monitorování jeho hnízdních příležitostí, stálých i nově 
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vzniklých, před hnízdní sezónou a opakovaně během jejího průběhu (snášení vajec probíhá již 

v druhé polovině března, výběr terénních prvků pro druhé a případná další hnízdění může 

probíhat od května do konce července – ČECH 2010). Dlouhodobá pozorování na stejných 

vodách ukázala, že ledňáčci říční nejdříve obsazují stálá hnízdiště, známá i desítky let 

(charakteristika viz ČECH 2006; 2009a). Osvědčilo se tato hnízdiště zdokumentovat, oznámit 

pověřeným orgánům ochrany přírody, správcům toků nebo majitelům přilehlých pozemků a 

pravidelně provádět jejich kontrolu (ČECH 2007a; ČÍP & ŠPAČEK 2006). Tímto způsobem 

jsou například zdokumentována a zabezpečena stálá hnízdiště ledňáčka říčního v 

jihovýchodní části Středočeského kraje. V případě zásahu do míst trvalých hnízdišť se stali 

řešitelé projektů účastníky správních řízení, podíleli se na zvážení nutnosti úprav, případně 

navrhli řešení, která minimalizovala zásah do hnízdních podmínek ledňáčka. Dobrá 

spolupráce mezi základními organizacemi ČSOP, orgány ochrany přírody a správci toků 

vyústila ve společné budování nových hnízdních příležitostí tam, kde jsou opakovaně velkými 

vodami staré ničeny (např. spolupráce ZO ČSOP Roudnice n. L. a správa Povodí Dolní Labe). 

Po dohodě s majitelem pobřežního pozemku nebo správcem toku (např. správa Povodí, Lesy 

ČR, s. p. – správa toků) byla vytvořena pro hnízdění ledňáčků další vhodná prostředí. Šlo o 

úpravy břehů, instalace umělých nor nebo stěn (charakteristiky viz ČECH 2001; 2007b; 

BROŽEK & ROZTOČIL 2009). Dalším přístupem v aktivní ochraně ledňáčků a zachování 

jejich přítomnosti v krajině bylo vybudování pobytového zázemí, kde nacházejí celoročně 

potravu, mají dostatek loveckých posedů a úkrytů v pobřežní vegetaci, spolu s několika 

přirozenými i umělými hnízdními příležitostmi. Takovým příkladem může být vlašimský 

zámecký park (spolupráce ČSOP, Správa parku, Správa Povodí), lokalita Havranky a 

Votočnice v Sázavě nad Sázavou (spolupráce ČSOP, AOPK ČR, majitel pozemku) nebo 

revitalizované Veselské pískovny (spolupráce Správa CHKO, Biologická fakulta Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, spolky města Veselí nad Lužnicí). Vzhledem k tomu, že 

ledňáček díky své lovecké strategii zalétává do rybochovných zařízení, kde může napáchat 

škody a uhynout v ochranném vybavení, byly chovatelům ryb a rybářským organizacím 

podány informace jak ztrátám na rybách zamezit a přitom ledňáčky ochránit (viz ČECH & 

ČECH 2001). 

Účinná ochrana ledňáčka říčního může být úspěšná pouze tehdy, pokud známe všechny 

problematiky jeho života. Proto jsou výsledky projektů řešených v programu ČSOP „Ochrana 

biodiverzity“ průběžně vyhodnocovány a zveřejňovány na konferencích, přenáškách, 

exkurzích pro veřejnost, ve sdělovacích prostředcích, sbornících z odborných seminářů. 

Někteří řešitelé projektů spolupracují v tomto směru s Českou společností ornitologickou 
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(monitoring v soustavě Natura 2000 – viz ČECH & HORA 2006), s Kroužkovací stanicí NM 

Praha (projekt Retraping Adults for Survival), na mezinárodní úrovni např. s ornitology 

v Polsku (viz ČECH & KUCHARSKI 2006). 

 

ZÁVĚR 

Z hlediska regionální ochrany ledňáčka říčního je důležité znát a ve spolupráci s orgány 

ochrany přírody a správci toků chránit jeho stálá hnízdiště. Dalším přístupem k zachování 

ledňáčků v krajině je tvorba pobytového zázemí, kde nacházejí celoročně potravu, mají 

dostatek loveckých posedů a úkrytů v pobřežní vegetaci, spolu s několika přirozenými i 

umělými hnízdními příležitostmi – úpravy břehů, instalace umělých nor a hnízdních stěn. 

Všechna ochranná opatření by měla vycházet z dobré znalosti biologie druhu, proto musí 

ochranářské aktivity doprovázet terénní výzkum. Nedílnou součástí ochrany ledňáčka říčního 

je vzdělávací a propagační činnost pro laickou i odbornou veřejnost. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: SOVA PÁLENÁ V ČR 

 

Karel Poprach 

 

VÝSKYT SOVY PÁLENÉ V ČR 

Sova pálená (Tyto alba) patří v ČR k pravidelně hnízdícím druhům našich sov zejména v níže 

položených oblastech (do 450 m n. m.). Každoroční počet hnízdících párů velmi silně kolísá 

v závislosti na gradačních cyklech hraboše polního (Microtus arvalis) – dominantní potravy 

sovy pálené a na klimatických podmínkách v zimě.  

Pro vyhodnocení vývoje hnízdní populace sovy pálené u nás jsem zpracoval dostupné údaje 

pro následující období: před rokem 1940, 1940-1960, 1961-1969, 1970-1976, 1977-1985, 

1986-1997, 1998-2002, 2003-2007. Poslední dvě období zahrnují výsledky práce členů 

Skupiny pro ochranu a výzkum sovy pálené v ČR. 

 

Výskyt sovy pálené na území ČR před rokem 1940 

Údajů o rozšíření a početnosti sovy pálené před rokem 1940 je velmi málo a jsou obecného 

charakteru. PALLIARDI (in KOMÁREK 2007) popisuje výskyt sovy pálené v roce 1852 

v nížinách jako „nikoli vzácný“. FRIČ (1870) uvádí její výskyt i z území Prahy a 

charakterizuje jej takto: „Nevyskytuje se příliš často a zdržuje se nejvíce jen na střechách 

vysokých domů a kostelů.“ BAYER (1894) píše: „…Sova pálená není u nás příliš hojná…“ 

Čapek (VAČKAŘ in MARTIŠKO 1994) ve svých denících z let 1885-1925 nemá žádný 

záznam o hnízdění sovy pálené, pouze „tři zástřely ze zimy“. KOMÁREK (l. c.) na základě 

zhodnocení dobových ornitologických literárních pramenů rovněž uvádí nehojný výskyt sovy 

pálené z našeho území v polovině 19. století. Podle MIKLÍKA (1926-1929) je na Ostravsku 

vzácná a o jejím výskytu ve městě neví. JIRSÍK (1944) uvádí: „…Vyskytuje se u nás 

sporadicky všude na místech jí odpovídajících, ač nikoli tak hojně (a snad místy vůbec chybí!) 

jako puštík a kalous. Za časů Fričových žila ještě dosti v Praze, dnes je zde velmi vzácná…“. 

WAHL (1945) ji v okolí Prahy uvádí jako pravidelnou, ale nehojnou, uvnitř samotného města 

jako velmi vzácnou a její výskyt popisuje takto: „…V Čechách je jen místy hojná, v některých 

místech chybí úplně…“. MUSÍLEK (1946) označuje výskyt sovy pálené v osadách na 

Pardubicku za sporadický. 

Všichni uvedení autoři hovoří o sově pálené jako o nehojném druhu, a to už koncem 19. a 

počátkem 20. století! Vzhledem k nočnímu způsobu života sovy pálené se lze domnívat, že 

mohla zčásti unikat pozornosti, avšak její hnízdní výskyt na sakrálních objektech uvnitř obcí s 
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typickými hlasovými projevy, zejména v době toku a krmení mláďat, je dosti nápadný a bylo 

by zvláštní, když by si tehdejší ornitologové této sovy v případě jejího hojnějšího výskytu 

nepovšimli. Její výskyt velmi dobře specifikoval WAHL (1945), který píše: „…V Čechách je 

místy hojná, v některých místech chybí úplně…“, podobnou charakteristiku uvádí i JIRSÍK 

(1944). Tento „model“ nepravidelného rozšíření je pak obdobou i současného výskytu. 

 

Hnízdní výskyt sovy pálené v letech 1940-1960  

Známo je 173 hnízdišť, na kterých bylo zjištěno 264 hnízdění sovy pálené. Velkou část 

hnízdišť na základě znalostí lokalit kroužkování a výsledků dotazníkové akce podchytil 

Škopek (1977). Rekonstrukci historických hnízdišť v období let 1950-1970 na 

Českomoravské vysočině provedl KUNSTMÜLLER (2002); jím zpracovaná historická 

hnízdiště jsem v této práci zahrnul do období let 1940-1960. Z dotazníkové akce provedené 

ŠKOPKEM (l.c.) a následných odpovědí vyplynulo, že „sova pálená u nás dříve hnízdila 

skoro v každé vesnici, ale dnes je již vzácná“. Je zřejmé, že až počátkem druhé poloviny 20. 

století u nás dochází k postupnému úbytku sovy pálené, a to jak z hlediska rozlohy 

obsazeného území, tak i její početnosti. Domnívám se však, že sova pálená u nás celoplošně 

„skoro v každé vesnici“ v průběhu 20. století nikdy nehnízdila. Přesto z minulosti i 

současnosti jsou z území ČR známy regiony, kde početnost hnízdících párů sovy pálené je 

nebo byla výrazně vyšší než jinde. 

 

Hnízdní výskyt pálené v letech 1961-1969 

Známo je celkem 148 hnízdních lokalit sovy pálené, na kterých bylo zjištěno 244 hnízdění. 

Ve srovnání s obdobím let 1940-1960 je počet prokázaných hnízdění během kratší doby vyšší, 

což je zapříčiněno vyšším počtem kroužkovatelů a větší angažovaností ornitologů. Nelze tedy 

hovořit o nárůstu početnosti sovy pálené. Naopak, v zimě 1962/1963 došlo k výraznému 

poklesu početnosti v důsledku nepříznivých klimatických vlivů (ŠKOPEK 1977). 

 

Hnízdní výskyt sovy pálené v letech 1970-1976 

Zaznamenáno bylo celkem 280 hnízdních lokalit, na kterých bylo prokázáno 326 hnízdění. 

V těchto výsledcích jsou zahrnuty rovněž výsledky mapování hnízdního rozšíření ptáků 

v tehdejší ČSSR v období let 1973-1977; které zmiňuje ŠKOPEK (1977). Domnívám se však, 

že počet hnízdních lokalit je podhodnocený. 
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Hnízdní výskyt sovy pálené v letech 1977-1985 

Z tohoto období je známo celkem 191 hnízdních lokalit sovy pálené, na kterých bylo zjištěno 

292 hnízdění. VOHRALÍK (in litt.) uvádí v letech 1977-1981 nejméně na 30 lokalitách 

okresů LN, RA, KL, PS, CV ve věžích kostelů nálezy množství starých vývržků sovy pálené a 

vysušených vajec. V letech 1977-1978 zde našel velké množství čerstvých vývržků sovy 

pálené a sovy často pozoroval. Avšak po tuhé zimě 1978/1979 početnost sovy pálené výrazně 

poklesla. Při opětovných kontrolách kostelů v letech 1980-1981 čerstvé vývržky již 

nenacházel. 

 

Hnízdní výskyt sovy pálené v letech 1986-1991 

V tomto období bylo zaznamenáno celkem 101 hnízdních lokalit sovy pálené, na kterých bylo 

zjištěno 158 hnízdění. Počet hnízdních lokalit i prokázaných hnízdění poklesla ve srovnání 

s předchozím obdobím o téměř o polovinu. 

V letech 1983-1995 jsem v okrese Olomouc zaznamenal zánik 27 hnízdišť sovy pálené. V 10 

případech (37 %) hnízdiště zaniklo v důsledku uzavření věže kostela, v 8 případech (29,6 %) 

důvody zániku hnízdiště nebyly známé (zánik hnízdiště bez zjevných důvodů), vždy po dvou 

případech (7,4 %) byla příčinou zániku hnízdiště predace, rušení člověkem a rekonstrukce 

věže a v jednom případě (3,7 %) bylo hnízdiště opuštěno z důvodů stavby nové věže, sršňů ve 

věži a nevhodného hnízdního prostoru (POPRACH 1996), což svědčí o postupném zániku 

tradičních hnízdišť sovy pálené v sakrálních objektech. 

 

Hnízdní výskyt sovy pálené v letech 1992-1997 

V tomto období bylo nalezeno celkem 123 hnízdních lokalit sovy pálené, na kterých bylo 

zjištěno 187 hnízdění, což je po dlouhodobém ústupu sovy pálené pravděpodobně nejnižší 

počet zaznamenaných hnízdění v průběhu 20. století u nás. Současně začala být v tomto 

období realizována první záchranná opatření pro sovu pálenou u nás. 

 

Hnízdní výskyt sovy pálené v letech 1998-2002 

Z tohoto období je známo již celkem 663 hnízdních lokalit sovy pálené, na kterých bylo 

zjištěno 1 204 hnízdění. Ve srovnání s předchozím obdobím je počet hnízdišť vyšší 

pětinásobně, počet hnízdění šestinásobně. Nárůst počtu hnízdišť i jednotlivých hnízdění je 

výsledkem intenzivní práce členů Skupiny pro ochranu a výzkum sovy pálené (SOVSP). 

Nutno také poznamenat, že v roce 1998 a 2001 probíhala na většině území ČR silná gradace 

hraboše polního, což velmi pozitivně ovlivnilo populaci sovy pálené. V širší oblasti jižní 
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Moravy (okresy BM, BI, BV, HO, KM, PV, VY, UH, ZL, ZN) hnízdilo v roce 2001 celkem 

215 párů sovy pálené, tj. 51,4 % z celkového počtu zaznamenaných párů v ČR. 

 

Hnízdní výskyt sovy pálené v letech 2003-2007 

Z tohoto období je známo celkem 582 hnízdních lokalit sovy pálené, na kterých bylo zjištěno 

931 hnízdění. Tyto údaje jsou výsledkem kontinuální práce členů SOVSP. Ve srovnání 

s předchozím obdobím dochází k mírnému poklesu početnosti hnízdišť i jednotlivých 

hnízdění, což je zapříčiněno dvěma faktory: 1. Bylo problematické zajistit finanční prostředky 

na realizovaná záchranná opatření pro sovu pálenou a z některých oblastí a let tak schází 

informace. 2. V letech 2003-2004 probíhá na většině území ČR populační fáze pesima 

hraboše polního. 

 

Hnízdění sovy pálené v intravilánech měst 

Z výsledků databáze hnízdišť, kterou jsem pro období let 1940-2007 sestavil, vyplývá, že 

sova pálená hnízdila v letech 1940-1997 v těchto okresních městech: Benešov 

(VONDRÁČEK in litt.), Brno (KUBÍK ex databáze KS; PIKULA et al. 1984), Břeclav 

(KRAUSE in litt.), Havlíčkův Brod (KUNSTMÜLLER 2002), Hodonín (BALÁT 1946; 

1956; SVOBODA ex databáze KS), Hradec Králové (ŠKOPEK 1977), Cheb (HŮRKA 1981), 

Jihlava (HLADÍK et al. 1959; KUNSTMÜLLER 2002), Jindřichův Hradec (HOVORKA ex 

databáze KS), Liberec (ŠKOPEK 1977), Litoměřice (ŠKOPEK 1977), Louny (ČEŘOVSKÝ 

1999; TICHÝ in litt.), Olomouc (POPRACH unpubl.), Písek (BUREŠ et al. 1995), Plzeň 

(ŠKOPEK 1977), Praha (ŠKOPEK 1977; ŽALMAN 1977), Rakovník (ŠKOPEK 1977), 

Rychnov nad Kněžnou (ŠTANCL 1978), Sokolov (VOHRALÍK & LAZAROVÁ 1998), 

Strakonice (BLÁHOVEC ex databáze KS; ŠKOPEK 1977), Svitavy (MARVAN ex databáze 

KS, ŠKOPEK 1977; ŠTANCL 1978), Teplice (ČEŘOVSKÝ in litt.; FLASAR ex databáze 

KS), Vyškov (NOVOTNÝ ex databáze KS), Znojmo (FIALA in litt.). V období let 1998-

2007 hnízdění sovy pálené v centrech velkých měst již zjištěno nebylo. 

 

ODHAD POČETNOSTI HNÍZDNÍ POPULACE SOVY PÁLENÉ V ČR 

První ucelenější obraz o hnízdním výskytu sovy pálené v ČR poskytlo mapování hnízdního 

rozšíření ptáků v letech 1973-1977, při kterém byla sova pálená zjištěna v 58 % kvadrátů. 

Během dalšího mapování v období let 1985-1989 bylo obsazeno 50 % kvadrátů a v období let 

2001-2003 bylo obsazeno pouze 38 % kvadrátů (ŠŤASTNÝ et al. 2006). 
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ŠŤASTNÝ & BEJČEK (1993) pro období mapování ptáků 1985-1989 odhadují pro ČR 400-

700 párů sovy pálené. DANKO et al. (1994) pro ČR a rok 1990 odhadují 300-350 párů a pro 

jednotlivé regiony uvádějí následující odhad: 

jihomoravský region – 25 párů, severomoravský – 100 párů, východočeský – 60 párů, 

středočeský – 15 párů, jihočeský – 50 párů, západočeský – 40 párů a severočeský – 50 párů. 

Na základě současných znalostí o rozšíření a početnosti sovy pálené se domnívám, že počty 

párů uváděné ŠŤASTNÝM & BEJČKEM (l. c.) pro období let 1985-1989 budou mírně 

nadhodnocené. Celkovou početnost uváděnou DANKEM et al. (l. c.) považuji pro rok 1990 

za reálný odhad, počty hnízdících párů v některých regionech však pokládám za 

nadhodnocené (region severomoravský, jihočeský), v jiných za podhodnocené (region 

jihomoravský, středočeský). 

Na základě informací o počtu hnízdících párů sovy pálené v jednotlivých okresech 

předpokládám v období let 1998-2007 pro celou ČR celkem 150-450 hnízdících párů. Jelikož 

hnízdní aktivita v závislosti na změnách potravní nabídky výrazně kolísá, mění se významně 

v jednotlivých letech počet hnízdících párů. 

Protože v letech 1940-2007 bylo na území ČR zaznamenáno hnízdění sovy pálené na 1 676 

hnízdištích v 1 224 obcích, z toho v období let 1940-1997 hnízdění na 817 hnízdištích, 

nepředpokládám, že by v průběhu 20. století celkový počet hnízdících párů sovy pálené na 

území dnešní ČR překročil hranici 1 500 párů, a to ani za optimálních potravních, 

klimatických a stanovištních podmínek. 

 

HNÍZDIŠTĚ A STANOVIŠTĚ SOVY PÁLENÉ 

Preference hnízdišť v ČR 

Dle dostupných pramenů a výsledků Skupiny pro ochranu a výzkum sovy pálené jsem pro 

období let 1940-2007 sestavil databázi hnízdišť sovy pálené zahrnující 3 604 hnízd 

nalezených na 1 676 hnízdištích v 1 224 obcích; za hnízdiště považuji kostel, kapli, 

zemědělský či hospodářský objekt, v jedné obci se může nacházet i více hnízdišť. 

Z výsledků databáze vyplývá, že v období let 1940-1997 se 664 hnízd (66,7 %) sovy pálené 

nacházelo v sakrálních objektech (615 hnízd na kostelech, 49 hnízd na kaplích), 323 hnízd 

(21,9 %) na zemědělských farmách, statcích a ve stodolách, 61 hnízd (4,2 %) v různých 

typech budov, 65 hnízd (4,4 %) v zámcích, hradech a klášterech, méně než jedno procento 

hnízd ve zděných trafostanicích, holubnících, mostní konstrukci, stromech, ve zdi, na skále a 

ve stohu slámy. U 326 hnízd (22,2 %) není umístění hnízda známo. 
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V období let 1998-2007 u nás dochází k významnému posunu ve využívání hnízdišť sovou 

pálenou, neboť na kostelech a kaplích bylo zjištěno mnohem méně hnízd – pouze 143 párů 

(6,7 %); na zemědělských farmách a ve stodolách, většinou v instalovaných budkách, hnízdilo 

1 969 párů (92,2 %); méně než jedno procento párů hnízdilo na budovách, zámcích, hradech a 

klášterech, ve zděné trafostanici, v holubníku a v mostní konstrukci.  

Po rozsáhlé instalaci hnízdních budek pro sovu pálenou koncem 20. a počátkem 21. století 

v areálech zemědělských farem hnízdí nyní většina populace sovy pálené v instalovaných 

budkách. V souvislosti s instalací budek se naskýtá několik otázek: 

1. Zda po instalaci budek nedošlo pouze k přesunu populace sovy pálené na farmách do 

těchto budek? 

 

2. Do jaké míry instalované budky posílily populaci sovy pálené – na farmách a v regionu? 

 

3. Jaká část populace sovy pálené hnízdí po instalaci budek na farmách v budkách a jaká 

část mimo budky? 

 

Míra obsazenosti instalovaných budek na farmách souvisí se současným výskytem sovy 

pálené, neboť v regionech, ve kterých se sovy vyskytovaly, hnízdní budky obsadily 

bezprostředně; v regionech bez přítomnosti sov zůstaly neobsazené i budky. Obsazenost 

budek sovami po jejich instalaci svědčí o nedostatku vhodných a bezpečných hnízdišť, příp. o 

atraktivnosti těchto budek pro sovy. 

Odpověď na druhou otázku vyplývá z následujících údajů. Např. v letech 1998-2001, tedy po 

instalaci budek, se počet hnízdících párů na Hodonínsku, Olomoucku, Prostějovsku a 

Znojemsku ztrojnásobil, na Vyškovsku a Uherskohradišťsku dokonce zpětinásobil. Aby 

srovnání počtu hnízdících párů bylo co nejobjektivnější, vycházím ze srovnání let 1998 a 

2001, kdy v obou těchto letech probíhala ve zmíněných regionech gradace hraboše polního. 

Vycházím také z předpokladu, že populace sovy pálené není statická, ale dynamicky se vyvíjí. 

Pokud v dané oblasti výrazně vzroste potravní nabídka v důsledku gradace hraboše polního, 

v této oblasti zahnízdí vyšší počet párů, včetně těch, které do této oblasti přesídlily za 

potravou. Tehdy se významněji zvyšuje poptávka po vhodných hnízdištích, než je tomu v 

letech populačního pesima hraboše polního. Je-li nabídka hnízdišť dostatečná, populace sovy 

pálené se v potravně příznivých letech může dynamicky rozvíjet. 

Při kontrolách hnízdních budek jsou kontrolována také známá hnízdiště i v jiných 

zemědělských objektech na farmách mimo budky a u pracovníků farem jsou dotazy 
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zjišťována další možná hnízdiště. Přirozená hnízdiště na farmách z důvodů rekonstrukcí 

objektů postupně zanikají a z těch, která jsem znal z minulých let, jich nyní existuje málo. 

Proto se domnívám, že na farmách mimo instalované budky hnízdí nyní minimum recentně 

hnízdících párů. Instalované budky pro sovu pálenou na farmách jsou atraktivní nejen svým 

umístěním ve vhodných objektech, ale především díky jejich důslednému zabezpečení proti 

predaci kunou skalní (POPRACH et al. 1996; POPRACH 2000). 

 

Výška hnízda sovy pálené nad zemí 

Hnízda sovy pálené bývají umístěna ve věži kostela či kaple, jak nejvýše je to možné 

(POPRACH 1995, 1996), viz také KOPIJ (1990). Během inventarizace hnízdišť sovy pálené v 

sakrálních objektech na Olomoucku v letech 1988-1995 jsem zaznamenal nejvýše umístěné 

hnízdo ve věži kostela v Dubu nad Moravou (OL) – 44 m nad zemí při celkové výšce věže 

kostela 69 m. V roce 1995 jsem kontroloval hnízdo sovy pálené v 99 m vysoké věži 

Tovačovského zámku (PR), ve výši 71 m nad zemí (POPRACH 1996). ŠTANCL (1978) 

uvádí hnízdění sovy pálené v Polné (JI) ve věži kostela ve výšce asi 40 m nad zemí při 

celkové výšce věže 64 m. Nejníže umístěné hnízdo jsem nalezl v letech 1991-1995 ve zvonici 

kaple v obci Červenka (OL) – 7 m nad zemí (POPRACH 1996). DIVIŠ (in litt.) u jednoho 

hnízdiště na půdě věžové kaple v Bohuslavicích nad Metují (NA) uvádí vletový otvor do 

půdního prostoru 3-4 m nad zemí, přičemž samotné hnízdo na podlaze půdy bylo o 0,5 m níže 

než vletový otvor. KLEJDUS (in litt.) zaznamenal v roce 1994 na Znojemsku výšku hnízda 

nad zemí přibližně 230 cm. 

 

Je sova pálená věrná tradičnímu hnízdišti, aneb jak dlouho hnízdí na jednom hnízdišti? 

Zajímavá je otázka věrnosti sovy pálené svému hnízdišti. Hnízdiště jsou sovou pálenou 

obsazována velmi nepravidelně, v závislosti na dostatku potravy – hraboše polního v okolí 

hnízdiště; avšak tradiční hnízdiště jsou z dlouhodobého hlediska obsazována pravidelněji. 

Tradiční hnízdiště se mohou nacházet např. v oblastech s úrodnou půdou, kde dochází 

k častějším gradacím hraboše polního. U známých 1 679 hnízdišť sovy pálené v ČR jsem 

vyhodnotil délku jejich obsazenosti. Nejvyšší počet obsazení vykazuje kostelní věž v Popicích 

(BV), kde sova pálená hnízdila v letech 1961-2004 celkem 18x, do roku 1994 nepravidelně, 

v letech 1994-2004 každoročně. Celkem 15x v letech 1975-2006 bylo zjištěno hnízdění sovy 

pálené v prostoru drůbežárny v Černčicích (LN); 14x bylo zaznamenáno hnízdění sovy pálené 

na kostelní věži v Podolí (BI) v letech 1953-1971, v kostelní věži v Bukovce (PA) v letech 

1946-1975, na zemědělské farmě v Hevlíně (ZN) v letech 1974-2007; 13x bylo zjištěno 



 361

hnízdění v zámku Hustopeče nad Bečvou (PR) v letech 1959-1975, na farmě Nové Dvory u 

Polné (JI) v letech 1977-1992; 12x na kostele ve Velkém Třebešově (NA) v letech 1977-1992 

a na kostelní věži v Lukové (UO) v letech 1964-1989; 11x na farmě Měnín (BI) v letech 

1994-2007 a na kostelní věži ve Vranovicích (BV) v letech 1961-1994; 10x na farmě 

v Lochenicích (HK) v letech 1978-1990, na farmě v Dyjákovicích (ZN) v letech 1974-2007 a 

na farmě v Křídlůvkách (ZN) v letech 1998-2007. Dále jednotlivá hnízdiště vykazují 

následující počet obsazenosti sovou pálenou: 9x – 7 hnízdišť, 8x – 13 hnízdišť, 7x – 17 

hnízdišť, 6x – 35 hnízdišť, 5x – 78 hnízdišť, 4x – 113 hnízdišť, 3x – 189 hnízdišť, 2x – 312 

hnízdišť, 1x – 898 hnízdišť. 

Nejdelší nepřetržitá obsazenost hnízdiště sovou pálenou byla zjištěna v kostelní věži v Podolí 

u Brna (BI), kde sova pálená hnízdila každoročně po dobu dvanácti let v období let 1956-

1967 (PIKULA et al. 1984). 

  

Mohou v tomtéž hnízdišti později zahnízdit vyvedená mláďata? 

U nás byly zaznamenány celkem tři případy hnízdění sovy pálené na lokalitě, kde byly tyto 

sovy vyvedeny jako mláďata. 

1. Mládě sovy pálené (D 43 917) kroužkované 26. 5. 1966 v Lukové (UO) F. Štanclem, bylo 

kontrolováno 3. 6. 1967 opět v Lukové (pravděpodobně na stejné lokalitě) F. Štanclem, 375 

dní po okroužkování. 

2. Mládě sovy pálené (D 157 522), které jsem kroužkoval 5. 6. 2002 na farmě v obci Horní 

Slivno (MB), bylo na téže farmě kontrolováno 3. 10. 2003 A. Poprachem jako hnízdící ex., 

485 dní po okroužkování. 

3. Mládě sovy pálené (D 169 034), které jsem kroužkoval 4. 6. 2005 na zemědělské farmě 

v Jevišovce (BV), kontrolovali 2. 6. 2007 KRAUSE & OPLUŠTIL (in litt.) v téže budce jako 

hnízdící samici, 728 dní po okroužkování. 
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Obr. 1: Mláďata sovy pálené v různém stupni stáří, mláďata se líhnou v tom pořadí, jak jsou 

snášena jednotlivá vejce, interval mezi snesením dvou vajec činí 2 dny, rozdíl ve stáří mláďat 

na fotografii pak představuje cca 14 dní (© Karel Poprach). 

 

Upřednostňuje sova pálená určitý typ hnízdiště vzhledem k typu svého rodného hnízdiště? 

V ČR bylo v letech 1998-2007 zaznamenáno celkem 93 zpětných hlášení sov 

okroužkovaných jako mláďata (69 ex.), nebo rodiče (24 ex. – 1M, 23F), později odchycených 

a kontrolovaných jako hnízdící jedinci. Z celkového počtu 66 mláďat kroužkovaných na 

zemědělské farmě v hnízdní budce byli v dalších letech zjištěni 3 jedinci hnízdící ve věži 

kostela (mimo budku) a 63 jedinců hnízdících na farmě v budce. Ze dvou mláďat 

kroužkovaných na hnízdišti ve věži kostela (1x budka, 1x mimo budku) hnízdilo v dalších 

letech jedno na kostele mimo budku a jedno na farmě v budce. Mládě kroužkované na sile 

hnízdilo na kostele v budce. 

Všech 24 dospělých sov bylo kroužkováno jako hnízdící v budkách na zemědělských farmách 

a v dalších letech byly všechny tyto sovy opět kontrolovány jako hnízdící v budkách na 

farmách. 

Otázkou je, jakým způsobem sovy vyhledávají hnízdiště (příp. stanoviště), zda „intuitivně“ 

nebo do jaké míry souvisí tato schopnost s tzv. vtištěním (typu) hnízdiště. Protože převážná 

většina výše uvedených nálezů se týká jedinců pocházejících z prostředí zemědělských farem, 

nelze činit o vlivu typu rodiště na výběr typu hnízdiště konečné závěry. Zdá se, že teorie 

„vtištění hnízdiště“ nemusí být tak vyhraněná, jak je jí někdy připisováno, neboť jsou známy 
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jednotlivé případy vyvedení či hnízdění sov na farmách s následným hnízděním na kostele a 

naopak. 

 

Obr. 2: Téměř plně opeřená mláďata sovy pálené v hnízdní budce, ve stáří cca 40-50 dní (© 

Karel Poprach). 

 

HYPSOMETRICKÉ ROZŠÍŘENÍ SOVY PÁLENÉ 

Na území ČR hnízdilo v letech 1940-1997 do 500 m n. m. 90,9 % párů sovy pálené, v letech 

1998-2007 již 99,6 % párů sovy pálené. Do 300 m n. m. hnízdilo v letech 1940-1997 v ČR 

58,8 % zjištěných párů sovy pálené, v letech 1998-2007 87,6 % párů. Je však nutno zdůraznit, 

že v 60. – 70. letech 20. století byla velká část hnízd zaznamenána na Českomoravské 

vysočině a v Českém středohoří, kde byla sově pálené věnována zvýšená pozornost. Naopak 

tradiční hnízdní oblasti na Znojemsku, Hodonínsku a střední Moravě byly monitorovány 

nepravidelně. 

Dvě nejníže položená hnízdiště sovy pálené na území ČR jsou známa z obcí: 

Střekov (UL) – 139 m n. m., kostel, hnízdění v roce 1970, 1971 a Malé Březno (UL) – 144 m 

n. m., hnízdění v roce 1975 (VONDRÁČEK 1971; 1985; VONDRÁČEK & 

VONDRÁČKOVÁ 1974). 

Přestože Hudec (1983) uvádí počátkem 80. let 20. století hnízdění sovy pálené až do 800 m n. 

m., bylo na území ČR nad 700 m n. m. zaznamenáno pouze 6 hnízdišť – dvě v Krkonoších, 

jedno v Jeseníkách a tři na Šumavě. Výše než 750 m n. m. jsou z území ČR známa dvě 
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hnízdiště někdy z období let 1970-1975 (přesný rok hnízdění není znám): Železná Ruda (KT) 

– 774 m n. m. a Podlesí (KT) – 800 m n. m. (ŠKOPEK 1977). 

Obr. 3: Hypsometrické umístění hnízd sovy pálené na území ČR v období let 1940-1997 

(n=1 469 hnízd) a v období let 1998-2007 (n=2 135 hnízd). 

 

PŘÍČINY ÚSTUPU SOVY PÁLENÉ 

Změny v zemědělské krajině 

Ve druhé polovině dvacátého století proběhly ve většině evropských zemí zásadní změny 

v krajině zemědělského venkova a ve způsobu využívání krajiny. Tyto změny, z hlediska 

ekologie krajiny většinou negativního charakteru, se projevily slučováním bloků orné půdy, 

rozsáhlým úbytkem lučních porostů, rozptýlené a zapojené zeleně. Současně se odrazily ve 

vesnické a selské architektuře, ve změnách způsobu hospodaření a ve využívání 

hospodářských objektů. Slučování bloků orné půdy, regulace toků, úbytek rozptýlené zeleně, 

remízů a lučních porostů měly za následek ústup biotopů, ve kterých sova pálená nachází 

dostatek potravy především v letech populačního pesima hraboše polního na zemědělských 

kulturách. „Paměť“ naší krajiny a její historická tvář však může být odlišná od našeho 

běžného mínění či poznatků, jak upozorňuje KOMÁREK (2007). V polovině 19. století 

existovaly sice ještě rozsáhlé plochy obecních pastvin s mozaikou vypásaných ploch a křovin, 

avšak rozptýlená zeleň byla s výjimkou zahrad a sadů odstraňována. Významnou část krajiny 
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tvořily úhory, často orané. Lesy nebyly tak kompaktní, jak jsou dnes, nacházelo se v nich 

větší množství velkých lesních pasek a světlin, které byly vypásány (KOMÁREK l. c.). 

Sloučené bloky orné půdy poskytují v současnosti optimální podmínky pro silnou gradaci 

hraboše polního – 1500 ex. (max. 2 000 ex.) hraboše polního na hektar (Dusík in verb.), a 

tedy ideální potravní podmínky pro sovu pálenou. Chybí-li však po zhroucení gradace hraboše 

polního (pouze několik jedinců na hektar) pro sovu alternativní zdroje potravy, sova pálená 

silně strádá. Na trvalých travních porostech a v prostředí rozptýlené zeleně dochází ke 

gradacím drobných savců každoročně, bez extrémních fluktuačních výkyvů a tyto biotopy se 

stávají pro sovy a další predátory útočištěm (refugiem) v letech populačního pesima hraboše 

polního. 

 

Obr. 4: Portrét již plně opeřeného a vzletného mláděte sovy pálené (© Karel Poprach). 

 

Nabídka vhodné potravy 

Sova pálená je v našich podmínkách existenčně vázána na gradace hraboše polního. Některé 

páry hnízdí více či méně pravidelně také v letech mimo gradaci hraboše polního a jsou 

schopny, na základě lokálního výskytu hraboše polního či alternativní kořisti (ostatní drobní 

savci, malí pěvci), vyvádět mláďata. Počet hnízdících párů však může být v těchto letech 

několikanásobně nižší, druhá hnízdění jsou zastoupena méně často, nižší je také průměrný 

počet vyvedených mláďat na hnízdící pár. Proto jsou gradace hraboše polního pro stabilizaci a 
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prosperitu populace sovy pálené v současné kulturní krajině velmi významné. Dostatek 

potravy se odvíjí od stavu a struktury zemědělské krajiny. 

Přestože zemědělská krajina Moravy může na první pohled působit jednotvárně, na základě 

vlastního srovnání z let 1996-2007 rozlišuji na Moravě několik odlišných typů agrární krajiny. 

Oblast Znojemska, především v jihovýchodní části, je zemědělsky intenzivně využívána. Pod 

dojmem „prvního pohledu“ je podobná jiným zemědělským oblastem, neboť bloky orné půdy 

jsou zde poměrně rozsáhlé. Rozhlédneme-li se však pozorněji, těžko zde najdeme místo, 

odkud bychom přehlédli větší část krajiny, jak to umožňuje např. Haná. V krajině Znojemska 

jsou totiž pravidelně zastoupeny liniové pásy zeleně, větrolamy, menší remízy či lesíky, menší 

vodoteče a řeka Dyje s břehovými porosty. V tomto typu krajiny se nachází také nejsilnější a 

zdá se, že i nejstabilnější populace sovy pálené v ČR – sova pálená zde hnízdí ve větším počtu 

párů i v letech populačního pesima hraboše polního. Pro sovu pálenou zde může být 

významné také vyšší zastoupení zemědělských kultur s pěstováním zeleniny. Louky a pícniny 

jsou zastoupeny málo. 

Jiným typem krajiny je oblast Uherskohradišťska a Hodonínska, rovněž zemědělsky 

intenzivně využívaná. Diverzita krajiny je zde relativně velká, s vyšším zastoupením 

rozptýlené zeleně, vinohradů a ovocných sadů, a to zvláště na Hodonínsku. V relativně větší 

míře jsou pěstovány pícniny, louky jsou zastoupeny málo. Reliéf krajiny je z větší části 

zvlněný. Obě tyto oblasti patří k tradičním hnízdním oblastem sovy pálené u nás. Sovy zde 

každoročně hnízdí ve větším počtu párů, i když jejich populace zde není tak stabilní jako na 

Znojemsku. 

Třetím typem krajiny je rozsáhlá oblast s výrazně zvlněným reliéfem, začínající východní 

částí okresu Brno-venkov a pokračující okresy Vyškov a Prostějov. V severní části 

Prostějovska a na Olomoucku přechází reliéf krajiny v rovinu Hané. Přestože je tato oblast 

v jednotlivých částech geomorfologicky odlišná, má jednu společnou charakteristiku. Tou je 

intenzivní zemědělská výroba s podstatně nižším zastoupením rozptýlené zeleně, pícnin nebo 

luk. V celé této oblasti sova pálená hnízdí poměrně pravidelně, ale její populace je nestabilní, 

neboť je zde troficky zcela vázána na gradace hraboše polního. Např. v roce 2002 hnízdilo 

v této oblasti 54 párů sovy pálené, po zhroucení gradace hraboše polního v zimě 2002/2003 

hnízdily v roce 2003 na Vyškovsku a Brněnsku pouze 3 páry (5,5 %), okresy Prostějov a 

Olomouc zůstaly zcela neobsazeny. To svědčí o vyšší ekologické nestabilitě Hané, kde 

rozptýlená zeleň je zastoupena minimálně. Naproti tomu na Znojemsku hnízdilo v roce 2002 

41 párů sovy pálené a v roce 2003 20 párů (50 %); na Hodonínsku a Uherskohradišťsku z 34 
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párů v roce 2002 hnízdilo v roce 2003 7 párů (20,5 %). Rok 2003 byl rokem výrazného 

populačního pesima hraboše polního na většině území ČR. 

Čtvrtým typem moravské krajiny je oblast Novojičínska s nivou řeky Odry, okraji lužních 

lesů, množstvím rozptýlené zeleně a luk. Zde se nachází poměrně stabilní populace sovy 

pálené. Protože tato krajina je ekologicky vyváženější, nedochází zde k silným gradacím 

hraboše polního, a proto jsou málo zastoupena druhá hnízdění sovy pálené. Sova pálená zde 

hnízdí ve větším počtu párů téměř každoročně. 

Pátým typem krajiny je Frýdecko-Místecko a Karvinsko. Krajina je zde poměrně pestrá 

s vysokým zastoupením lučních porostů a rozptýlené zeleně, v oblasti Karvinska spíše 

rovinná, na Frýdecku-Místecku více kopcovitá. Vzhledem k charakteru krajiny bych zde 

předpokládal pravidelný hnízdní výskyt sovy pálené. Jak se ale později ukázalo, v této 

mozaikovité a relativně pestré krajině je sova pálená vzácná (Karvinsko), anebo zcela chybí 

(Frýdecko-Místecko). Později jsem zjistil, že důvodem jsou písčité půdy ve větší části této 

oblasti, které neposkytují vhodné životní podmínky hraboši polnímu. 

Přestože někteří západní autoři (např. DE BRUIJN 1994, TAYLOR 1994, SHAWYER 1998) 

vyzdvihují důležitost zastoupení liniových pásů zeleně a lučních porostů v krajině, ve střední 

Evropě má na rozvoj populace hraboše polního vliv bonita půdy, zřejmě z důvodu snazší 

možnosti tvorby nor hrabošem nebo vhodnější potravní základny. Na skutečnost, že v oblasti 

s písčitými půdami je početnost sovy pálené nízká, upozorňuje v Polsku také KOPIJ (1990). 

 

Problematika gradací hraboše polního 

Škody způsobované hrabošem polním na plodinách mohou být v některých letech významné 

a pro hospodařící zemědělce citelné. Je ale nepochybné, že gradace hraboše polního 

významným způsobem posilují a udržují populaci sovy pálené a některých dalších druhů sov 

a dravců. Dovolím si tvrdit, že bez početné populace hraboše polního bychom neměli některé 

druhy sov, žijící u nás po staletí. Z tohoto pohledu je hraboš polní pro naši přírodu 

významným druhem. Gradace hraboše polního, ale i gradace dalších druhů drobných savců 

jsou přírodním fenoménem a je proto třeba s nimi při hospodářském využívání krajiny počítat 

a určitým způsobem s nimi koexistovat. Trvalým problémem zůstane, jak ke gradacím 

hraboše polního přistupovat, jak omezovat jeho početnost a jím působené škody. 

V tomto směru byl významný projekt biologické ochrany zemědělských kultur na 

Prostějovsku v letech 1995-2000. Navzdory přítomnosti hnízdních budek pro některé sovy a 

dravce zde v roce 1998 ke gradaci hraboše polního opět došlo, a to i když byla současně 

aplikována chemická ochrana kultur (deratizace) (ZAPLETAL et al. 2000). Je tedy zřejmé, že 
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v gradační fázi hraboše polního jeho explozivní nárůst nejsou schopni zastavit ani dravci a 

sovy, ani chemická ochrana. Pomocí biologické ochrany lze nárůst populace hraboše polního 

eliminovat postupně a průběžně, zatímco chemická ochrana je záležitostí jednorázovou. Je 

tedy otázkou, zda vůbec chemickou ochranu zemědělských kultur v období před gradačním 

vrcholem hraboše polního provádět, neboť ke zhroucení jeho populace v brzké době stejně 

dojde. Po aplikované deratizaci a následném lokálním snížení početnosti hraboše polního 

může také docházet k hynutí mláďat sovy pálené a dalších druhů sov a dravců v důsledku 

prudkého snížení nabídky potravy. 

Proto za nejvhodnější způsob tlumení škod působených hrabošem polním považuji zvyšování 

diverzity krajiny – přítomnost liniové a rozptýlené zeleně s následným vznikem refugií pro 

predátory, provádění vhodných agrotechnických zásahů a posilování populací ptačích 

predátorů vytvářením vhodných hnízdních příležitostí. 

Tuhé a nepříznivé zimy 

Mrazivé a na sníh bohaté zimy, které čas od času přicházejí, velmi negativně ovlivňují 

populaci sovy pálené, a to ve dvou rovinách. Mráz nutí sovy k většímu výdeji energie a 

vysoká sněhová pokrývka znesnadňuje nebo na určitý čas zamezuje přístup k potravě. 

Vzhledem k tomu, že sova pálená má na rozdíl od jiných druhů sov menší schopnost hromadit 

zásobní tuk (PIECHOCKI 1960; 1962), začíná mít existenční problémy po prvním nebo 

druhém týdnu strádání (HONER 1963; GLUTZ & BAUER 1994; DE JONG 1983); po ztrátě 

zásobního tuku může přijít jen o velmi malou část hmotnosti (PIECHOCKI 1960; 1962). 

Jestliže sněhová pokrývka vyšší než 7 cm přetrvává po dobu 1-2 týdnů, stávají se klimatické 

podmínky pro sovu pálenou kritické (GUSSEW 1952; SAUTER 1956; PIECHOCKI 1960; 

1962; GÜTTINGER 1965; SCHÖNFELD et al. 1977; GLUTZ & BAUER 1994). Po uplynutí 

jednoho týdne hynou jednoroční ptáci, po uplynutí dvou týdnů i ptáci adultní (GÜTTINGER 

1965). Zvýšenou mortalitou mohou být postiženi zvláště mladí ptáci z druhého hnízdění 

(SCHWENKEL 1942; SAUTER 1956; PIECHOCKI 1960; GLUTZ & BAUER 1985). 

Silnější ztráty způsobují jen sněžné a velmi tuhé zimy (GÜTTINGER l. c., SCHÖNFELD et 

al. l. c., BRAAKSMA & DE BRUIJN 1976; BRAAKSMA 1981; TAYLOR 1989; DE 

BRUIJN 1994). Nejhorší důsledky má však nedostatek potravy (období populačního pesima 

hraboše polního) v kombinaci s nepříznivými klimatickými podmínkami (vysoká sněhová 

pokrývka, mráz). V tomto období sova pálená velmi silně strádá a posléze dochází ke 

značným úhynům. Alternativní zdroje potravy tehdy sovy hledají ve stozích sena a slámy, 

hromadách s plevami, v zemědělských objektech apod. (DE BRUIJN 1994), případně, má-li 

sova možnost, loví jiné druhy drobných savců (Soricidae a Muridae). 



 369

V historii ČR bylo zaznamenáno více tuhých zim, které významně negativně ovlivnily 

populaci sovy pálené. Semrád (ex ŠTANCL 1978) z Havlíčkobrodska uvádí hnízdění sovy 

pálené několik let před tuhou zimou 1928/1929, kdy hnízdící pár zahynul. V zimě 1943/1944 

obdržel preparátor Steingerwald v Chotěboři více než 15 uhynulých sov pálených (ŠTANCL 

1978). Další tuhou zimu 1951/1952 uvádí HLADÍK (1987). VOHRALÍK (in litt.) v letech 

1977-1978 nacházel nejméně na 30 lokalitách okresů Louny, Rakovník, Kladno, Plzeň-sever 

a Chomutov ve věžích kostelů množství starých vývržků sovy pálené současně s velkým 

množstvím čerstvých vývržků a sovy často pozoroval. Po kruté zimě 1978/1979 však 

početnost sovy pálené výrazně poklesla a v letech 1980-1981 čerstvé vývržky již většinou 

nalézány nebyly. Po velmi tvrdé zimě 1986/1987, bohaté na sněhovou pokrývku a mrazy, 

došlo k významnému snížení početnosti sovy pálené na většině území ČR. Ze západních Čech 

ŠUTERA & VONDRÁČEK (1988) uvádějí snížení početnosti sovy pálené po tuhých zimách 

1985/1986 a 1986/1987. Na počátku tohoto století se na populaci sovy pálené, ale i dalších 

druhů sov velmi negativně projevila dlouhá a tuhá zima 2003/2004. Např. na zemědělské 

farmě Podmoky (NB) bylo počátkem roku 2004 pozorováno na „zimovišti“ v areálu farmy 10 

ex. a pracovníky farmy byl ohlášen úhyn dalších 12 ex. sovy pálené (VANĚK in litt.). 

 

Úbytek tradičních hnízdišť sovy pálené 

Vzhledem k silné a dlouhodobé vazbě sovy pálené na zemědělskou krajinu a tradiční typy 

hnízdišť – sakrální a hospodářské objekty – se v důsledku transformace v zemědělství a 

z důvodu uzavírání sakrálních objektů její populace významně snížila. 

 

Uzavírání sakrálních objektů 

V průběhu minulého století hnízdila většina naší populace sovy pálené v sakrálních objektech. 

V průběhu 80. let 20. století u nás byly postupně uzavírány přístupové otvory umožňující sově 

pálené vlet do kostelních věží, na půdy kostelů a příp. do makovic věží; ještě intenzivněji 

docházelo k uzavírání přístupových otvorů během rekonstrukcí počátkem 21. století. Přestože 

cílem uzavírání sakrálních objektů bylo především jejich znepřístupnění pro zdivočelou 

populaci holuba domácího (Columba livia f. domestica), sova pálená takto přišla o svá 

tradiční a po mnoho let obsazovaná hnízdiště. V současnosti sova pálená hnízdí v sakrálních 

objektech jen výjimečně.  
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Úbytek hnízdišť na zemědělských farmách a hospodářských dvorech 

Se změnami ve využívání zemědělské krajiny došlo i ke změnám ve využívání zemědělských 

objektů a v důsledku těchto změn i k úbytku tradičních hnízdních možností pro sovu pálenou. 

K rozsáhlým změnám v našem zemědělství došlo během jeho kolektivizace počátkem 50. let 

20. století, kdy následně chátraly a rozpadaly se některé dříve privátní zemědělské objekty 

nebo celé dvory a kdy vznikaly nové zemědělské farmy socialistického typu. K dalším 

rozsáhlým a velmi dynamickým změnám v zemědělství u nás dochází po „sametové revoluci“ 

v 90. letech 20. století, kdy nemalá část zemědělských farem v důsledku rozsáhlé 

transformace zemědělství zkrachovala. Hospodařící zemědělské podniky zaměřily svoji 

pozornost na lukrativnější rostlinnou výrobu, současně dochází k rozsáhlému opouštění 

objektů živočišné prvovýroby. Část opuštěných objektů či farem je postupně transformována 

a zásadním způsobem rekonstruována na stolářské dílny, sklady či výrobny nejrůznějšího 

průmyslového zboží; tím zde hnízdní možnosti pro sovu pálenou zcela zanikají. V lepším 

případě jsou u funkčních farem opuštěné objekty živočišné prvovýroby přebudovávány na 

sklady obilovin, garáže pro mechanizaci apod. Zemědělské objekty vrácené v restituci 

původním majitelům nezřídka postupně chátrají, příp. jsou novým majitelem odstraněny. 

K dalším změnám v zemědělství dochází po vstupu ČR do Evropské unie. Významným 

způsobem se zvyšují nároky kontrolních orgánů státních úřadů na čistotu a hygienu při 

skladování obilovin, a to ve vazbě na dotace. Tyto zemědělské objekty, většinou dříve 

sloužící jako sklady píce či steliva v živočišné výrobě, jsou dále uzavírány (většinou 

pletivem) proti přístupu ptáků. Důležitou podmínkou ochrany a možnosti přežití sovy pálené 

je nejen samotná existence zemědělských objektů, ale také zachování zemědělského 

hospodaření. Farma provozující živočišnou i rostlinnou prvovýrobu je pro sovu pálenou 

atraktivnější vzhledem k možnosti získání potravy (drobných savců) v období jejího 

nedostatku v okolní krajině, zvláště v zimě. 

 

Chemizace v zemědělství 

Problematika chemizace v zemědělství není záležitostí posledních let, ale prolíná se celým 

minulým stoletím. Vliv aplikovaných chemických preparátů v zemědělství na sovu pálenou a 

další druhy dravců a sov můžeme spatřovat ve dvou rovinách. Sekundární intoxikace - v 

důsledku pokládání otrávených návnad primárně určených k hubení drobných hlodavců 

v zemědělských objektech či na polích může po požití jednoho či více kontaminovaných 

hlodavců (v závislosti na koncentraci jedu v těle hlodavce) dojít u sovy pálené či jiných druhů 

predátorů k sekundární intoxikaci a následnému úhynu. Jedovaté přípravky určené 
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k potlačování populací drobných savců, především hraboše polního, byly používány již 

v první polovině 20. století, ještě před druhou světovou válkou. Ve druhé polovině 20. století 

začal být používán pesticid Endrin na bázi chlorovaných uhlovodíků, a to jako herbicid, 

insekticid, avicid i rodenticid. Na základě široké aplikace Endrinu v zemědělské krajině jsou 

ze 70. let 20. století z území ČR a SR známy úhyny desítek sov pálených (BARTL in 

DANKO 1978; DUSÍK & CHYTIL in verb.); počet otrávených sov pálených bude v širším 

časovém horizontu v řádech několika set jedinců, možná i více. Po zákazu Endrinu u nás, ale i 

v jiných zemích, se k hubení hraboše polního začaly ve větším rozsahu používat návnady ve 

formě granulí na bázi antikoagulačních jedů snižujících srážlivost krve a zvyšujících 

propustnost krevních cest, kdy u hlodavce dochází „k vnitřnímu vykrvácení“ 

(LÁZNIČKOVÁ & LÁZNIČKA 1994) – např. Stutox I, Lanirat Micro apod. Přestože u nové 

generace antikoagulačních rodenticidních jedů byla sekundární intoxikace sovy pálené 

prokázána nahodile, je nutno se této problematice i nadále věnovat. Kontaminace rezidui a 

těžkými kovy - aplikace herbicidních a insekticidních přípravků v zemědělství zanechává 

v půdě a v plodinách rezidua, která se postupně dostávají do potravního řetězce hraboše 

polního, případně hmyzožravých savců a následně sovy pálené. Kontaminace vajec může 

zapříčiňovat sníženou pevnost skořápky, nižší procento oplozených vajec ap.  

 

Střety na silnicích, železnicích 

Jelikož příkopy a okraje silnic jsou málo udržovány, vytvářejí vhodná refugia pro hraboše 

polního a další drobné savce a současně lákavá loviště pro sovu pálenou a další druhy 

predátorů, kteří se zde stávají obětí silniční dopravy. První uhynulá okroužkovaná sova pálená 

sražená na silnici automobilem byla na území ČR nalezena 1.12.1968 u obce Hrušky (BV), 

druhá sova sražená automobilem byla nalezena 30.12.1975 u obce Zeleneč (PY); v období let 

1966-1975 byly zastoupeny tyto dvě sražené sovy 4,1 % v mortalitě kroužkovaných jedinců. 

V období let 1976-1985 tvořil podíl sražených okroužkovaných sov na silnicích 11 %, 

v období let 1986-1995 23,4 % a v období let 1996-2007 již 30,1 % v jejich mortalitě. 

Na závažnost tohoto negativního faktoru v zahraničí upozorňuje řada autorů, např. 

UHLENHAUT (1976), KAUS (1977), SCHÖNFELD et al. (1977), BUNN et al. (1982), 

BAUDVIN (1986), ILLNER (1992), VAN DER REEST (1992), DE BRUIJN (1994) ap. 

V Holandsku se úmrtnost sovy pálené zvýšila z 27 % v letech 1967-1975 na 53 % v letech 

1976-1984 (BRUIJN 1994). Přibližně dvojnásobný nárůst mortality sovy pálené na silnicích 

je znám z celého Holandska (BRAAKSMA & DE BRUIJN 1976; DE JONG 1983), Velké 
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Británie (SHAWYER 1987; NEWTON et al. 1991), Německa (SAUTER 1956; KAUS 1977; 

SCHÖNFELD et al. 1977) a tvoří až 74 % v její celkové mortalitě. 

K obdobným ztrátám jako na silnicích dochází také na železnicích, zde vzhledem 

k různorodému charakteru železničního koridoru a podstatně nižší frekvenci dopravy jsou 

ztráty adekvátně nižší. V současnosti železniční soupravy jezdí ale podstatně vyšší rychlostí, a 

vytvářejí tak silný vzduchový vír, který přeletující sovy v blízkosti železniční soupravy 

vtahuje. 

 

Predace 

Dalším z významných faktorů podílejících se na ústupu sovy pálené je predace kunou skalní 

(Martes foina), u níž došlo u nás v posledních desetiletích k jejímu významnému zvýšení 

početnosti a synantropizaci. Naprosto běžný je dnes výskyt této šelmy v hospodářských 

budovách, zemědělských areálech, v centrech velkých měst, včetně věží kostelů. V České 

republice se počet ulovených kun skalních v období let 1924-1929 a 1966-1982 pohyboval v 

rozmezí 1 987-5 423 jedinců, avšak od roku 1983 do roku 1989 se plynule zvyšoval až na 9 

539 ulovených jedinců (HROMAS 1993). V současnosti se kuny u nás loví velmi málo, neboť 

se výrazně snížila poptávka po jejích kožkách a chybí finanční motivace k jejich lovu (DIVIŠ 

in litt.). 

 

Uvěznění v budovách  

Jisté nebezpečí pro sovy může představovat jejich uvěznění v sezónně využívaných 

objektech. Úhyny po uzavření objektů jsou však známy spíše z prostorů sakrálních staveb. 

Sova se do kostelů a na půdy budov dostává otevřenými okny a různými větracími otvory. Po 

jejich uzavření hynou uvěznění ptáci hladem.  

 

Technické nástrahy pro sovy 

Pro sovy jsou nebezpečné různé technické nástrahy, nacházející se v areálech zemědělských 

farem. Potrubí vzduchotechniky, roury a komíny. V minulosti se u nás uskladňovala píce 

nafoukáním pomocí fukaru a speciálního potrubí vzduchotechniky, složeného z několika dílů. 

Po nafoukání píce bylo potrubí vzduchotechniky demontováno a uskladněno ve vertikální 

pozici a stávalo se tak pastí, kam sovy zapadly, nebyly schopny dostat se zpět nahoru a po 

několika dnech vyhladověním hynuly. Obdobnou pastí mohou být také další technická 

zařízení (čističky obilovin, vertikální typy dopravníků obilovin, šrotu apod.), která vyúsťují 

vně objektu v horizontální poloze, v interiéru objektu jsou v koleně zalomena dolů a končí ve 
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vertikální poloze. I zde sovy mohou zapadnout a následně hynou hladem. Např. v roce 1998 

zaznamenali BERKA & KRAUSE (in litt.) na farmě v Rakvicích (BV) ve 4 rourách celkem 

18 uhynulých živočichů – 11 sov pálených, 3 poštolky obecné, 1 kavku obecnou, 2 pěvce a 1 

netopýra. DOBROVOLNÝ (ex DIVIŠ 1992) nalezl na Polensku v jediné rouře 7 uhynulých 

sov pálených. Další nebezpečí pro sovy představují komíny – ventilační komíny na farmách 

nebo kouřovody hospodářských a rodinných domů a chat, uvíznutí sov ve škvírách a 

štěrbinách, střety sov s dráty elektrického vedení, úhyny sov v důsledku zásahů 

elektrickým proudem. Významné jsou úhyny sov v nádržích, kádích a cisternách na 

zemědělských farmách. V letech 1995-2007 byla v ČR provedena kontrola celkem 2 513 

zemědělských farem, z nichž na 243 farmách (9,7 %) byla nalezena minimálně 1 nádrž. 

Z celkového počtu 396 nalezených nádrží bylo k 31. 12. 2007 uzavřeno nebo přímo 

vlastníkem odstraněno 377 nádrží (95 %), zbývajících 19 nádrží (5 %) je stále používaných, 

nebo se jedná o velkoobjemové nádrže, jejichž uzavření je prakticky nereálné. Z 396 

kontrolovaných nádrží byli utonulí živočichové nalezeni v 79 nádržích (20 %); z toho utonulá 

sova pálená v 19 nádržích (5 %). Celkový počet nádrží na farmách byl zcela jistě vyšší, neboť 

nádrže jsou někdy nenápadně umístěné na „zastrčených“ místech a často je lze přehlédnout. 

V průběhu let 1995-2007 bylo v nádržích na zemědělských farmách v ČR zjištěno celkem 975 

utonulých živočichů: drobní pěvci (Passeriformes) – 692 ex. (blíže neurčení pěvci), rehek 

domácí (Phoenicurus ochruros) – 85 ex., havran polní (Corvus frugilegus) – 42 ex., vrabec 

(Passer sp.) – 39 ex., sova pálená (Tyto alba) – 44 ex., vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – 

24 ex., holub domácí (Columba livia f. domestica) – 21 ex., kočka domácí (Felis silvestris f. 

domestica) – 6 ex., sýček obecný (Athene noctua) – 6 ex., špaček obecný (Sturnus vulgaris) – 

4 ex., kavka obecná (Corvus monedula) – 3 ex., poštolka obecná (Falco tinnunculus) – 2 ex., 

kuna (Martes sp.) – 2 ex., zvonohlík zahradní (Serinus serinus) – 1 ex., sýkora koňadra 

(Parus major) – 1 ex., sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) – 1 ex., pes domácí (Canis 

lupus f. domestica) – 1 ex., veverka obecná (Sciurus vulgaris) – 1 ex.  

Největší „pastí“ ve výčtu druhového zastoupení byla nádrž s melasou v okrese Vyškov. Dne 

17. 7. 1997 jsem zde v 1 nádrži nalezl celkem 59 utonulých ptáků: 10 sov pálených, 1 sýčka 

obecného, 8 rehků domácích, 37 vrabců, 2 holuby domácí a 1 zvonohlíka zahradního. 

Rozměry nádrže byly 396 x 165 cm (půdorys) x 300 cm (výška); výška hladiny melasy 

v nádrži dosahovala pouhých 15 cm. 
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Obr. 5: Hnízdící pár sovy pálené, vlevo samec, vpravo samice. Foto: Karel Poprach. 

 

OCHRANA SOVY PÁLENÉ 

Vzhledem k silnému poklesu početnosti sovy pálené na území ČR, který u nás kulminoval 

koncem 20. století, se začaly postupně realizovat regionální záchranné projekty. Ty spočívaly 

nejdříve v zabezpečení přístupu sovám na jejich stávající hnízdiště v sakrálních objektech, ve 

zpřístupňování nových objektů a později také v instalaci hnízdních budek pro sovu pálenou do 

zemědělských a sakrálních objektů. Osvědčila se hnízdní budka rozměrů 100 x 45 x 45 cm 

(délka, šířka, výška), která poskytuje dostatečný prostor pro větší počet mláďat a je možné ji 

instalovat do většiny typů střešních konstrukcí zemědělských objektů. Důležitým a 

nepostradatelným prvkem budky je její ochrana proti predaci pomocí plechového límce po 

celém obvodu vletového otvoru. Ke konci roku 2007 bylo na území ČR instalováno 3 408 

hnízdních budek. Během období dvanácti let byla nemalá část budek v důsledku změn ve 

využívání objektů a jiných vlivů postupně zničena. Známý je zánik celkem 236 budek, ale 

protože některé oblasti nebyly každoročně sledovány (rozsah prací byl velký a ne vždy se 

podařilo zajistit dostatek finančních prostředků), bude tento počet jistě vyšší. Ve většině 

oblastí s instalovanými budkami každoročně probíhala kontrola obsazenosti a údržba 

instalovaných budek. Z obsazených budek byla po vyvedení mláďat odstraňována vývržková 

drť, poškozené budky byly opravovány, zničené budky nahrazovány novými, nevhodně 

instalované budky (z důvodu uzavření objektu, změny využívání objektu apod.) přemísťovány 
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do jiných objektů. Záchranná opatření realizovaná v roce 2001 byla plošně nejrozsáhlejší a 

probíhala na území celkem 56 okresů ČR. 

 

Obr. 6: Budka pro sovu pálenou je natolik prostorná, aby z ní hnízdící pár bez problémů 

vyvedl i např. 10 mláďat, velmi důležitou součástí budky je její dokonalé zabezpečení 

plechovým límcem před predátory (zejména kunou) (© Karel Poprach). 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: BOBR EVROPSKÝ V ČR 

 

Vlastimil Kostkan 

 

CO JE TO KONFLIKTNÍ ŽIVOČIŠNÝ DRUH  

Pojem „konfliktní živočišný druh“ je v ochraně přírody poměrně nový a je výsledkem snahy 

ochránců přírody změnit léta používaný a v zásadě špatný pojem „škodlivý druh“, případně 

myslivecký pojem „škodná“. 

Lidé se během staletí naučili označovat řadu živočišných druhů za „škodlivé“. A to nejen 

ve smyslu škod, vzniklých na zemědělských plodinách nebo zvířatech, lesích nebo přímo 

na stavbách, ale označují tak například i predaci na jiných, volně žijících živočišných druzích 

a spásání planě rostoucích rostlin. Proti přirozeným nárokům některých živočišných druhů 

stojí zájmy zemědělců, myslivců a rybářů, pro které jsou zejména predátoři potenciálním 

konkurentem. V podmínkách střední Evropy jsou to především velké šelmy: medvěd, rys, vlk, 

ale i rybožraví ptáci a savci jako např. kormorán, volavka nebo vydra. Jako „škodliví“ jsou 

často chápáni i drobní živočichové (např. drobné lasicovité šelmy, krahujci nebo dokonce 

veverky či kukačky), kteří loví nebo parazitují tak zvaně „užitečné“ – např. hmyzožravé – 

druhy živočichů. 

Teprve v posledních několika letech se začal pohled na střety přirozených biologických 

nároků volně žijících živočichů a zájmů člověka měnit a objevuje se pojem „konfliktní 

druhy“, který lépe vystihuje situaci a především dovoluje zachytit i časovou dynamiku 

složitých vztahů mezi člověkem a volně žijícími živočichy. Jestliže např. vlka opatříme 

„nálepkou“ škodlivý, budeme mít tendenci pronásledovat a zabít i posledního jedince tohoto 
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druhu, přestože jím způsobená „škoda“ na domácích zvířatech nebo lovné zvěři je naprosto 

zanedbatelná ve srovnání s ostatními vlivy (počasí, parazité, doprava, rušení lidmi).  

Pojetí „konfliktního druhu“ umožňuje řešit problém střetu zájmů ve chvíli, kdy populace dříve 

vzácného druhu dosáhne takové početnosti, že počet zabitých jedinců domácích 

hospodářských zvířat nebo lovné zvěře nabývá významných ekonomických hodnot. 

Za konfliktní pak můžeme označovat stejný živočišný druh např. jen v některých oblastech – 

tam, kde se dostává do střetu zájmů. Např. vydra může být významně konfliktním druhem 

v rybniční oblasti s vysokou produkcí hospodářských ryb (u nás např. Třeboňsko), ale její 

konfliktnost klesá (případně mizí) v oblastech s malou produkcí ryb a menším rybářským 

využitím (např. Beskydy). Často konfliktnost druhu vyplývá i z toho, že člověk v rámci 

specifického hospodaření vytváří v určitých oblastech nepřirozenou potravní nabídku 

pro určitý druh a populace takového druhu pak v těchto oblastech zvyšují svoji hustotu 

nad přirozené hodnoty. Jsou to například vydry, kormoráni a volavky ve zmíněných oblastech 

intenzivního chovu ryb, bobři v monokulturních lesních výsadbách nebo velcí predátoři 

v oblastech s tradiční, ohradami nezajištěnou pastvou domácích zvířat na horských pastvinách 

nebo dokonce v lesích.  

Lidské činnosti, které zejména v posledních dvou tisíciletích zcela zásadním způsobem 

narušily nebo zcela zničily rozsáhlé přirozené biotopy a způsobily vymírání rostlinných 

i živočišných druhů, sice s vysokou intenzitou dosud pokračují, nicméně současně se 

od začátku dvacátého století projevují výsledky ochrany vybraných území i cílené ochrany 

řady druhů rostlin a živočichů. Výsledkem těchto snah je nejen zastavení poklesu početnosti 

některých již téměř vyhubených živočišných druhů a stabilizace jejich populací, ale v řadě 

případů jsme svědky obratu v početnosti takových populací až k počtům, při kterých vznikají 

konflikty. 

Ve střední Evropě mezi takovéto rostoucí živočišné populace můžeme řadit například 

kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), volavku popelavou (Ardea cinerea), krkavce 

velkého (Corvus corax), medvěda hnědého (Ursus arctos) rysa ostrovida (Lynx lynx), vydru 

říční (Lutra lutra) nebo bobra evropského (Castor fiber). Dokonce i dnes mimořádně početné 

(přestože běžně lovené) prase divoké (Sus scrofa), které není předmětem zájmu ochrany 

přírody, bylo ještě před druhou světovou válkou mimořádně vzácným nebo regionálně zcela 

vyhubeným druhem.  

Pokud je ochrana živočišného druhu skutečně úspěšná, nebo úspěšná alespoň regionálně, je 

nezbytné, aby přístup k takovému druhu byl pružný a dynamicky odrážel aktuální potřeby 

jeho ochrany a to nejen ve vlastním odborném a technickém řešení, ale – a to je často 
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nejzávažnější problém – zejména ve vztahu k veřejnosti. V praxi jsme v posledních několika 

desetiletích svědky toho, že druh, který byl v téměř v celém areálu nebo jeho podstatných 

částech vyhubený, se díky intenzivní ochraně začíná znovu šířit. Zatímco ochranáři na něj 

po celou dobu pohlíží stále jako na druh ohrožený nebo alespoň citlivý a vyžadující péči, 

v očích veřejnosti se stejný druh rychle změnil z ohroženého na běžný a posléze z běžného 

na problémový až nadbytečný. Zejména při vysazování regionálně vyhynulých druhů vidíme 

podobné modely chování veřejnosti. Zatímco většina lidí z počátku tuto aktivitu vítala 

a pohlížela na druh navrácený tímto způsobem do přírody jako na exkluzivní zajímavost 

a atrakci, často se velmi rychle tento přístup obrátil a stejný druh začal být během jediné 

lidské generace vnímán jako nežádoucí. Takto rychlého obratu ve vnímání živočišného druhu, 

navráceného do regionu, jsme byli v posledních třiceti letech v České republice svědky např. 

u rysa ostrovida, vydry říční nebo bobra evropského. Všechny jmenované druhy byly 

při svém návratu do území akceptovány nebo dokonce vítány, ale během krátké doby se staly 

terčem stížností a většinou také nelegálního lovu.  

Kromě těchto nežádoucích a zachráněné druhy opětovně ohrožujících jevů vzniká 

ve veřejnosti nedůvěra k novým ochranářským aktivitám, zaměřeným na další ohrožené nebo 

regionálně vyhynulé druhy. Konkrétně v České republice se projevuje silná nedůvěra a odpor 

k myšlenkám např. na navrácení vlka (Canis lupus), medvěda (Ursus arctos) nebo zubra 

evropského (Bison bonasus) do různých oblastí. 

Jediným možným řešením výše popsaných problémů je celistvý koncepční přístup k ochraně 

živočišných druhů a vytvoření programových dokumentů, které ještě před realizací 

záchranných programů navrhnou varianty řešení možných scénářů dalšího vývoje populace 

druhu. Tyto dokumenty musí být připravovány ve spolupráci s širokou veřejností a uvedené 

varianty řešení musí být obecně přijatelné pro všechny skupiny obyvatel, kterých se 

problematika týká. Plány práce s veřejností musí být specificky rozpracovány pro různé 

skupiny obyvatel podle potenciální míry vzniku konfliktu se živočichem a musí obsahovat 

i plány možných opatření pro předcházení, respektive kompenzaci ekonomických dopadů 

takových konfliktů.    

V neposlední řadě se musí ochrana přírody naučit pružně reagovat i na možnost vzniku 

nových, dosud neznámých forem konfliktů mezi biologickými nároky živočichů a zájmy 

člověka. Jako příklad takového nově vzniklého konfliktu můžeme uvést četné moderní formy 

rekreační aktivity v terénu (horská cyklistika, skialpinismus, pohyb na sněžnicích, 

paragliding, jízda na čtyřkolkách a sněžných skútrech atd.), které jsou v rozporu s potřebou 

zachování integrity biotopů řady ohrožených druhů (tetřev, rys, vlk). V některých případech 
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dokonce tyto aktivity zvyšují riziko přímého střetu člověka s velkou šelmou (na Slovensku 

roste počet střetů člověka s medvědem). V těchto případech jsou proti ochraně druhů 

postaveny silné ekonomické zájmy komerčních subjektů, které z uvedených aktivit mají zisky 

(např. ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny a prodejny sportovních potřeb), a přeneseně 

i obcí, které ze zisků soukromých subjektů mají příjmy v podobě daní.  

Všechny uvedené existující i potenciální konflikty je nezbytné řešit, a to nejen jednotlivě 

(pro jednotlivé druhy živočichů nebo pro jednotlivé skupiny občanů), ale i koncepčně, formou 

sjednoceného přístupu v druhové ochraně živočichů. 

V České republice vznikla snaha o takové řešení již začátkem devadesátých let, kdy byly 

pro některé ohrožené druhy živočichů sestavovány první tzv. „Záchranné programy“ (např. 

pro rysa ostrovida nebo tetřeva hlušce). Jednalo se však o vzájemně neprovázané dokumenty, 

bez jednotné koncepce, které řešily jen aktuální problematiku ochrany těchto druhů. Teprve 

v letech 2003-2005 proběhl rozsáhlý projekt, koordinovaný Agenturou ochrany přírody 

a krajiny ČR v rámci finančního programu Ministerstva životního prostředí ČR Věda 

a výzkum: Projekt VaV/620/1/03: "Výzkum ekologie a rozšíření, návrh managementu 

populací a záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů", který vedle přípravy 

programu ochrany řady ohrožených druhů vytvořil společnou koncepci pro cílenou druhovou 

ochranu v České republice (KUMSTÁLOVÁ  et al 2005). Jedním z významných přínosů 

uvedeného projektu bylo rozdělení dokumentů pro jednotlivé druhy organismů na „záchranné 

programy“, určené pro druhy bezprostředně ohrožené vyhynutím a „programy péče“ pro 

druhy, které nejsou ohroženy vyhynutím, ale patří k tzv. „konfliktním druhům“ 

(http://www.zachranneprogramy.cz).  

Rozdíl mezi oběma typy programů spočívá především v tom, že „záchranný program“ se 

zpracovává pro druh mimořádně ohrožený nebo v přírodě již vyhubený a zabývá se 

možnostmi na záchranu tohoto druhu (např. chovem ex-situ a následným vysazením 

do přírody, nebo transferem z jiné oblasti, kde přežil), zatímco „program péče“ se věnuje 

řízené péči o druh, který je citlivý, ale bezprostředně ohrožen není. „Program péče“ se věnuje 

nejen problematice ochrany, ale případně i řízení početnosti populace takového druhu. Ten se 

v přírodě může někdy vyskytovat i v relativně vysokých počtech, ale vzhledem k jeho vysoké 

citlivosti a trvajícímu riziku opětovného vyhubení je nezbytné monitorovat nejen vlastní 

početnost populace, ale i ekonomické a případně sociální interakce s  obyvatelstvem. 

Nezbytnou součástí realizace těchto programů jsou pak odborné orgány (poradní sbory), které 

řídí programy a do kterých musí být, vedle specialistů na daný druh, delegováni i zástupci 

dotčených skupin obyvatelstva. Výsledná řešení by neměla druh ohrozit a zároveň by měla 
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být pro všechny dotčené skupiny přijatelná. O tom, že sestavit programy péče pro konfliktní 

druhy je velmi náročné, svědčí mj. i to, že zatímco od roku 2005, kdy byl ukončen projekt 

VaV/620/1/03, byly schváleny a jsou realizovány již čtyři záchranné programy, ale pouze 

jeden program péče. (www.zachranneprogramy.cz)  

 

STRUČNÁ HISTORIE VÝSKYTU A INTERAKCÍ BOBRA EVROPSKÉHO A ČLOVĚKA 

Bobr evropský obýval původně prakticky celou Evropu – od severní hranice rozšíření stromů 

až po Středomoří. Byl však intenzivně loven, a proto z Evropy postupně mizel. Nejdříve 

vyhynul ve Středomoří, v místech kde se rozvíjely antické kultury. Neznáme však přesné 

období, kdy se tomu tak stalo. Postupně ve středověku ustupoval ze zbytku Evropy 

a na přelomu 19. a 20. století v celé Evropě přežívalo jen asi 1200 zvířat v několika malých, 

vzájemně izolovaných populacích (NOLET & ROSELL 1998). 

Důvodů téměř úplného vyhubení bobra v Evropě bylo několik a nešlo jen o střet zájmu zvířete 

a člověka a škody na majetku. Důvodem lovu byla především kvalitní kožešina, dobré maso a 

především mimořádně ceněné žlázy, tzv. „castoreum“, které se používaly nejen v lékařství a 

léčitelství, ale také při výrobě parfémů. Ovšem jedním ze závažných důvodů pronásledování 

bobrů byly, zejména ve střední Evropě s bohatou tradicí rybníkářství, také konflikty se zájmy 

člověka. 

Z území dnešní České republiky bobr vymizel v průběhu 17. až 18. století, poslední nálezy 

z Moravy pochází z roku 1730 (HOŠEK 1978). Po dokončení rybničních soustav 

na Třeboňsku, Českobudějovicku a Blatensku se stal bobr významným „nepřítelem“ 

rybníkářů a byl přibližně sto let po dokončení třeboňské rybniční soustavy z oblasti zcela 

vytlačen.  

V letech 1773, 1805 a 1809 byli do jižních Čech znovu dovezeni bobři, původem z Polska, 

za účelem chovu pro kožešinu a castoreum. Z chovných zařízení však utíkali do volné přírody 

a v jižních Čechách začala vznikat nová populace bobra. Tato zvířata poškozovala hráze 

rybníků, náhonů mlýnů a rybničních soustav a tak byl vydán příkaz bobry vyhubit. Na území 

Čech se tak podařilo bobry vyhubit podruhé v historii. Stalo se tak někdy mezi lety 1871-1882 

(HOŠEK 1978). 

 

KONKRÉTNÍ ZNÁMÉ PŘÍKLADY KONFLIKTNÍCH SITUACÍ, VZNIKAJÍCÍCH ČINNOSTÍ BOBRA 

EVROPSKÉHO V PODMÍNKÁCH ČR 

S rostoucí početností populace bobra evropského v České republice po jeho vysazení v letech 

1991, 92 a 96 (KOSTKAN & LEHKÝ 1997) a po migracích z Rakouska, Německa i Polska 
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začátkem osmdesátých let dvacátého století, se první stížnosti na činnost tohoto živočicha 

začaly objevovat kolem roku 2000. Následující text popisuje konkrétní příklady konfliktů 

mezi činností bobra a zájmy člověka ve specifických podmínkách České republiky. Za tyto 

„specifické podmínky“ můžeme považovat jednak charakter krajiny, ale především charakter 

vodních toků a nádrží. Vedle těchto „objektivních“ podmínek je důležitý i legislativní rámec, 

podle nějž jsou tyto situace řešeny. 

 

Kácení stromů 

Kůra a lýko stromů jsou na podzim a v zimě přirozenou potravou bobra. Bobr stromy kácí, 

aby získal větší objem potravy a zejména aby získal přístup ke koncovým větvím, kde jsou 

kůra a lýko pro bobry lépe stravitelné. Někdy, z dosud neznámých příčin, bobři okusují kůru 

a lýko také z kořenových náběhů a kmenů velkých starých stromů, aniž by zasáhli hluboko 

do kmene a strom skáceli nebo se jej skácet snažili. Nicméně, takto poškozený strom často 

během několika let uhyne, aniž by pro bobry přinesl jakýkoliv užitek. Bobři okusují a kácí 

stromy především v blízkosti břehů vod. Se vzdáleností od břehu aktivita klesá, i když např. 

při povodni se mohou objevit sporadické a ojedinělé okusy na dřevinách prakticky kdekoliv 

v porostu, do kterého se voda rozlévá. 

Bobři často obsazují břehové porosty v otevřené zemědělské krajině nebo sukcesní porosty 

výsepů v meandrech řek, kde převládají světlomilné, rychle rostoucí dřeviny měkkého luhu 

(zejména vrby, topoly a olše). V těchto porostech hospodářské škody většinou nevznikají, 

protože většina dřevin takovýchto společenstev není hospodářsky příliš ceněna.  

Velkým problémem ale bývají okusy stromů v mladých, hospodářských lesních porostech. Ty 

se často stávají potravním zdrojem v období tvorby zimních zásob, protože bobři preferují 

stromy o pařezovém průměru do 12 cm. (KOSTKAN 2000; RAFFEL 2003). Přestože 

nejčastějšími dřevinami, které na našem území bobři kácí, jsou vrby a topoly (KOSTKAN 

2000; KOSTKAN et al. 2002; JOHN & KOSTKAN 2009), v případě výše uvedeného 

preferovaného pařezového průměru však bobři často využívají i další druhy dřevin. 

V některých případech se zdá, že ve vysazených monokulturách nad výběrem, káceného 

druhu dřeviny převládá její věk (KOLÁŘOVÁ 2010; HOLÝ 2009). Protože celkový objem 

využitelné biomasy v mladých porostech je malý, bobři dokáží vykácet za jediný podzim 

a zimu až několik set stromků a vytvořit holé plochy o rozloze až několika set metrů 

čtverečních (KOLÁŘOVÁ 2010) (Obr. 1). Vzhledem k tomu, že do preferovaného 

pařezového průměru dorůstají dřeviny hospodářských porostů ve věku 5 let a více, tedy 

většinou po ukončení tzv. „zajištění porostu“ podle § 31, odst. 6. zákona č. 289/1995 Sb., 
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o lesích (lesní zákon), může se jednat o závažný problém, který se po opětovném zalesnění 

holin, vytvořených bobry periodicky opakuje. Většinou je přitom obtížné zabránit pronikání 

bobrů do oplocenek, protože na rozdíl od srnčí zvěře nebo zajíců jsou bobři schopni dřevěné 

oplůtky prokousat nebo podhrabat (Obr. 2). Tento problém je nejen hospodářský (náklady 

na opakované zalesňování), ale i legislativní (lesní hospodář má problém dodržet povinnosti, 

předepsané pro zajištění porostů lesním zákonem). Při snaze o vyčíslení škod, způsobených 

okusem na dřevinách v hospodářských lesích, je nutné hodnotit nejen stromy úplně skácené, 

ale také stromy poškozené částečným a nedokončeným okusem nebo loupáním lýka na patě 

stromu, protože toto poškození strom deformuje, zhoršuje jeho další růst a vystavuje ho riziku 

napadení patogeny, především houbami.    

Na druhé straně časté obavy, že bobři zničí dlouhé souvislé úseky břehových porostů nebo 

lužních lesů nejsou oprávněné. Bobři jsou přísně teritoriální, jedno teritorium má např. 

v CHKO Litovelské Pomoraví průměrnou délku 1246 m (JOHN & KOSTKAN 2009). Navíc 

se při podzimním kácení dřevin soustřeďují většinou na jednu nebo dvě malé plochy v rámci 

teritoria (tzv. central place foraging) (FRYXELL & DOUCET 1991). Jejich činností pak 

vznikají jednotlivé malé plošky dočasného bezlesí (nebo mezer v liniových břehových 

porostech), které brzy opět zarůstají, protože v dalších letech bobři svou aktivitu v teritoriu 

přesouvají. Nicméně dlouhodobá přítomnost bobů přináší výrazné snížení věku dřevin 

v pásech podél břehu. Jinak řečeno, na březích vod, dlouhodobě osídlených bobry, nenajdeme 

staré mohutné stromy, ale většinou se přirozenou cestou obnovují porosty rychle rostoucích 

dřevin.    
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Obr. 1: Plošné poškození mladého porostu dubu a jilmu, CHKO Litovelské Pomoraví (© V. 

Kostkan). 

 

Obr. 2: Dřevěné oplocení porostů není pro bobry vážnou překážkou (© V. Kostkan). 
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Poškozování sadů, parků, ozdobných a památných stromů 

Zvláštním problémem je poškozování okrasných dřevin v parcích nebo zahradách. Asi 

nejznámějším místem takového konfliktu v České republice je Lednický park, do kterého 

od roku 2004 bobři pronikají a poškozují nebo úplně kácí některé dřeviny. Podobný problém 

se objevil např. v roce 2005 v botanické zahradě Flora Olomouc. Lokálně bobři poškozují 

také soukromé sady a zahrádky nebo okrasné výsadby v blízkosti řek a vodních ploch. 

 

Narušení vodohospodářských staveb 

Bobr je schopen do břehů řek a rybníků vyhrabat desítky nor o průměru 20–30 cm, dlouhých 

často i několik metrů. Celková délka všech nor v teritoriu jedné rodiny může dosáhnout 50 až 

200 m. (DZIECIOLOWSKI 1996). Nory mají vstup vždy pod hladinou vody a pod zemí pak 

směřují nad hladinu vody, kde je dostatečně velký suchý prostor pro vlastní doupě. Pokud 

dochází ke kolísání výšky vodní hladiny (v řece, rybníku), bobři vybudují celou soustavu nor 

v různé výšce. V březích přirozeně tekoucích řek nejsou takové nory většinou velkým 

problémem. V současné době ovšem bobři často osídlují také břehy rybníků a náhonů (dříve 

většinou mlýnských, dnes malých vodních elektráren) a jejich nory mohou způsobit, že hráze 

neodolají tlaku vody. To může vést, zejména za povodňových stavů, k porušení hráze 

a záplavám okolního zemí. K problematice rizika poškození hrází norami bobrů s následkem 

záplav je ovšem nutno dodat, že ve všech případech se jedná o technická díla, která uměle 

drží vodu nad úrovní okolního terénu. Tato situace je nepřirozená a instinkt živočicha 

nedokáže tuto situaci „vyhodnotit“ a paradoxně si bobři vodu vypouští, přestože jejich 

přirozené chování vede naopak k zadržování co největšího objemu vody. Nejde tedy 

o konflikt mezi živočichem a jeho přirozeným prostředím, ale o konflikt mezi živočichem 

a technickým dílem člověka.  

V případě rybníků také vznikají škody na rybách, které narušenou hrází uniknou. Kromě toho 

bobři mění průtokové poměry na napouštěcích kanálech i odtokových objektech rybníků. 

Není vzácností vidět požerák či stavidlo rybníka zarovnané větvemi ve snaze zabránit odtoku 

vody z něj.  

V posledních dvaceti letech byla výše popsaná narušení hrází pozorována např. na rybnících 

v Tovačově, Záhlinicích a Mutěnicích. Velký problém vznikl v roce 2004 na odpadním 

kanálu pod MVE v Lobodicích. Hráz kanálu slouží zároveň jako povodňová hráz Moravy 

a chrání obec Lobodice před záplavami. Zřejmě jako odpověď na kolísání hladiny vody bobři 

vyhrabali více nor, které se následně propadly a v hrázi vzniklo několik otvorů, které by 

při povodni mohly způsobit protékání nebo dokonce prolomení hráze. 
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Specifický problém nastal rovněž v případě obvodových ochranných hrází vodohospodářské 

soustavy Nové Mlýny. Tyto hráze jsou z vnější (tzv. vzdušné) strany provázeny sběrnými 

kanály, do kterých jsou zaústěny drobné vodní toky, přitékající do oblasti (tyto toky se dříve 

vlévaly do Dyje). Zároveň tyto kanály zachytávají potenciální průsaky hrází nádrží a voda 

z nich je buď čerpána do nádrží, nebo vedena pod hráz nejníže ležící nádrže. Kanály jsou 

mělké a jejich břehy jsou bohatě porostlé měkkými dřevinami, preferovanými bobry jako 

potrava (vrby, osiky a jiné druhy topolů) a představují proto pro bobra velmi atraktivní biotop. 

Voda z těchto kanálů je v několika místech přečerpávána automatickým systémem do nádrží. 

Dochází zde ke kolísání hladiny vody, na což bobři reagují stavbou hrází. To vede 

k podmáčení okolních pozemků i vlastní vzdušné strany hráze a celý výše popsaný systém 

odvodnění okolí nádrží se stává nefunkční. Navíc bobři hrabou ve vnější straně hráze nory. 

Přestože hráze velkých vodních děl jsou na patě široké několik desítek metrů a bobr je 

nedokáže prohrabat celé, může dojít k proražení těsnící jílové vrstvy hráze a prosakování 

vody hrází. Prosakující voda z nádrže pak vymývá stavební materiál v hrázi a poškození 

a průsak hrází se stupňuje. 

    

Hráze a zaplavení pozemků 

Přirozenou schopností bobrů je stavba jednotlivých hrází i celých kaskád hrází, a to 

na drobnějších tocích. Čím je krajina plošší, s malými výškovými rozdíly, tím bývá větší 

zatopená nebo podmáčená plocha přilehlých pozemků. V současné době s tímto problémem 

zápolí zejména rovinaté země jako jsou Litevsko, Estonsko a Lotyško, dále Polsko, Bělorusko 

a Rusko atd. U nás se tento problém projevuje především na jižní Moravě na Hodonínsku a 

Břeclavsku, kde dochází především k podmáčení zemědělských a lesních produkčních ploch. 

Bobři stavbou hrází mohou zvyšovat hladinu všech typů vodních toků, včetně umělých kanálů 

a melioračních svodnic. Voda pak zaplavuje nejen přilehlé pozemky, ale i komunikace 

a někdy může ohrozit i domy nebo hospodářské a průmyslové objekty.  

Pokud bobři postaví hráze v blízkosti komunikací, může dojít k podmáčení a destabilizaci 

nosného tělesa komunikace nebo v případě přelití vody přes komunikaci i k porušení povrchu 

komunikace. Vzhledem k tomu, že bobři často pro stavbu hrází využívají zúžená místa 

na toku, kterými velmi často bývají propustky vodních toků pod komunikacemi, zvyšuje se 

riziko, že taková situace nastane. K podmáčení tělesa železniční tratě došlo v roce 2003 poblíž 

České Kubice (Obr. 3).  
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Obr. 3: Kaskáda hrází způsobila podmáčení tělesa železniční trati u České Kubice (© V. 

Kostkan). 

 

Stavba bobřích hrází a zaplavení pozemků může mít poměrně rozsáhlé dopady na okolí, 

zejména v rovinatých oblastech s malým převýšením terénu. V takových případech vzdutí 

vody za hrází vysokou řádově desítky centimetrů může dosáhnout délky i několika kilometrů 

a zaplavená nebo podmáčená plocha může mít rozsah mnoha hektarů. Zde je uvedeno několik 

konkrétních příkladů důsledků takovéto aktivity v České republice: 

- zvýšení hladiny v recipientu obecní čistírny odpadních vod, která díky vyrovnání hladin 

v recipientu a v objektu čistírny byla vyřazena z činnosti (Pasohlávky 2003, Huštěnovice 

2005) (Obr. 4) 

- opakované zaplavování hospodářských porostů tvrdého luhu (dub, jasan) v oblasti dolní 

Moravy a Dyje (Tvrdonice, Lanžhot, Bulhary)  

- zaplavení zemědělské půdy (Tvrdonice, Bulhary, Huštěnovice u Uh. Hradiště, Domašov 

nad Bystřicí, Český les). 
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Obr. 4: Nenápadná malá hráz na meliorační svodnici vyřadila v roce 2005 z činnosti čistírnu 

odpadních vod v Huštěnovicích na Uherskohradišťsku a podmáčela cca 1 ha pole (© V. 

Kostkan). 

 

Specifický problém nastal v oblasti lužních lesů na Dolní Dyji u Lednice, kde v roce 2006 

bobři přehradili soustavu kanálů, napájejících drobné lesní rybníčky (Herdy), a zcela tak 

zastavili přítok vody. To mělo v letním období za následek nedostatek vody v rybnících a 

dušení ryb.    

V některých případech má ovšem zvýšení hladiny vody, přehrazení dříve regulovaných 

a napřímených toků a změna nevyužívaných pozemků na mokřady významný pozitivní vliv 

na zvýšení biodiverzity krajiny, srovnatelné nebo dokonce ještě kvalitnější než tzv. 

revitalizace, prováděné v ČR v posledních dvou desetiletích. Taková situace nastala 

na některých menších regulovaných tocích v Českém Lese po kolonizaci území bobrem 

v devadesátých letech (VLACHOVÁ & VOREL 2002). V takovémto případě je ovšem 

nezbytné vyřešit majetkové poměry k zaplaveným plochám. To nemusí být velký problém, 

pokud jsou pozemky v době jejich „přirozené“ revitalizace ve vlastnictví státu.    
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MOŽNOSTI VYLOUČENÍ NEBO KOMPENZACE KONFLIKTŮ 

Náhrady škod 

Základem pro náhradu škod, způsobených volně žijícími zvláště chráněnými druhy živočichů 

je zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými živočichy. Tento zákon specifikuje v § 4 rozsah škod, za které je náhrada 

poskytována. Jedná se o škody na: 

a) životě nebo zdraví fyzické osoby,  

b) vymezených domestikovaných zvířatech, 

c) psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, 

d) rybách, 

e) včelstvech a včelařském zařízení, 

f) nesklizených polních plodinách, 

g) trvalých porostech, 

h) uzavřených objektech, 

i) movitých věcech v uzavřených objektech. 

 

Tento zákon umožňuje bez velkých problémů hradit škody způsobené aktivitou bobra 

na lesních porostech a zemědělských plodinách. Tyto ztráty jsou hrazeny bez ohledu na to, 

zda škoda vznikla přímo (bobři pokáceli stromy nebo sežrali část úrody), nebo nepřímo 

(zaplavením pozemku a znehodnocení kultur). 

Z výše uvedeného soupisu ovšem vyplývá, že náhrady se nevztahují na časté případy 

poškození vodohospodářských staveb – hrází rybníků a vodních kanálů. Podobně nelze 

na základě zákona č. 115/2000 uplatňovat nárok na úhradu škod, vznikajících na zaplavených 

komunikacích nebo budovách, např. po protržení hráze destabilizované bobří aktivitou. 

V případě narušení hrází rybníků jejich majitelé chybějící materiál dosypávají. V Mutěnicích 

majitel zažádal v roce 2006 o finanční příspěvek na základě § 68 a § 69 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (paragrafy řeší finanční 

příspěvek pro zlepšení stavu přírodního prostředí), ale tato žádost nebyla uznána.   

 

Oprava hráze s použitím pevné fólie 

V případě poškození protipovodňových hrází jsou opravy prováděny tak, aby se jejich 

narušení bobry nemohlo opakovat. Konkrétně je do konstrukce hráze zabudována pevná 

plastová fólie o tloušťce 2 mm, umístěná vertikálně pod svrchní násep a končící asi jeden 

metr pod úrovní hladiny vody. To brání bobrům hrabat noru – povrch plastu je hladký a bobr 
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se za něj drápy ani zuby nezachytí, zejména pod hladinou, kde hrabe vstup nory. Tímto 

způsobem byly Povodím Moravy, a. s., opraveny hráze např. v Lobodicích na Přerovsku 

a v Březové u Litovle. 

 

Proložení hráze rourou  

Výšku hladiny na drobných vodních tocích, přehrazených bobry, lze regulovat pomocí roury, 

zabudované do bobří hráze (Obr. 5). Toto zařízení bylo vyvinuto v USA, autorem nápadu je 

Skip Lisle (http://www.beaverdeceivers.com/) a v originálu se nazývá „pond leveler“ TM. 

Roura musí být několik metrů dlouhá, aby do ní voda natékala dál od hráze a bobři tak snadno 

nenašli vtokový otvor a nezacpali jej. Vhodné je také rouru na delším úseku provrtat a vybavit 

ji rozšířeným ochranným košem (např. z pletiva), který zpomalí vodní proud a zamezí 

ucpávání roury (Obr. 6). 

 

 

Obr. 5: Schéma proložení bobří hráze rourou pro udržování hladiny vody na žádané úrovni – 

„pond leveler“ TM. (Z. Štefanidesová podle http://www.beaverdeceivers.com/). 
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Obr. 6: Zařízení, použité pro drénování hráze u Pasohlávek (© V. Kostkan). 

 

Aplikace trusu šelem 

Jako možné řešení problému bobřího okusu na dřevinách byla testována možnost aplikace 

trusu velkých šelem, natíraného na paty ohrožených stromů. Tato metoda byla experimentálně 

vyzkoušena na několika lokalitách v CHKO Litovelské Pomoraví a rovněž v parku zámku 

Lednice. V obou případech se ukázalo, že trus velkých kočkovitých šelem (tygr, lev), ačkoliv 

se s ním bobři v přirozených areálech nesetkávají, může mít na bobry repelentní účinek. 

Nicméně, praktické využití metody má řadu problémových bodů. Zejména je to omezená 

dostupnost trusu šelem, vázaná výhradně na zoologické zahrady, dále účinnost snižuje déšť, 

který trus, respektive jeho pach, ze stromů smývá. Zásadní problém ovšem je, že nelze přesně 

předvídat, které stromy bobr začne okusovat a trus lze aplikovat až poté, kdy jsou stromy 

okusem poškozeny. Tímto způsobem sice můžeme zabránit tomu, aby se bobr vracel 

ke stromům, na kterých již začal hlodat, nicméně tyto stromy jsou poškozené již před aplikací 

trusu a metoda tím ztrácí svůj primární význam.    

 

Elektrický ohradník 

Metoda využití elektrického ohradníku, vedeného ve formě dvou nízko nad zemí natažených 

vodičů, byla v roce 2006 nejdříve testována na lokalitě u Moravské Nové vsi (ostrůvky 
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na jezerech po těžbě štěrkopísku) a později využita při ochraně botanické zahrady Výstaviště 

Flora Olomouc (KOSTKAN et al. 2006). Metoda se ukázala jako velmi účinná, protože plně 

zamezila přístupu bobra na břeh. Zvířata si místo, kde dostala elektrický šok a pravděpodobně 

také vodič dobře pamatují a po zásahu elektrickým proudem se opakovaně k drátům 

nepřibližují, a to ani po vypnutí elektřiny. Na druhou stranu je to metoda poměrně náročná 

na instalaci a obsluhu a nelze ji aplikovat ve volné přírodě, protože natažené vodiče strhávají 

procházející kopytníci (prase divoké, srnec obecný, jelen evropský). Lze ji naopak doporučit 

pro zahrady, parky nebo k ochraně menších skupinek dřevin nebo jednotlivých (např. 

památných) stromů. 

 

Další možnosti jak zamezit vzniku škod 

Vedle výše popsaných a v České republice používaných technik byly v zahraničí použity další 

formy plašení bobrů nebo znemožnění přístupu zvířatům do míst, kde by mohly vznikat 

škody. Mezi tato opatření zcela spadá tzv. „beaver deceiver“ TM, jehož autor je rovněž již 

zmiňovaný Skip Lisle. (http://www.beaverdeceivers.com/). Zařízení je často používané 

v USA a Kanadě jako ochrana proti zahrazení zúžených míst na vodních tocích a znemožňuje 

bobrům zahradit nejen propustky pod komunikacemi, ale také např. stavidla a odtokové 

přepady vodních nádrží. Jedná se o „klec“ kolem zúženého místa na toku, které bobrům 

znemožní přístup k propustku nebo stavidlu. Je ve větší vzdálenosti a nad hlubším místem, 

aby pletivem voda protékala na velké ploše a pomalu, což v bobrech nevyvolává instinktivní 

snahu stavět hráz (Obr. 7).  

V Bavorsku někdy zemědělci používají blikající oranžová světla (stejná, jako se používají 

např. k označení překážky na silnici) a zvukové plašiče, které umisťují do blízkosti pro bobry 

atraktivních zemědělských kultur (např. cukrovka, kukuřice).  
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Obr. 7: Schéma zařízení pro zamezení stavby bobří hráze na zúženém profilu toku - „beaver 

deceiver“TM. (Z. Štefanidesová podle http://www.beaverdeceivers.com/). 

 

PROGRAM PÉČE O BOBRA EVROPSKÉHO 

V rámci projektu VaV/620/1/03 "Výzkum ekologie a rozšíření, návrh managementu populací 

a záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů", byl v roce 2005 zpracován 

mj. návrh Programu péče o bobra evropského. Vzhledem ke složitosti celé problematiky 

nebyl tento Program dosud schválen. Neustále probíhají meziresortní jednání mezi 

Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem zemědělství ČR, protože většina 

konfliktů vyvolaných bobrem spadá právě do kompetencí těchto dvou resortů. Navržený 

program rozpracovává do podrobností výše uvedená opatření k předcházení a kompenzacím 

škod a navrhuje i řadu dalších opatření. 

Program péče sám o sobě konfliktům zcela nezabrání, ale poskytuje návrhy řešení, jak 

některým konfliktům předcházet nebo snížit jejich negativní dopady a rozsah. Program by měl 

především poskytnout informace orgánům ochrany přírody, jak vzniklé konfliktní situace 

rychle řešit ve prospěch postižených na straně jedné, ale bez ohrožení populace bobra 

evropského na našem území na straně druhé.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: HISTORIE VYHUBENÍ MEDVĚDA, VLKA A RYSA V ČESKÝCH ZEMÍCH 

 

Jan Andreska 

 

ÚVOD 

Diskuze a spory na téma velkých šelem a jejich návratu na území České republiky jsou 

vedeny již dlouhou dobu a to často urputně. Odlišná stanoviska v nich zastávají ochránci 

přírody na straně jedné a zemědělci, myslivci a včelaři na straně druhé. Protože ochrana 

populací medvěda, vlka a rysa velmi významně závisí na dobré znalosti jejich života a zvyků, 

je zjevně nutné zabývat se i souhrnem historických informací, potřebným pro úvahy 

o případném budoucím soužití šelem a lidí. Totiž jedině dostatek informací může vést 

k budování pozitivního vztahu k této dlouhodobě pronásledované skupině savců. 

Přítomnost velkých šelem, mezi které v Evropě počítáme medvěda, vlka a rysa, vyvolávala 

u člověka nejistotu už od nejstarších časů. Nacházíme k tomu dva hlavní důvody. Předně to 

byly obavy o vlastní bezpečnost, kterou medvěd i vlk (při jisté dávce neopatrnosti) ohrožují. 

Druhým důvodem byly škody, které šelmy působily predací pasených domácích zvířat i lovné 

zvěře. Proto bylo, opět od pradávna, lidskou snahou šelmy lovit a jejich populace maximálně 

omezovat. To vedlo k jejich vyhubení v osídlených nížinách, a tak se jejich útočištěm staly 

velké lesní komplexy, zachované v té době už jen v horách. 

Čechy i okolní země, tedy Rakousko, Bavorsko, Sasko a Slezsko, patřily k zemím, kde stupeň 

dosaženého vývoje zemědělství i myslivosti vedl k tomu, že zde velké šelmy byly vyhubeny 

poměrně záhy. Tím se náš region liší od karpatských zemí, kde se populace těchto šelem, také 

i kvůli různým formám ochrany, zachovaly dodnes.  

 

MEDVĚD HNĚDÝ (URSUS ARCTOR) 

Medvědí populace českých zemí byla jednoznačnou součástí populace celoevropské. Je velmi 

obtížné přesně datovat její postupnou fragmentaci v rozměrech Evropy, zvláště nemáme-li 

k dispozici konkrétní představu o tom, jak postupoval zánik populace v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku.  
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Konflikt mezi medvědem a člověkem je pradávného data. Medvěd se vedle člověka – rolníka 

projevoval vždy jako škůdce, a to škůdce stád, včelstev i polních kultur (oves, posléze 

kukuřice). Dále medvěd poskytoval v okamžiku úlovku cennou kořist, použít nebo zpeněžit 

bylo možné kožešinu, zvěřinu, sádlo a žluč jako medikamenty. Od nástupu Habsburků pak 

bylo lovcům odměnou i zástřelně. 

Důvodů pro zánik medvědí populace lze tedy nalézt víc. Podstatná ale byla přeměna krajiny 

v důsledku takzvané velké kolonizace. Tím rozumíme celoevropský proces postupného 

osidlování dosud nevyužívané krajiny, trvající od trvající od 11. do poloviny 14. století a 

spojený s velkoplošným úbytkem lesů. To bylo důsledkem působení všech tří typů 

kolonizačního úsilí, kolonizace venkovské (u nás obvykle klášterní), městské a hornické. 

Kolonizace podstatně změnila celkový ráz krajiny. Značná část lesů byla vykácena a byla 

nahrazena hustou sítí osad a komunikací, která se vlastně příliš nelišila od dnešní podoby. 

Pro medvěda toto období znamenalo fragmentaci přirozeného prostředí a vznik možnosti 

konfliktů. 

Je pozoruhodné, že právní norma, prokazatelně tehdy užívaná tehdy v českých zemích 

pod názvem Švábské zrcadlo pamatovala i na medvědy, kteří spolu s vlky nebyli na rozdíl 

od všech ostatních druhů zvěře explicitně hájeni vůbec. 

V důsledku kolonizace postupně vymizeli medvědi z nížin, a jejich další výskyt mimo horské 

lesy a velké lesní celky patrně nebyl příliš hojný. Z hor ale medvědí populace rovněž mizely, 

až se vůbec poslední dvě populace medvědů v českých horstvech se zachovaly v oblasti 

Krušných hor a Šumavy. Zánik krušnohorské populace podrobněji zpracovává ANDRESKA 

(2010). 

Vůbec poslední medvědí populací pohraničních pohoří české kotliny byla populace šumavská, 

která přežila až do 19. století. Poslední roky její dokumentují početné záznamy. 

Roku 1795 byl na panství Prášily uloven medvěd, který byl v hlášení označen za zvíře staré 

16 let a velmi krvelačné. Roku 1799 byli u Prášil uloveni dva mladí medvědi a bylo za ně 

myslivci vyplaceno zástřelné 8 zlatých. Za kůže ale správa panství dostala jen dva zlaté. 

Proto v korespondenci mezi lesním úřadem prášilským a krumlovským mysliveckým úřadem 

padl 15. 3. 1800 návrh, že mladí medvědi zde nemají být loveni, tento návrh byl vzápětí 

v Krumlově schválen (MINISTR 1963). 

Navíc si po nákupu panství Prášily roku 1799 Schwarzenbergy panující kníže Josef I. vymínil, 

že medvěd v této oblasti může být loven pouze s jeho osobním souhlasem. Škody, které 

medvědi působili, byly zřejmě citelné. Roku 1800 byla vyplacena náhrada Janu Wagnerovi 

z Kubovy Hutě za čtyřletého vola strženého medvědem. Roku 1801 byla vyplacena náhrada 
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mlynáři Matěji Schönbauerovi z Březových Lad za dva stržené voly. Po podobných 

konfliktech mezi medvědy a dobytkem osadníků kníže změnil názor a péči o medvědy předal 

roku 1802 do rukou lesníků s tím, že prokazatelně škodící jedince mohou lovit. Další úlovek 

na panství Prášily je zaznamenán záhy poté, a je datován právě rokem 1802. 

V roce 1804 byl v lesích u Kvildy, patřící k panství Zdíkov, uskutečněn lov na medvěda, 

který tam soustavně škodil pasenému dobytku. K lovu se zachovala tato písemná relace: 

„…Podle oznámení schätzenwaldského jízdního myslivce Hoeniga z prášilského panství byl 

složen ve kvildských lesích barona Wimmera silný medvěd, který působil několik let značné 

škody, Letos strhl na třicet 3–5letých kusů dobytka. Při honu na tohoto medvěda střelil na něj 

revírní myslivec a lehce ho poranil na hlavě, ale bez následků. Nato se vrhlo zdivočelé zvíře 

přímo proti synovi vrchního myslivce, šestnáctiletému hochu. Ten se nezalekl, střelil medvěda 

na komoru a složil ho. Po vyvržení a stáhnutí kůže vážilo zvíře 300 liber. Zjistilo se, že má 

v kýtě pravého boku v mase zarostlé dvě střely, což bylo asi příčinou, že se vyhnul 

samostřílům, často mu prášilskými myslivci nastraženým. Když se to dozvěděli místní 

obyvatelé, obdarovali srdnatého hocha. Jelikož odstraněním tohoto lupiče byli také prášilští 

poddaní zbaveni nebezpečného nepřítele, považuje podepsaný za povinnost poslušně předložit 

obdržené oznámení…“. 

 

Když vznikl roku 1804 nový revír prášilského panství Březník (Pürstling), nastěhoval se 

do této lokality nový lesník Johann Eisner. Ten hlásil roku 1808 do Českého Krumlova 

přítomnost dvou medvědů na Březníku. Jeden z nich napadl jeho čtyřletého býka, a ten musel 

být poražen. Žádal o povolení uspořádat na medvědy lov, této žádosti bylo vyhověno, 

nicméně doklad o úspěšném lovu chybí (MINISTR 1963). 

Roku 1805 se udává úlovek medvěda u hradu Kašperku, přesněji však lze úlovek lokalizovat 

do místa, kde dnes stojí svatojánská kaple na hřebeni Kašperskohorské vrchoviny, asi tisíc 

metrů od vrcholu Ždánov. Lokalita patřila k panství Žichovice, a medvěda střelil mladý kníže 

Lamberk na naháňce.  

Soudní odhad panství Zdíkov z roku 1815 konstatuje, že „medvěda ani jelena zde není možné 

pokládat za zvěř stálou, lze však počítat téměř každý rok s odstřelem několika kusů této 

zvěře“. Přes tento optimistický odhad možností lovu však po zástřelu z roku 1804 ale není 

žádný následující úlovek zmíněn (KRUML 1968).  

Nejjižnější části panství Zdíkov, tedy katastry obcí Kvilda a zejména Bučina, vstupovaly 

poměrně úzkou enklávou panství Prášily a Vimperk, kudy v době, kdy zde ještě medvědi žili, 
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nutně museli migrovat. Po vzniku obcí Bučina roku 1790 a Knížecí Pláně roku 1792 se 

migrační možnosti nejspíše povážlivě zhoršily.  

Dne 6. 11. 1823 byli při naháňce v Hinterbergském lese (Rakousko, pod Trojmezenskou 

vrchovinou), na cestě Hüttenweg spojující obce Ulrichsberg a Sonnenwald, obeznáni dva 

medvědi. Gregor Hain, pozdější farář v Ulrichsbergu, střelil jednoho z nich. Druhý medvěd 

z leče unikl. Složený medvěd byl preparován a uložen v přírodně-historické sbírce 

benediktinského kláštera v dolnorakouské Křemži (PETZ 1988).  

Jeden z posledních medvědů Českého lesa, tedy pocházející ze severního okraje regionu 

obývaného mizející populací, byl uloven roku 1824 u obce Babylon.  

V roce 1827 byl složen medvěd v Duschlbergském revíru (Bavorsko), v témže roce složen 

veliký medvěd na Třístoličníku.  Lovec se poté musel v Pasově dva roky dohadovat 

o vyplacení zástřelného. O pět let později, roku 1832, byl střelen další medvěd na rakouské 

straně masivu Plechého (PETZ 1988). 

Rok 1833 přinesl v regionu dva doložené zástřely, patřící do kategorie poslední. Nejprve byl 

8. ledna na lesní správě Wolfstein v Bavorsku psy nalezen a obeznán zimující medvěd 

v brlohu. Po čtyřdenním pronásledování byl zastřelen. 

Dne 30. 10. 1833 byl pak zastřelen poslední medvěd horního Mühlviertelu. I toho medvěda 

složil kanovník Gregor Hain, a to na Multerbergu, v revíru Schwarzenberg. Také tento 

medvěd byl preparován a nachází se ve sbírce Kremmsmünsterského kláštera. Byl to však 

pouze poslední medvěd usmrcený střelnou zbraní, o rok později (1834) byl zahuben zřejmě 

skutečně poslední medvěd Mühlviertelu, a to v tlučce nalíčené u dnešního Medvědího mostu 

přes z masivu Plešného vytékající Stinglbach (PETZ 1988). 

Poslední medvěd v bavorské části Šumavy byl složen, jak je popsáno výše, v revíru Wolfstein 

roku 1833, zatímco definitivně poslední medvěd Bavorska padl u Ruhpoldingu (poblíž Bad 

Reichenhall) v podhůří Alp o dva roky později, roku 1835. 

Roku 1839 byl na Šumavě v revíru Želnava na schwarzenberském panství Český Krumlov 

střelen medvědí samec, který byl věnován Národnímu muzeu v Praze, kde je dodnes uložen. 

Tím byl rozdělen poslední medvědí pár a v této části Šumavy zůstala osamělá medvědice. Ta 

zde žila, velmi pravděpodobně sama, dalších 17 let. Z obavy, aby nezahynula věkem, nebo 

nebyla ztracena po ulovení pytláky, bylo knížetem Janem Adolfem rozhodnuto, že má být 

ulovena a zachována ve sbírkách Muzea na Loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. 

Medvědice byla skutečně ulovena 4. 11. 1856 u osady Jelení Vrchy lesníkem Johannem 

Jungwirthem a je dodnes vystavena na Ohradě a pokládána za posledního medvěda Šumavy. 
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Morava a Slezsko 

Odlišně se situace vyvíjela na Moravě a ve Slezsku, přičemž zejména v Beskydech se 

přítomnost medvědů udržela déle než na ostatním území a to zcela jednoznačně v důsledku 

propojení s populací ze Slovenska. Přesto se i zde v 19. století jednalo o výskyty spíše 

náhodné a vzácné. 

Na Drahanské vrchovině je poslední zástřel evidován už roku 1683, na Českomoravské 

vrchovině byli poslední dva medvědi uloveni roku 1717 v revíru Předín jižně od Jihlavy.  

V Jesenickém regionu je doloženo zabití člověka 1578 na panství Úsov, v lesích na Bradle 

v podhůří Jeseníků. Ve vlastních Jeseníkách jsou doloženy úlovky v letech 1683 (Losiny) a 

1725 (Kolštejn; dnes Branná). Hošek také popisuje úlovek pěti medvědů, který je doložen 

na harrachovském panství Janovice, jehož lesy zaujímaly jihovýchodní část hlavního 

jesenického hřebene, konkrétně popsal úlovky dvou medvědů roku 1683, a poslední úlovek tří 

medvědů roku 1694 (HOŠEK 1961). 

Na panstvích Loučná nad Desnou a Losiny, která byla sloučena ve vlastnictví Žerotínů až 

do roku 1770, je doloženo v intervalu let 1645 – 1740 (tedy bezmála století) celkem 

22 úlovků medvědů. K tomu zároveň Hošek podotýká, že s ohledem na mezernatost údajů lze 

předpokládat dvojnásobné množství ulovených jedinců. Navíc konstatuje přítomnost 

pralesovitých a tedy jen stěží přístupných lesních komplexů, zjevně situovaných v masivu 

Mravenečníku a na horních tocích Desné a Merty, což bylo patrně poslední území, 

které medvědi v regionu Jeseníků trvale obývali (HOŠEK 1967). 

Vůbec poslední jesenický zástřel je udáván roku 1790 nedaleko Frývaldova (dnes Jeseník), je 

opět mezně nepravděpodobné, že by mohlo jít o přežívajícího medvěda z původní populace, 

spíše se tedy jednalo o migranta.  

Nejpozději zanikla populace beskydská, lze-li ovšem v tomto případě o zániku populace 

vůbec hovořit. Beskydská populace totiž vždy tvořila pouhý, byť významný okraj populace 

západoslovenské. Je zde udáván úlovek v Čeladné, v prosinci 1822. V druhé polovině 

19. století bylo uloveno posledních šest medvědů v regionu Moravskoslezských Beskyd: roku 

1860 byl střelen migrant, který se v regionu potuloval od roku 1859, střelen byl v revíru 

Samčanka, trati Rožnovský, střelcem byl hajný Jiří Trojáček. Roku 1876 byli střeleni dva 

jedinci, na Baraní a na Ostravici, poté roku 1885 jedinec u Valašské Bystřice poblíž Rožnova, 

1886 opět  na Ostravici, zde podle váhy 30 kg šlo jednoznačně o medvídě. Poslední náležitě 

doložený zástřel se udál v lesích Těšínské komory roku 1887 na vrchu Travném u Horní 

Morávky. 
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Dva úlovky, z  roku 1890  u Valašské Bystřice, a z roku 1893 na bývalém arcibiskupském 

velkostatku Hukvaldy, HOŠEK (1967) na základě absence úlovek potvrzujících archiválii 

věrohodně zpochybňuje.  

Obdobná situace byla i ve Slezsku, poslední medvědi na přeshraničním panství Žywiec byli 

střeleni v letech 1890 a 1895. Poslední doložený migrant se toulal ještě v roce 1908 

po Moravskoslezských Beskydech v okolí Baraní a Kavalčanek, ten však zde nebyl uloven, 

a podle Hoška se vrátil zpět na Slovensko. Možné je však i jiné vysvětlení jeho náhlého 

zmizení, je dosti pravděpodobné, že to byl právě ten jedinec, který byl roku 1908 uloven u 

obce Okrajnik ve Slezsku (v dnešním Polsku, od Baraní 60 km vzdušnou čarou) a je uchován 

jako dokladový exemplář v Žywieckem museu (JAKUBIEC 2001). Poté migrace medvědů 

z východu nadlouho zcela ustala. 

Návrat medvědů na území České republiky nastal až ve chvíli, kdy jejich populace 

na Slovensku opět výrazněji zesílila, tedy v období po 2. světové válce. To však není 

předmětem této studie. 

 

VLK OBECNÝ (CANIS LUPUS) 

Kontakt vlka a člověka byl zřejmě komplikovaný vždy. S jistotou to lze ale předpokládat 

zejména od neolitu, kdy byla domestikována ovce. Od tohoto momentu se vlk změnil 

na nepřítele stád, tedy lidského vlastnictví a zdroje obživy. To, že vlci divoké ovce lovili 

už dávno před domestikací, samozřejmě nikoho nezajímalo a vlčí smečky se záhy staly 

u chovatelů dobytka mimořádně nepopulární. K trvalé fobii z vlků přispívaly také pověsti 

o lykantropii neboli vlkodlactví. Vlk vystupuje v mýtech i v pohádkách jako zvíře krvežíznivé 

a lstivé, jako všeobecně známý příklad lze uvést oblíbenou pohádku O Červené Karkulce. 

Od ní se také odvozuje označení takzvaného komplexu Červené Karkulky, instinktivního 

i získaného strachu z vlků, který i obvykle zcela racionálně myslícím lidem brání o tomto 

živočišném druhu uvažovat bez negativních emocí. 

V historických záznamech je k dispozici mnoho záznamů o napadení člověka vlkem, jistý 

problém ale spočívá v tom, že vlastně žádný z takových případů není z dnešního pohledu 

náležitě doložen. Naopak, zoologové i ochránci vlků poznamenávají, že takový útok nebyl 

dlouhodobě zaznamenán. Výjimku tvoří vlci infikovaní vzteklinou, takoví vlci totiž člověka 

skutečně napadají, a to v důsledku celkové ztráty plachosti. Z českého území je doložen 

takový případ z roku 1652, kdy vzteklinou nakažený vlk pokousal u obce Debrná šest lidí, a ti 

na následky pokousání a následné infekce zemřeli. Je jisté, že takové incidenty 
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důvěryhodnosti vlka nepřidaly, mějme ovšem na paměti, že jiná a novější příhoda tohoto typu 

na našem území velmi pravděpodobně nenastala.  

Lov vlků poskytoval odedávna pouze jeden přímý užitek, a tím byly ceněné vlčí kožešiny. 

Používaly se (a vlastně dodnes používají) zejména na lemy kapucí, a to proto, že na vlčí 

kožešině se prakticky netvoří námraza. Zvěřina se ve střední Evropě nevyužívala jako 

potrava, což mohlo být způsobeno právě tak pověrami o vlcích a vlkodlacích, jako špatnými 

zkušenostmi se vzteklinou. Odměna za ulovení vlka, zjednodušeně nazývaná zástřelné, byla 

sice v Evropě rovněž poskytována tradičně, v českých zemích se tak ale prokazatelně dělo až 

od počátku novověku. 

Původní výskyt vlků byl nepochybně plošně celoevropský. Teprve postupem času byli vlci 

vytlačeni do hor a méně obývaných oblastí, a jejich výskyt se změnil na ostrůvkovitý. 

Na kontinentu se zachovaly jednotlivé, geograficky sobě vzdálené populace.  

Zmínky o vlcích v českých zemích jsou přítomné už ve starých kronikách. První záznam se 

zmiňuje o hladových vlčích smečkách na Buchlovsku roku 1044. Zřejmě byl jejich výskyt 

v této tradičně zemědělské oblasti už v té době do takové míry vzácný, že stálo za to ho 

zmínit. 

Podle letopisu kanovníka vyšehradského nakázal Přemysl Otakar II. roku 1268 vykopat vlčí 

jámy u každé vsi v království a líčit tam na vlky živou husu nebo sele. Tato úředně nařízená 

akce zřejmě nebyla ve výsledku příliš úspěšná, a tak se kronikář o osm let později (k roku 

1276) opět zmiňuje o vlcích: „Také toho roku bylo vidět velké množství vlků z obou stran 

před branami pražského hradu, kteří hlasitě vyli, čímž předtuchou věštili špatný výsledek 

českému národu.“ Kronikářská relace tak předchází popisu bitvy na Moravském poli, 

a zejména takzvaných zlých let po smrti Přemysla Otakara II. v této bitvě (pokračovatelé 

KOSMOVI 1974). 

Instrukce z 20. října 1568 daná císařem Maxmiliánem nejvyššímu lovčímu v Království 

českém Dietrichu von Schwendi hovoří ve svém oddílu věnovaném šelmám o lovu vlků velmi 

jednoznačně: 

 

„Myslivec by měl nejen vykonávat rozkaz, aby vlci, rysové, lišky, divoké kočky a jiná škodící 

zvířata byli v každý čas v našich lesích chytáni a zabíjeni, nýbrž také v Království Českém 

a k němu náležejících zemích veřejně nechávat dát rozhlásit a zveřejnit následující sdělení: 

Kdokoli by, ať už z čeledě myslivecké nebo kdokoli jiný, přinesl vlčí nebo rysí hlavu 

některému z hejtmanů a doloží, že byl onen zabit na našem majetku má dotyčnému být za onu 

hlavu vyplacen zlatý v případě, že to byl starý vlk nebo rys, a za mladého půl zlatého. Aby 
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jedna a ta samá hlava nemohla být nabídnuta dvakrát, nechť dají hejtmani každé přinesené a 

proplacené hlavě jako znamení odříznout ucho; jak s nimi pak mají hejtmani naložit a jaké 

peníze k tomu mají použít, k tomu námi bude vydán zvláštní rozkaz. 

 

Náš vrchní lovčí nechť také, ještě předtím než nastoupí zima, nařídí našim hejtmanům, aby 

myslivci u poddaných k tomuto (účelu) obstarali staré koně, kteří by mohli být použiti 

k odchytu vlků na nejlepších místech a stanovištích. Dále nechť dbá s myslivci a hajnými 

bedlivě na to, aby byli v letním období před a po letnicích mladí vlci vybráni z doupat 

a zabiti.“ (ARCHIV ČESKÝ XXIII, 1905, překlad autor). 

Důsledkem soustavného hubení vlků během renesančního období bylo snížení jejich počtu, 

na jejich stranu se však nečekaně postavila Třicetiletá válka. Zmatky ve státní správě a válkou 

vyvolaný demografický pokles vyvolaly nárůst počtu vlků, kteří tak znovu obsadili území, 

odkud již byli vytlačeni. V oblasti střední Evropy se tak vlci stali znovu obávanou hrozbou. 

Například roku 1641 sledovali vlci postup armády generála Bannera v Krušných Horách 

a žrali mrtvé lidi i koně.  

V kruté zimě 1662/63 vlci strhli v lesích u Živohoště za jedinou noc sedm kusů jelení zvěře. 

Až začátkem července 1663 ulovil tamní hajný vlka a poslal ho 3. 7. 1663 vorem své 

vrchnosti do Prahy. Přítomnost vlků v létě naznačuje, že snad mohlo jít o místní populaci. 

Roku 1698 psal eggenberský krumlovský hejtman Johann Tobias Prix svému kolegovi, 

hejtmanovi vimperskému Karlu Gubemu tento pokyn stran vlků: 

 

„… hovořil jsem s naším milostivým panstvem ohledně vlků, kteří lidem napáchali a ještě 

škodu páchati budou, a toto mi nakázal napsati Vám: aby nejenom lovci a hajní, ale i 60 - 80 

mladých rolníků a silných pacholků důsledně prohledalo okolní lesy a vystříleny byly všechny 

tyto bestie, aby více škody lidem páchati nemohli, neboť tyto již lidské maso okusily a tím 

i nadále mnoho lidí nebezpečí vystaveno jest…“. 

 

Typickou zmínkou o vlcích doby před třicetiletou válkou, během ní, anebo po ní je zpráva 

o škodě, kterou vlci způsobili, a kterou musel správce pozemků nebo stád vysvětlovat jejich 

majiteli. To se často dělo písemnou formou a proto zůstalo zachováno v archivech.  

Důslednému hubení vlků bylo věnováno celých sto let následujících po Třicetileté válce, 

což se projevilo nejen vytlačením vlků z nížin kolem roku 1750, ale i omezením jejich 

horských populací. Všemožný tlak vyvolal své. Poslední vlci původní lokální populace byli 
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střeleni například na panství Vimperk roku 1752, na panství Český Krumlov byl poslední vlk 

uloven až roku 1795.  

Do české krajiny poté pronikali, těžko odjinud než od východu, jednotliví vlci i celé smečky. 

Pozoruhodný a zároveň asi typický případ popisuje Kokeš z února 1794. Tehdy hlásil 

dolnobřežanský arcibiskupský lesmistr Jiří Lipanský krajskému úřadu sídlícímu tehdy 

v Kouřimi, že 9. 2. byly v revíru Skalka (určení místa není zcela jednoznačné, zřejmě míněno 

dnešní Skalsko u Jílového, poblíž tehdy ještě neexistující obory Březka) zjištěny vlčí stopy na 

obnově, a vzápětí byl jeden vlk střelen. To, a další informace, které se v Kouřimi sešly, 

vyvolaly navazující korespondenci: 16. 2. posílá krajský úřad sdělení Guberniu do Prahy, 

že se v kraji Kouřimském vyskytují vlci, že byl na panství Dolní Břežany jeden střelen, 

a že na panství Komorní Hrádek bylo pozorováno 7 kusů. 22. 2. rozesílá Gubernium 

upozornění sousedícím a blízkým krajům, tedy berounskému, rakovnickému, čáslavskému, 

táborskému, boleslavskému a bydžovskému, aby od panství na svém správním území žádaly 

pronásledování a vyhubení přítomných vlků. Uvažujeme-li nad smyslem této vpravdě 

byrokratické operace, vyplyne nám krom její marnosti (úlovek žádného dalšího vlka z této 

migrující smečky již nebyl hlášen) také mimořádnost celé situace, tedy že přítomnost vlků 

ve středočeském regionu byla v té době jednoznačnou anomálií.  

Roku 1817 byl střelen vlk v černokosteleckých lesích a roku 1827 pak vlčice u Ostředku, 

u kterého se zachovalo i jméno střelce, lesmistra Reifa. 

Lze tedy konstatovat, že tehdy šlo o období úlovků náhodně se vyskytujících migrantů. Na 

bavorské straně Šumavy byl poslední vlk střelen 1846, v blízkých Smrčinách (Fichtelgebirge) 

pak 1872. Vůbec poslední vlk Čech byl uloven 1874 v revíru Lipka nad Vimperkem. Je 

podobně jako poslední šumavský medvěd vystaven na loveckém zámku Ohrada na Hluboké. 

 

ZPŮSOBY LOVU 

Metod, jak vlky ulovit, bylo tradičně užíváno několik: vlčí jámy, vlčí obora, vlčí zahrádky, 

lov do tenat, kladení otrávených návnad, železa a samostříly, a odstřel.  

Vlčí, tedy padací jámy, byly nepochybně časté a účinné, jako doklady jejich existence se 

zachovalo mnoho toponym (Vlčí jámy, Ve vlčích jamách a mnohá další). Zároveň s nimi ale 

bylo mnoho nejrůznějších mrzutostí (pády lidí do nich a s tím související úrazy, nechtěné 

úlovky jiné zvěře i vyslovené pytláctví). Proto jsou velmi často zmiňovány v historických 

záznamech, například v různých nařízeních a v hospodářských instrukcích. Dále je k nim 

zachována četná korespondence, zejména pak z doby, kdy bylo úředně nařízeno jejich 



 406

vykopání a údržba, anebo byly naopak zakazovány a dodržování zákazu bylo následně 

vymáháno.  

Balbín popisuje jámu v Miscelaneích :  

„…Na vlky se nastavují jámy, aby tam spadli, otvor jámy je přikryt lehkým a tenkým 

příkrovem, jakmile na něj vlk či liška vkročí, spadne do jámy, jež je uvnitř opatřena koly 

i hroty…“ (BALBÍN 1986). 

Vlčí jámy byly provozovány ještě v 19. století, poslední právní předpis, který jejich užívání 

výslovně povoluje, bylo takzvané Ministeriální nařízení, které ve svém § 6. konstatuje: 

„Líčiti železa, oka a vlčí jámy jest dovoleno každému držiteli honebnosti v jeho honbišti. Aby 

se předešly všeliké škody a neštěstí, musí u těchto líčidel dáno býti znamení, které každý 

snadně zpozorovati a poznati může.“ 

Aby se předešlo zraněním osob a nežádoucím úlovkům, byly některé vlčí jámy oplocovány 

tak, aby k vlastnímu loveckému zařízení byl znemožněn přístup jak lidem, tak i zvěři krom 

lišek a vlků. Od takových oplocených pastí byl technicky už jen malý krok k vlčí oboře a vlčí 

zahrádce. 

Vlčí obora bývá vyobrazena jako lovecké zařízení, které obklopovala trvale instalovaná 

kolová ohrada. Do této ohrady byla vlkům předkládána potrava, většinou kadavery 

hospodářských zvířat, živočišné odpady všeho druhu, a podle Maxmiliánské Instrukce i staří 

koně. Vlkům, kteří do této ohrady vstoupili, byla čas od času zablokována úniková cesta 

nebo cesty a vlci byli postříleni nebo pobiti obušky. Vlčí obora bývá v literatuře občas 

zaměňována s vlčí zahrádkou. 

Vlčí zahrádka byla nejčastěji palisádová ohrada z kůlů zatlučených do dvou soustředných 

kruhů s úzkým prostorem mezi nimi a živou návnadou ve vnitřním kruhu. Vlk, který hledal 

cestu k návnadě, za sebou zavřel vrátka ve vnějším kruhu. Takto konstruovaná past byla 

lidem mnohem bezpečnější než padací jáma.  

U nastražených mechanicky spouštěných pastí (železa a samostříly) neumíme posoudit, jak 

byly právě pro lov vlků účinné, jsou to totiž zvířata neobyčejně opatrná. Tenata (neboli sítě) 

byla účinná ve chvíli, kdy byl dostatek lidí k naháňce, tehdy tenata vlky zastavila a následně 

byli ubiti nebo střeleni. Důležitou starobylou metodou bylo i kladení návnad otrávených 

akonitinem, jedem získaným z rostliny oměje zvaného dodnes vlčí mor (Aconitum vulparia, 

dříve A. lycoctonum). Tento jed byl během 19. století nahrazen dováženým, laboratorně 

upravovaným a pravděpodobně účinnějším strychninem (kulčiba dávivá, Strychnos nux-

vomica). 
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Odstřel se ukázal zřejmě nakonec nejúčinnější, většina u nás ulovených vlků - migrantů 

v 19. století, byla střelena palnou zbraní. To se ovšem dělo až v době, kdy tyto zbraně 

vykonaly velký technický pokrok a zároveň byla všeobecně rozšířena znalost lovu se zradidly. 

Zradidla, předem nachystané mnohasetmetrové provazy s navázanými barevnými kusy 

textilu, se používala k lovu lišek a příležitostně i vlků. Zradidly se ohraničila leč, a vlci je 

podle zpráv pamětníků nedokázali překročit. Při lovu s pomocí zradidel stačilo k obstavení 

leče jen několik málo střelců. 

Již Julius Komárek konstatoval, že „vlka živí nohy“. V teplém období roku se vlci živí 

převážně drobnější potravou, v době nedostatku takové potravy, zejména v čase sněhové 

pokrývky, mění loveckou strategii. Tehdy se vlčím lovem stává štvanice a na jejím úspěchu, 

tedy na koordinaci postupu, záleží přežití smečky. To vedlo k rozvoji zcela neobvyklých 

komunikačních schopností uvnitř vlčích rodin, zároveň ke složité sociální struktuře 

a hierarchii. Souběžně to způsobuje nečekanou pohyblivost zvířat v široké krajině. Posledním, 

ale velmi důležitým důsledkem tohoto typu lovu je znamenité zlepšení kondice a zdravotního 

stavu zimní predační základny vlků, zejména srnčí a jelení zvěře (KOMÁREK 1944). 

V důsledku oné vlčí pohyblivosti i po vyhubení původní české a moravské populace 

přetrvávalo (a vlastně dodnes trvá) dlouhé období, kdy ze slovensko-polské populace občas 

pronikali jednotliví vlci anebo celé smečky do rozsáhlé středoevropské oblasti.  

Situace na Moravě a ve Slezsku se od Čech významně lišila, což bylo jednoznačně dáno 

blízkostí Karpat. Naprostá převaha úlovků, o kterých se zachovaly záznamy z 19. a počátku 

20. století, tedy pochází z oblasti karpatské, zejména z Beskyd, případně jejich blízkého okolí. 

Od roku 1815 do roku 1914 byl v moravskoslezském regionu doložen úlovek 54 jedinců. To 

logicky souvisí s migrací vlků z východu, zejména ze slovenských pohoří. Dlouhá pauza 

následující po roce 1914 má rovněž vysvětlení. Bylo to totiž období, kdy slovenská populace 

zeslábla v důsledku absence ochrany do té míry, že se její četnost odhadovala na pouhých 

několik desítek jedinců. HELL (2003) udává, že východomoravskému regionu nejbližší vlčí 

populace, tedy populace župy Oravské, byla zcela vyhubena v poslední čtvrtině 19. století. 

Stalo se tak především kladením návnad otrávených strychninem. Po zavedení systematičtější 

ochrany se na Slovensku počet vlků zvýšil, roku 1949 byl odhadnut na sto jedinců a v roce 

1986 na více než 800 jedinců. Takto silná populace ovšem znovu poskytla migranty, kteří pak 

byli pozorování i loveni i na území nynější České republiky. 

Ve východní části České republiky se tak jednalo a jedná mimo jakoukoli pochybnost o vlky 

karpatské, kteří se v Beskydech už přibližně 15 let pokouší o založení vitální populace. Tamní 

malá smečka dlouhodobě čítá přibližně 5-10 jedinců, což signalizuje její redukci lovem. 
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Legální lov ale není možný, a tak jde bezpochyby o postup protizákonný. Projevuje se zde 

hlavně tradiční nepopularita vlka jako predátora lovné zvěře kombinovaná s jeho 

nepopularitou u chovatelů ovcí. Za periodu nepřítomnosti vlků se totiž místní chovatelé 

odnaučili tradičnímu způsobu chovu ovcí s bezpečným nočním ustájením, zajištěným zejména 

přítomností psů. Dnes zde zemědělci trvale chovají ovce pouze v ohradách a jednoduchých 

elektrických ohradnících. Takové ovce se pak stávají snadnou kořistí, což bývá kupodivu 

kladeno za vinu vlkům. Při užívání pasteveckých psů velkých plemen (čuvač, šarplaninský 

medvědí pes, pyrenejský nebo kavkazský pastevecký pes) jsou přitom stáda chráněna s téměř 

100% účinností. Metoda je v současnosti dobře zpracovaná a dostupná. 

Pozoruhodnou a velmi aktuální zprávu o vlcích přinesly agentury počátkem ledna 2010 

ze Švédska. Zdejší populace, žijící v oblasti hor na hranici s Norskem, vzrostla podle sčítání 

nad počet, který byl pro zdejší poměry únosný. Pod tlakem obyvatel, zřejmě nejvíce chovatelů 

sobů, rozhodl švédský parlament (!) o redukci populace o 27 jedinců. A teď to pozoruhodné. 

Hned první den redukce se k naháňce dostavilo víc než 10 000 lovců, kteří si tuto příležitost 

státi se  vlkobijcem nechtěli nechat ujít. První den bylo také uloveno 20 vlků, tedy převážná 

část z počtu k redukci určených jedinců. To vypovídá o vztahu vlka a člověka víc, než složité 

analýzy a dotazníkové akce. 

Zjevně zbývá vykonat velké množství výchovné a osvětové práce, která ale bez racionální 

a fakty podložené argumentace postrádá smysl. Nezbývá než doufat, že se tak prokletí tolik 

rozšířeného „komplexu Červené Karkulky“ jednou prolomí. 

 

RYS OSTROVID (LYNX LYNX) 

Jako poslednímu živočichovi se text věnovaný vyhubení velkých šelem věnuje rysovi. Tato 

šelma, byť z popisované trojice nejmenší, je v posledním čtvrtstoletí velmi pravděpodobně 

taky nejdiskutovanější.  

Podstatnou vlastností nebo snad lépe schopností rysů, jak poukazuje už Julius Komárek, je 

celková nenápadnost. Rysové žili v době jeho zoologického působení v Karpatech tak skrytě, 

že o jejich přítomnosti neměli místní lidé včetně pastevců a často i lesníků tušení. 

To také může být důvod, proč je k rysům známo v porovnání vlkem a medvědem výrazně 

méně historických záznamů. Útoky na člověka a velká domácí zvířata nebyly prakticky 

zachyceny, také škody na zvěři byly ve srovnání s medvědem a vlkem malé. Přesto byl rys 

intenzivně odedávna pronásledován. Tak se stalo, že ačkoli rys nepochybně původně žil 

na celém našem území, na přelomu středověku a novověku už přežíval jen v oblastech 

velkých lesních celků. Obranou rysa proti člověku nebyl na rozdíl od vlků a medvědů ústup 
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do hor, ale právě již zmíněná nenápadnost. Poslední rysové Čech také nebyli uloveni 

v horách.  

Úlovek rysa poskytoval lovci dvě formy užitku, zástřelné a kožešinu. Zástřelné bylo obvykle 

svou výší totožné se zástřelným za vlky. Rysí kožešina, zejména zimní, pak byla oblíbeným 

a vysoce ceněným obchodním artiklem. Maso rysa nebylo ve střední Evropě konzumováno 

a v kuchařských knihách receptury k jeho úpravě chybí.  

Rysí populace zažila dlouhodobé pronásledování, které lze doložit citací starých právních 

norem a jim předcházejících instrukcí a loveckých řádů. V literatuře bývá často citován 

Josefský lovecký Patent (tedy Zákon o myslivosti) z roku 1786 jako moment, který umožnil 

lov rysa všem obyvatelům monarchie. Ve skutečnosti ale uvolnily možnost lovu rysů již dříve 

obě habsburské lovecké Instrukce, prvotní Maxmiliánská (již citovaná Instrukce z 20. října 

1568 daná císařem Maxmiliánem nejvyššímu lovčímu v Království českém Dietrichu von 

Schwendi) a posléze Rudolfinská (Instrukce z roku 1599 daná císařem Rudolfem II. 

nejvyššímu lovčímu v Království českém Janu z Vřesovic). Legalizovaný lov rysů, de facto 

ale spíše vybíjení, tedy nastal o více než 200 let dřív! Za takových okolností není vůbec divné, 

že rys byl vyhuben, podivné je pouze to, že se tak nestalo daleko časněji. Zástřelné jeden zlatý 

bylo vypláceno dlouhodobě a v čase se příliš neměnilo. Motivační role této odměny se zřejmě 

projevovala podobně dlouhodobě, kdo tedy našel rysí stopu, viděl na jejím konci nikoli šelmu, 

ale hodnotnou zlatou minci. 

Ještě v letech 1694 – 1724 bylo na panství Orlík uloveno 15 jedinců, což naznačuje, že 

i v tomto nehorském regionu se druh poměrně hojně vyskytoval. 

Do popisované situace zasáhl nástup 18. století, období, kdy se v celé monarchii intenzivně 

provozovala tehdy nesmírně módní myslivost. Péče o zvěř a její vysoké počty vedla ke snaze 

maximálně omezit přítomnost predátorů v honitbách. To postihlo všechny živočišné druhy 

pokládané tradičně za zvěř škodnou. Oslabenou a jednoznačně již mizející rysí populaci pak 

postihla poslední rána, vydání zmíněného Josefského loveckého Patentu (tedy Zákona 

o myslivosti) z roku 1786. Následky pro rysí populaci na sebe nenechaly dlouho čekat. 

Například na panství Český Krumlov byl uloven poslední rys 1794, na panství Vimperk jsou 

zachyceny úlovky v letech 1796 a 1804. Tomu předcházel úlovek posledního rysa na panství 

Nové Hrady v revíru Hojná Voda roku 1755. Z tabelárního přehledu plyne, že úlovky po roce 

1800 už byly ojedinělé. V nížině položené panství Třeboň zaznamenalo poslední čtyři ulovené 

rysy roku 1824, a vůbec poslední jedinec padl na Táborsku 1835. V rakouské části Šumavy je 

doložen poslední úlovek rysa nepřesně, bývá ale udáván rok 1812 bez náležitých podrobností. 
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Z roku 1823 byl uloven rys v masivu Plechého, v bavorském revíru Duchslberg, a úlovek 

posledního rysa hlásí bavorská strana Šumavy roku 1846 u Finsterau (PETZ 1988). 

Nabízí se přirozeně otázka, jak odlišit původní populaci velmi skrytým způsobem žijícího 

druhu od migrantů, kteří těžko mohli být jiného než karpatského původu. Určitým klíčem 

k řešení je úvaha o tradiční myslivosti, kdy bylo automatickou povinností personálu 

kontrolovat stav revíru při každé obnově. Na některých panstvích patřila mezi poddanské 

povinnosti každodenní stopařská obchůzka za sněhové pokrývky, časově velmi náročná 

(ARCHIV ČESKÝ XXIII 1905). 

Za takových okolností by tedy bylo mimořádně nepravděpodobné, že by se přítomnost rysa 

utajila byť jen jednu zimu, a každopádně byli pečlivě sledováni rysové v regionu trvale 

přítomní i pouze migrující. 

Lovecké postupy vedoucí k ulovení rysa vyplývaly z dlouhodobé zkušenosti. Dobrý rysí zrak 

a sluch prakticky znemožňoval rysa jen tak potkat při obchůzce revíru. Jiná situace 

ale nastávala v zimě na sněhu, tehdy bylo možné rysa stopovat. To ale také nebylo nic 

jednoduchého, rysí teritorium je velké a noční trasa obchůzky dlouhá. Poslední rys 

Křivoklátska (7. 1. 1695) byl obeznán na sněhu a loven pomocí tenat, nakonec byl střelen kulí 

(MAXERA 1934). Další metodou bylo líčení samostřílů, tak byl uloven rys v Kozím Dole 

na česko - saské hranici roku 1743. Samostříly, ať na bázi kuše nebo střelné zbraně, byla 

zařízení ve volné krajině dosti nebezpečná, a to lidem, dobytku i zvěři a jejich užívání bylo 

proto periodicky zakazováno. Lov se psy, kteří rysa zaženou na strom, a lovec ho poté střelí, 

je také účinný. 

Jako nejúčinnější metoda se nakonec ukázalo líčení nášlapných želez, do kterých byla podle 

KOMÁRKA (1944) v první polovině 20. století chycena většina ulovených rysů na Slovensku 

a Podkarpatské Rusi. Také z Jeseníků bývá udáván úlovek rysa chyceného do želez, a to roku 

1770, byl to velmi pravděpodobně poslední ulovený rys na panství Víznberk, dnes Loučná 

nad Desnou (HOŠEK 1965). 

Teprve zákazem užívání želez a zavedením ochrany rysa v roce 1936 (hájení bylo stanoveno 

od 1.3 do 3. 7. a platilo v letech 1936-1955) bylo docíleno, že se stavy rysů 

v československých Karpatech zlepšily a dvě tehdy již izolované populace, západokarpatská a 

karpatoruská, se znovu setkaly a obnovily tak spojitost v karpatském areálu. Roku 1955, poté, 

co počet rysů byl odhadován na zhruba 300 jedinců, bylo ale od ochrany upuštěno. 

Po posledních úlovcích rysa na sklonku 19. století v Karpatech (Pitín, Bílé Karpaty, 1888; 

Lysá Hora, Beskydy, 1891) ustala migrace z tehdy slábnoucí slovenské populace. Jakmile ale 

populace na Slovensku zesílila, migrace se obnovila, a přispěla k obnově přítomnosti rysů 
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v Beskydech a posléze i Jesenících. Prosperující populace se ale ani v jednom pohoří 

nevytvořily, přičemž je velmi pravděpodobné, že svoji negativní roli zde sehrál ilegální lov.  

Aktuálním stavem rysí populace se tento text záměrně nezabývá. 

Je jednoznačné, že na téma možnosti soužití velkých šelem a lidí v horách a lesích střední 

Evropy bude nutné vést ještě dlouhou a možná nikdy nekončící diskuzi. V podmínkách Čech, 

Moravy a Slezska se tato debata navíc zdá být na samotném počátku. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: VELKOLEPÁ INVAZE VELKOLEPÉHO BOLŠEVNÍKU  

 

Jan Pergl, Irena Perglová, Petr Pyšek 

 

ÚVOD 

Heracleum mantegazzianum (SOMM. & LEVIER, bolševník velkolepý) je jedním z 

nejvýznamnějších invazních rostlinných druhů České republiky a stejně tak i střední a severní 

Evropy (MLÍKOVSKÝ & STÝBLO 2006; DAISIE 2009). Je schopen rychle a úspěšně 

kolonizovat narušená a polopřirozená stanoviště, na kterých vytváří souvislé porosty (Obr. 1a, 

b); kromě toho, že vytlačuje domácí druhy rostlin a tím snižuje biodiverzitu, má také 

negativní vliv na lidské zdraví (Box 1). V poslední době se stal objektem mnoha studií, jeho 

invaze je tudíž velmi dobře dokumentována a prozkoumána (PYŠEK 1991; OCHSMANN 

1996; TILEY et al. 1996; PAGE et al. 2006; PYŠEK et al. 2007a; 2007b; JAHODOVÁ et al. 

2007b; PERGL et al. 2008) a máme také dobrou představu o tom, jak k ní přispívají jeho 

biologické a ekologické vlastnosti (Tab. 1). V této kapitole shrnujeme dosavadní znalosti o 

biologii a ekologii bolševníku velkolepého v kontextu účinného a trvale udržitelného 

managementu. 
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Obr. 1a, b: Heracleum mantegazzianum vytváří rozsáhlé porosty na různých typech stanovišť.  

Na horním obrázku je invaze v opuštěné zahradě, na spodním v louce. Foto J. Pergl. 
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Tab. 1: Přehled vlastností přispívajících k invaznímu potenciálu bolševníku Heracleum 
mantegazzianum (podle PYŠEK et al. 2010). 
 

Fáze 
životního 

cyklu 
Vlastnost Důsledky pro populační dynamiku 

Klíčení klíčí brzy na jaře 
populace se vyvíjejí dříve než populace 
ostatních druhů 

 
vysoká klíčivost (v laboratorních 
podmínkách až 90 %) 

rychlé a efektivní obsazení prostoru 

Semenáče 
vysoká hustota (500–700/m2, max. až 
3700/m2) 

rychlé a efektivní obsazení prostoru 

 vysoká relativní růstová rychlost kompetitivní výhoda 
 nízká mortalita uchycených semenáčů kompetitivní výhoda 
Vegetativní 
rostliny 

rychlý růst listových růžic 
vytvoření zapojeného porostu, potlačení 
ostatních druhů 

Reprodukce 
rychlé kvetení (dovršeno za 30–40 dní), 
po dvou měsících se uvolňují plody 

zajištění okamžité reprodukce populace 

 
schopnost oddálit v nepříznivých 
podmínkách kvetení do dalších let 

zajištění dlouhodobého přetrvání populace 

 schopnost samoopylení 
zajištění reprodukce, možnost vzniku 
populace z jediné rostliny 

 
vysoká plodnost (v průměru 20 000 
semen/rostlinu) 

zajištění okamžité i dlouhodobé 
reprodukce populace, dostatek semen pro 
šíření 

Rozšiřování 
účinné rozšiřování semen různými 
vektory (voda, vítr, lidská činnost) 

šíření semen na velké vzdálenosti 

Semena 
rozsáhlá krátkodobě přetrvávající 
semenná banka (na jaře v půdě > 20 000 
semen/m2) 

schopnost reagovat na meziroční výkyvy 
podmínek prostředí 

 
přežívání životaschopných semen 
v půdě po dobu minimálně 5 let 

dlouhodobé přežívání populace 

Regenerace 

Velká regenerační schopnost (po 
useknutí při povrchu půdy vytvoří 
rostlina do konce vegetačního období 3–
4 % produkce semen zdravého jedince) 

odolnost vůči kontrolním zásahům 

 

BIOLOGIE A EKOLOGIE 

Původní areál druhu H. mantegazzianum se nachází v oblasti západního Velkého Kavkazu 

(Rusko a Gruzie), kde tvoří součást druhově bohatých vysokobylinných společenstev pod 

hranicí lesa (JAHODOVÁ et al. 2007a; OTTE et al. 2007). I v tomto původním areálu se však 

nyní H. mantegazzianum vyskytuje na širokém spektru stanovišť od přirozených světlin a luk 

na svazích v horním pásu lesa až k člověkem silně ovlivněným stanovištím od vysokých 

poloh po nížiny (OTTE et al. 2007). Na člověkem relativně nenarušených stanovištích H. 

mantegazzianum roste roztroušeně na vlhkých a živinami bohatých substrátech, avšak v 

disturbovaném prostředí je i v původním areálu schopen tvořit monospecifické porosty, 

podobné těm, jaké známe například z České republiky. V Evropě invaduje zejména stanoviště 
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polopřirozeného charakteru, jako jsou lesní a křovinaté lemy (PYŠEK & PYŠEK 1995; 

THIELE et al. 2007). Současný výskyt H. mantegazzianum odráží, že byl dříve pěstován jako 

okrasná bylina v parcích, zahradách a v jejich okolí, odkud se po zplanění často šířil podél 

cest, potoků či železnice (Box 2). Pokud není bolševník omezen místními podmínkami, 

vytváří rozsáhlé porosty o tisících jedinců, nejčastěji se ale setkáváme s malými izolovanými 

populacemi na březích potoků, lesních okrajích či v opuštěných zahradách. 

Heracleum mantegazzianum patří, co do vzrůstu, spolu se dvěma blízce příbuznými druhy 

(Box 3) k nejvyšším bylinným druhům v Evropě, což mu umožňuje úspěšně potlačovat 

ostatní rostlinné druhy v invadovaných společenstvech. Kvetoucí lodyhy H. mantegazzianum 

mohou dosahovat výšky až 5 m (obvykle však mezi 2–4 m), listy jsou až 2,5 m dlouhé a 

terminální okolík měří až 80 cm v průměru. Heracleum mantegazzianum je monokarpický 

druh: několik let přežívá ve formě vegetativní růžice, pak během jednoho vegetačního období 

vykvete, odplodí a zahyne (PERGL et al. 2007). Přestože byli nalezeni i jedinci staří 12 let, 

většina rostlin na neobhospodařovaných plochách v ČR kvete mezi třetím a pátým rokem 

věku. Srovnání rostlin z původního a invadovaného areálu ukázalo, že po invazi do střední 

Evropy došlo k urychlení životního cyklu, což mohlo přispět k úspěšné invazi (PERGL et al. 

2006).  

Bolševník se totiž rozmnožuje a rozšiřuje výhradně semeny a právě jejich extrémní množství 

je jedním z faktorů, které výrazně přispívají k jeho velkému invaznímu potenciálu. Plodem je 

poltivá dvounažka, která se v době zralosti rozpadá na dvě semena. Jediná rostlina vytvoří v 

průměru mezi 10 až 20 tis. semen, byli však nalezeni i jedinci s 50 tis. semen (PERGLOVÁ et 

al. 2006). Přestože se jedná o mimořádnou plodnost, přece jen tyto studie ukázaly, že 

předchozí publikované údaje o plodnosti dosahující až 100 tis. semen jsou nevěrohodné 

(PERGLOVÁ et al. 2007).  

Bolševník je znám zejména díky kvetoucím či plodícím rostlinám. Ty jsou velmi dekorativní 

a impozantní dojem, který vyvolávají, je dán nejen výškou, ale zejména nápadností okolíků. V 

závislosti na podmínkách stanoviště je bolševník schopen kromě hlavní rozvětvené lodyhy 

vytvořit i několik přízemních větví. Hlavní lodyha i jednotlivé větve jsou zakončeny 

květenstvím – složeným okolíkem sestávajícím z mnoha okolíčků, které sdružují jednotlivé 

květy. Na větvích mohou dále vyrůstat i okolíky vyšších řádů. Květy jsou buď samčí, nebo 

oboupohlavné a jsou protandrické (nejdříve dozrávají tyčinky a až když odkvetou, mohou 

blizny přijmout pyl). Toto načasování podporuje opylování blizen pylem jiné rostliny. U H. 

mantegazzianum je však samčí a samičí fáze kvetení dokonale časově oddělena pouze na 

úrovni květu. Už mezi jednotlivými květy téhož okolíku se fáze receptivity blizen občas 
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časově překrývá s dokvétáním tyčinek u některých květů, přičemž k překrývání těchto fází 

mezi různými okolíky jedné rostliny dochází velmi často (PERGLOVÁ et al. 2006; 2007). 

Květy jsou nespecializované, opylované širokým spektrem opylovačů, zahrnujícím nejčastěji 

včely, vosy, mouchy a brouky (GRACE & NELSON 1981). Protandrie sice slouží k tomu, 

aby docházelo v co největší míře k opylení cizím pylem, časoprostorové uspořádání kvetení 

však v případě, že není cizí pyl k dispozici, umožňuje bolševníku i opylení pylem vlastním. 

To může hrát významnou roli při invazi, protože nová populace může vzniknout i z jediné 

mateřské rostliny. Navíc semena vzniklá samoopylením klíčí stejně dobře jako ta, která 

pocházejí z cizosprášení, a ani v rychlosti růstu semenáčků ze semen vzniklých oběma 

způsoby není žádný rozdíl (PERGLOVÁ et al. 2007).  

Na podzim, kdy semena H. mantegazzianum dozrávají, nejsou ještě schopna klíčit. Mají totiž 

tzv. morfofyziologickou dormanci a potřebují být alespoň dva měsíce ve chladném období, 

aby v nich obsažené embryo dozrálo (MORAVCOVÁ et al. 2006; 2007). V optimálních 

laboratorních podmínkách klíčivost semen dosahuje až 90 % (KRINKE et al. 2005; 

MORAVCOVÁ et al. 2006). V přírodě druh vytváří tzv. krátkodobou půdní semennou banku 

a jen velmi malé množství životaschopných semen zůstává v půdě do dalších let. Po prvním 

roce přežívá zhruba 10 % ze semenné banky, pak počet přežívajících semen klesá na 3 % po 

dvou letech a poté na méně než 1 % po pěti letech (MORAVCOVÁ et al. 2007). V 

přirozených podmínkách semena začínají klíčit velmi brzy na jaře, první děložní lístky se 

objevují okamžitě po tání sněhu a během následujících dvou týdnů dosáhne hustota 

semenáčků maxima (cca 700–1700 jedinců/m2). Fáze kvetoucí rostliny se jich ale dožije jen 

zlomek, hustota kvetoucích rostlin se v zapojených porostech pohybuje mezi 0,5–1 rostlinou 

na m2 (PERGL et al. 2007). 

 

MANAGEMENT 

Jakýkoliv zásah zaměřený na likvidaci či omezení výskytu H. mantegazzianum je třeba 

plánovat s vědomím, že tento druh velmi dobře regeneruje (PYŠEK et al. 2007c). Kvetoucí 

rostliny, i pokud jsou poškozeny, mohou během následujícího měsíce vyprodukovat 

životaschopná semena. Heracleum mantegazzianum se v 99 % případech chová striktně 

monokarpicky (PERGLOVÁ et al. 2007), i když se udává, že v extrémní situaci se mohou 

aktivovat adventivní pupeny a rostlina znovu vykvete v dalším roce. Schopnost opakovaně 

kvést v následujících letech v důsledku opakovaného odstraňovaní květů, jak je v literatuře 

často uváděno, však nebyla zatím experimentálně potvrzena (PYŠEK et al. 2007c). Nicméně, 

vzhledem k tomu, že v rodě Heracleum se vyskytují jak monokarpické (např. H. sosnowskyi), 
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tak i polykarpické druhy (H. persicum či v ČR původní H. sphondylium), nelze občasný posun 

od monokarpie k polykarpii vyloučit.  

Vzhledem k tomu, že H. mantegazzianum je v Evropě jednou z nejproblémovějších invazních 

rostlin, byl tento bolševník vybrán jako modelový druh projektu 5. rámcového programu EU 

zaměřeného na vypracování trvale udržitelné strategie kontroly invazních druhů (projekt 

GIANT ALIEN; www.giant-alien.dk; PYŠEK et al. 2007a). Cílem projektu bylo prostudovat 

ekologii bolševníku a objevit co nejúčinnější způsob, jak omezit jeho invazi, a to 

prostřednictvím spolupráce mezi pracovníky zabývajícími se taxonomickými a biologickými 

aspekty invaze, klasickými metodami likvidace invazních druhů a studiem patogenů a 

herbivorů ve vztahu k potenciální biologické kontrole (Box 4; PYŠEK et al. 2007a). 

V rámci projektu byla studována diverzita a specificita houbových patogenů (SEIER 

& EVANS 2007) a hmyzích herbivorů (HANSEN et al. 2006; 2007) a jejich dopady na 

H. mantegazzianum.  Jak v původním, tak v invadovaném areálu bylo nalezeno mnoho druhů 

houbových patogenů vyskytujících se na H. mantegazzianum, ale většina z nich má na růst a 

přežívání rostliny zanedbatelný vliv. V původním areálu na Kavkaze se sice vyskytují tři 

potenciálně slibné druhy patogenů (Phleospora heraclei, Septoria heracleicola 

a Rampulariopsis sp.), ty však v invadovaném areálu napadají i původní druh H. sphondylium, 

což znemožňuje jejich využití pro biologickou kontrolu (SEIER & EVANS 2007).  

Na různých zástupcích rodu Heracleum bylo sice nalezeno více než 350 druhů hmyzu, 

většinou se ale jedná o krátkodobé návštěvníky, kteří nemají na hostitelské rostliny  přílišný 

vliv (HANSEN et al. 2006; 2007). Na bolševníku byla nalezena řada skupin – sající hmyz, 

hmyz žijící uvnitř kořenů či stonku, požírající listy či přenášející choroby – ale v původním 

areálu nebyl nalezen žádný dostatečně specifický druh napadající H. mantegazzianum 

(HANSEN et al. 2007).  

Z výše uvedeného je zřejmé, že pokusy nalézt vhodného činitele biologické kontroly pro 

H. mantegazzianum byly zatím neúspěšné (COCK & SEIER 2007), a tak je třeba založit 

management na klasických mechanických a chemických metodách kontroly. Rostliny 

bolševníku jsou citlivé na široké spektrum totálních i selektivních herbicidů, obsahujících 

jako účinnou složku triclopyr nebo glyfosát. Současné znalosti o biologii a ekologii 

H. mantegazzianum nám umožňují minimalizovat náklady nutné na kontrolu a zároveň 

maximalizovat účinnost prováděných zásahů. Při přípravě strategie je třeba mít na paměti, že 

prevence je vždy levnější a účinnější než následná likvidace invazních ohnisek. V případě 

H. mantegazzianum se jedná o dekorativní druh, který byl mnohokrát introdukován jako 

okrasná rostlina. Proto je třeba podporovat osvětu a zlepšovat povědomí veřejnosti 
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o problémech spojených s invazí bolševníku. Bolševník je navíc nápadná rostlina, rostoucí 

povětšinou v blízkosti lidských sídel, takže jednotlivé rostliny či malé populace mohou být 

včas zpozorovány a neprodleně zlikvidovány. Vzhledem k tomu, že H. mantegazzianum je 

druh závislý na reprodukci semeny, je klíčové zaměřit management na tuto část životního 

cyklu. Pokud jsou invadovány relativně malé plochy, či porosty tvoří jednotlivé rostliny, je 

nejefektivnější metodou použití herbicidů. Sekání a pastva rostliny ve vegetativním stavu 

nezabije, pouze prodlouží dobu před vykvetením (PYŠEK et al. 2007c). Jediná mechanická 

metoda, která rostliny účinně zlikviduje, je přeseknutí kořene v hloubce cca 15 cm pod zemí 

(TILEY & PHILP 1997; PYŠEK et al. 2007c). U kvetoucích jedinců je nejvhodnější 

odstraňování samotných kvetoucích okolíků v době, kdy se začínají vytvářet semena; okolíky 

však musejí být dostatečně pečlivě zlikvidovány, např. spálením. Načasování zásahu je 

klíčové a kvůli velké schopnosti regenerace je třeba jej opakovat i v průběhu sezóny. 

Na velkých plochách mohou mechanické metody jako sekání či pastva pomoci redukovat 

velikost populace a účinně snižovat množství vytvářených semen, případně usnadní aplikaci 

herbicidu. Při plánování dlouhodobé kontrolní strategie se doporučuje zasahovat jen proti 

kvetoucím rostlinám do doby, než je populace vyčerpána. V případě malých populací je 

většinou možno přistoupit ke kompletní eradikaci, v případě rozsáhlých porostů je třeba 

zejména zabránit šíření na další plochy tím, že co nejvíce omezíme produkci semen.  

 

BOX 1: VLIV INVAZE BOLŠEVNÍKU NA BIODIVERZITU A LIDSKÉ ZDRAVÍ 

Proč se vůbec máme zabývat invazí druhu H. mantegazzianum? Jaké jsou negativní aspekty 

spojené s jeho invazí? Hlavním důvodem je, že bolševník vytváří téměř monospecifické 

porosty a tím snižuje druhovou diverzitu původních druhů na invadovaných stanovištích. Je 

dokumentováno, že invadovaná stanoviště s H. mantegazzianum mají až o 90 % menší 

druhovou diverzitu v porovnání s neinvadovanými a tento negativní vliv bolševníku je 

srovnatelný s vlivem oddenkatých druhů z rodu Reynoutria (syn. Fallopia, křídlatka) (HEJDA 

et al. 2009; THIELE et al. 2010). Kromě toho má H. mantegazzianum, na rozdíl od většiny 

jiných invazních druhů, i přímý negativní vliv na lidské zdraví. Všechny části rostliny 

obsahují fytotoxické sekundární metabolity ze skupiny furanokumarinů, které po kontaktu s 

kůží a po iniciaci UV zářením vyvolávají popáleniny (NIELSEN et al. 2005). Toto zdravotní 

riziko komplikuje i jakékoli kontrolní zásahy. 
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BOX 2:  HISTORIE INVAZE BOLŠEVNÍKU VELKOLEPÉHO V EVROPĚ 

První záznam o výskytu druhu Heracleum mantegazzianum, pochází z královské botanické 

zahrady v Kew ve Velké Británii z roku 1817 (JAHODOVÁ et al. 2007a). Později byl 

introdukován do dalších zemí (PYŠEK et al. 2008) a v současnosti je zdomácnělý v 19 státech 

Evropy (NIELSEN et al. 2005; DAISIE 2009). V polovině 20. století zdomácněl také v 

Severní Americe (PAGE et al. 2006). Hlavním zdrojem pro šíření druhu byly botanické 

zahrady a zámecké parky. Velký invazní potenciál dobře ilustruje skutečnost, že pouhých 11 

let poté, co se začal pěstovat ve Velké Británii, byl nalezen zplanělý (TILEY et al. 1996). 

Obdobně i na území ČR zplaněl ze zámeckého parku v Lázních Kynžvart, kam byl zavlečen 

roku 1862, po pouhých 15 letech. V současné době je okolí Mariánských Lázní nejvíce 

invadovaným územím v České republice (PYŠEK 1991; MÜLLEROVÁ et al. 2005; PYŠEK 

et al. 2007b), bolševník se však vyskytuje v řadě jiných oblastí (Obr. 2). 

1920 1970

 

2000

 

Obr. 2a, b, c: Šíření Heracleum mantegazzianum v České republice. Kumulativní výskyt ve 

čtvercích fytogeografického mapování 11 × 12 km v letech 1920 (s vyznačenými roky prvních 

nálezů), 1970 a 2000. Data z práce PYŠEK et al. (2008). 
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BOX 3: INVAZNÍ BOLŠEVNÍKY V EVROPĚ 

Rod Heracleum zahrnuje asi 65 druhů s centry výskytu na Kavkaze a v Číně (JAHODOVÁ et 

al. 2007a). Společně s H. mantegazzianum se v Evropě vyskytují další dva blízce příbuzné 

druhy invazních bolševníků vysokého vzrůstu: H. sosnowskyi (b. Sosnowského) a H. 

persicum (b. perský) (JAHODOVÁ et al. 2007b). Heracleum sosnowskyi je původní v oblasti 

centrálního Velkého Kavkazu a v současné době je invazní zejména ve státech bývalého 

Sovětského svazu a např. v Polsku a Maďarsku; jeho invaze v těchto oblastech je důsledkem 

toho, že byl v minulosti pěstován na siláž a produkci biomasy. Původní areál druhu H. 

persicum je v Iránu, Iráku a Turecku; invazní areál zahrnuje hlavně státy na severu Evropy, ve 

Skandinávii. Druh H. mantegazzianum je kromě Evropy udáván jako invazní také ze 

Spojených států amerických a Kanady.  

 

BOX 4: BIOLOGICKÁ KONTROLA INVAZNÍCH DRUHŮ 

Biologická kontrola je založena na introdukci přirozených škůdců z původního areálu a je 

úzce spjata s hypotézou úniku před nepřáteli. Tato hypotéza vysvětluje úspěch některých 

invazních druhů tím, že se při introdukci do nového území zbaví specializovaných herbivorů 

či patogenů, kteří v oblasti původního rozšíření regulují velikost jejich populací. Předpokládá 

se, že druh proto po zavlečení do nového území nemusí investovat zdroje do obrany před 

nepřáteli a tím, že je může využít k růstu a reprodukci, získá konkurenční výhodu nad druhy 

původními v místě zavlečení (KEANE & CRAWLEY 2002). V současné době je biokontrola 

ve volné krajině používána pro kontrolu invazních druhů zejména v Jižní Africe, Austrálii a 

Severní Americe. V Evropě je prvním případem biologické kontroly ve volné přírodě 

vypuštění mery Aphalara itadori pro kontrolu invazní křídlatky Fallopia japonica ve Velké 

Británii (SHAW et al. 2009).  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: BANKA SEMEN OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN VE VLASTIVĚDNÉM 

MUZEU V OLOMOUCI 

 

Vlastimil Tlusták 

 

Botanické pracoviště Vlastivědného muzea v Olomouci (dále VMO) se v 90. letech začalo 

systematicky zabývat řešením projektů tzv. aktivní ochrany ohrožených druhů rostlin 

(TLUSTÁK & HAVRÁNEK 1994; 1995; 1996).  Dílčí úkoly byly většinou řešeny na 

objednávku či ve spolupráci s orgány ochrany přírody (správy CHKO, AOPK ČR, např. 

TLUSTÁK 1995-1998; 1999). Zejména v souvislosti s řešením záchranných úkolů brzy 
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vyvstala potřeba dlouhodoběji uchovávat semena chráněných a ohrožených druhů. Tak se 

postupně vyvinula myšlenka zřídit regionální banku semen ohrožených druhů rostlin. I když 

v Olomouci existovaly možnosti dlouhodobého uložení, rozhodli jsme se zřídit zařízení 

vlastní. Zaměření odborné činnosti botanického pracoviště na projekty praktické druhové 

ochrany mj. znamenalo, že již od počátku jsme se snažili nastavit podmínky provozu 

zřizované banky semen (BSOD) tak, aby splňovaly požadavky institucí a orgánů státní 

ochrany přírody. Výhodou byla také dlouhodobá spolupráce s Katedrou botaniky 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která disponuje i patřičným 

odborným potenciálem. S ním se od počátku počítalo zejména v případech obtížnějších řešení 

např. v případech studia biologie vybraných druhů, využití tkáňových kultur atd. Fakulta 

zpočátku vypomáhala i zápůjčkou technického a laboratorního vybavení. Banka semen byla 

budována postupně v letech 1993 až 1997.  

Činnost regionální banky semen byla pochopitelně zajišťována (vymezena) smluvně jak 

s orgány ochrany přírody, tak s potencionálními zájemci o uložení vzorků semen. V oblasti 

Moravy to byly především Správy moravských CHKO (Beskydy, Bílé Karpaty, Jeseníky, 

Litovelské Pomoraví, Moravský Kras, Pálava, Poodří, Žďárské vrchy) a NP Podyjí. Zpočátku 

to byly rámcové smlouvy o rozsahu potřebné činnosti, uložení a správě kolekcí semen, 

objemu nezbytných prací a časovém harmonogramu činností.  Také zde byly realizovány 

dohody o technické spolupráci a výpomoci. Dalším potenciálním partnerem byly nevládní 

instituce, zejména některé organizace ČSOP. 

S určitými problémy se střetávala snaha muzea o získání oprávnění k manipulaci 

s chráněnými a ohroženými druhy. Zřizovatel (muzeum) se snažil získat trvalý souhlas k práci 

s větším počtem těchto druhů vycházejícího z tzv. Červeného seznamu a Přílohy II platné 

vyhlášky č.395/1992 Sb. Nás zajímaly zejména ty taxony, jejichž rozšíření je soustředěno do 

oblasti Moravy. Centrální orgány naopak trvaly na individuálních povoleních k jednotlivým 

taxonům vycházejících z předkládaných projektů. To by ale znamenalo podstatné omezení 

potenciálu semenné banky i ztrátu možnosti přijímat operativní řešení. Své zde sehrála i 

byrokracie a neochota některých úředníků centrálních úřadů. Nakonec bylo nalezeno jakési 

kompromisní řešení, takže banka semen začala postupně rozvíjet svou činnost.   

Při úvodních úvahách jsme vycházeli z několika premis:  

‐ přímé pořizovací náklady na vybudování banky semen nesmí překročit 0,5 mil. Kč 

(v tehdejších cenách)  

‐ maximum prací při výstavbě bude muzeum zajišťovat svépomocí  
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‐ provoz banky bude zajišťován v rámci běžné činnosti Přírodovědeckého ústavu VMO 

a pracovní kapacity budou získány v rámci racionalizačních opatření, bez navýšení 

mzdových fondů  

‐ prostory pro BSOD budou vyčleněny v rámci stávající kapacity přírodovědného 

ústavu (rekonstrukce starých laboratoří a pracoven)  

‐ v rámci činnosti BSOD bude využito i menší části pracovních kapacit zahradníků 

Arboreta v Bílé Lhotě, které je součástí olomouckého muzea  

‐ po několik let jsme částečně využívali i možnosti tzv. „civilek“ (náhradní vojenská 

služba).   

 

Při budování a provozu BSOD jsme počítali s vícezdrojovým zajištěním vycházejícím 

z hlavní činnosti muzea, přírodovědného ústavu i botanického oddělení. Počítali jsme se 

spoluprací a také s ekonomickou podporou například těchto rezortů a institucí:   

‐ rezort kultury (muzeum tehdy bylo příspěvkovou organizací zřizovanou ministerstvem 

kultury) a banka semen byla zapracována do statutu organizace – šlo o ochranu sbírek, 

neboť BSOD byla vedena jako samostatná podsbírka v tzv. Centrální evidenci sbírek 

CES, granty a tematické úkoly vypisované pro muzea v oboru botanika). Dnes je 

zřizovatelem krajský úřad, ale statut organizace se po obsahové stránce příliš nezměnil   

‐ rezort školství (zapojení do vzdělávacích programů, doplňková výuka pro školy všech 

stupňů, spolupráce s vysokými školami, botanické zahrady) 

‐ rezort MŽP (režijní poplatky za zřízení a správu uloženého materiálu od CHKO atp. 

na smluvním dlouhodobém základě, granty a úkoly vypisované prostřednictvím 

Agentury ochrany přírody a krajiny, úkoly v rámci výkonu státní správy - ochrany 

přírody) 

‐ rezort zemědělství (uchovávání vybraných taxonů včetně regionálních kultivarů atd., 

sběr původních druhů plané flóry), naopak recipročně poskytování speciálních služeb 

(šlechtitelským stanicím), botanické zahrady a arboreta  

‐ další zdroje tuzemské (GAČR, zájmové nestátní organizace, veřejně prospěšné 

společnosti) 

‐ další zdroje zahraniční (např. evropské programy na ochranu druhů) 

‐ komerční zdroje, reklama, popularizace.  
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PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI PROJEKTU 

Odborné kapacity a personálie 

Regionální banka semen může být budována v místech s dostatečnými odbornými 

a personálními kapacitami. Olomoucké muzeum tyto kapacity v době vzniku banky semen 

mělo. Kromě botanika specialisty byl nutný alespoň jeden laborant-technik. Na činnosti banky 

se podíleli i dokumentátoři sbírek a příležitostně i další pracovníci muzea. Výhodné bylo, že 

k dispozici byla kapacita zahradníků, resp. určitá kapacita zahradních činností. V rámci 

arboreta v Bílé Lhotě byly k dispozici volné i kryté a temperované pěstební plochy. 

Olomoucké muzeum mělo velkou výhodu v tom, že personální zajištění nebylo nutno oproti 

stávajícímu stavu nijak rozšiřovat, což bývá u příspěvkových organizací kamenem úrazu. 

V odborných otázkách se nabízela možnost úzké spolupráce s Univerzitou Palackého, 

zejména s Katedrou botaniky Přírodovědecké fakulty. 

Stranou nelze ponechat i určité technické zázemí (údržba, řemesla), které má muzeum rovněž 

k dispozici a které ve svém důsledku provoz semenné banky značně zlevňují.  

 

Prostorové možnosti a provoz SB 

VMO disponovalo zároveň dostatečnými prostorovými možnostmi pro vybudování nových 

laboratoří v blízkosti odborného pracoviště a herbářů. Banka je situována do historické 

budovy kláštera, mimo záplavové území řeky Moravy. Podařilo se vybudovat i temperované 

prostory pro řízené dozrávání semenného materiálu. V budově, v níž je BSOD umístěna, je 

noční stálá služba, kterou lze využít pro případy havárie nebo zvýšeného rizika ohrožení 

semenných depozit. Pracoviště jsme vybavili i náhradními zdroji elektrické energie 

(generátorem) pro případ dlouhodobějšího výpadku dodávky elektrického proudu. To se 

v praxi ukázalo jako prozíravé a nutné v době povodní 1997, kdy sice budova muzea nebyla 

vodou ohrožena, ale po dobu 7 dnů bylo nutné zajišťovat náhradní zdroj elektrické energie, 

která byla vypnuta i v nezaplavených částech města. Tou dobou byla v  BSOD uložena i část 

semenného materiálu z Přírodovědecké fakulty UP a Ústavu experimentální botaniky AV ČR, 

která by jinak nepochybně přišla vniveč, nebo by byla nenávratně poškozena. Obě výše 

uvedená pracoviště byla totálně zaplavena a nejinak tomu bude jejich umístění i v případě 

případných dalších povodní.  

Také možnost uložení doprovodného materiálu (dokladový herbář) byla možná v rámci 

běžného provozu muzejního botanického pracoviště a ani záplavy deponované herbářové 

položky nijak neohrozily. Zde se ukázalo velmi vhodným uložení herbářových položek 

v instituci, která je k tomu vybavena technicky i personálně.         
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Základní technické vybavení 

Při budování banky semen jsme si zčásti vystačili s běžným laboratorním vybavením, které 

bylo na přírodovědném ústavu k dispozici: laboratorní nábytek, optická zařízení (lupy, 

mikroskopy), přesné váhy, sušárny, chladničky, mrazničky. K dispozici jsme měli destilační 

přístroj, později iontoměnič, i většinu potřebných chemikálií. 

Část technologické výbavy jsme koupili: náhradní mrazicí boxy pro bezpečnostní zdvojení, 

dva fytotrony, kultivační vitríny, zařízení pro čištění semen (síta, aspirátory, triér), počítadlo 

semen. Dále jsme laboratoře dovybavili velkými exsikátory a některými dalšími speciálními 

pomůckami. Zčásti jsme nakupovali použitá zařízení z laboratoří, které byly v 90. letech 

hromadně rušeny a některé zánovní přístroje se daly koupit doslova „za babku“, třeba jen za 

10% katalogové ceny. Menší část vybavení jsme si i půjčili, většinou bezúplatně a 

dlouhodobě. To by v současných podmínkách asi nebylo možné. Z investičních prostředků 

jsme zakoupili 2 klíčidla s regulovaným režimem a náhradní zdroj elektrické energie 

(benzínový generátor o výkonu 6 KW). Abychom ušetřili prostředky, konstruovali, vyráběli a 

upravovali jsme některé přístroje svépomocí.     

Důležitá byla i doprava, která tvoří významnou část provozu SB. Problém nebyl ani ve 

vybavení výpočetní technikou (počítače, tiskárny, kopírky; později i počítačová síť).  

 

Ekonomická rozvaha 

Vynaložené prostředky je možné rozdělit přibližně do 2 základních skupin. První část tvoří 

přímé ekonomické náklady spojené s jejím vybudováním. Ty činily v letech 1994 až 1996 

přibližně 500 tisíc korun. Z toho stavební úpravy včetně rozvodů elektřiny, vody a dalších 

instalací činily 150 tisíc Kč, technické vybavení 170 tis. Kč a 100 tisíc představovaly 

investiční prostředky (např. záložní generátor elektrického proudu). Zbytek tvořilo drobné 

vybavení. Značnou část technických a stavebních prací prováděla provozně technická skupina 

muzea, což ušetřilo část nákladů a navíc jsme akci mohli realizovat postupně, po dílčích 

etapách.  

Peníze byly získávány z různých zdrojů, zejména z tehdejších rezortních grantů. Podstatnou 

část si ale pracovníci PÚ VMO vydělali smluvní činností, takže zatížení rozpočtu muzea bylo 

jen minimální.  Jak již bylo řečeno, část přístrojového vybavení jsme si zpočátku půjčovali a 

pronajímali na základě dlouhodobých smluv o spolupráci. Podotýkám, že vesměs bezúplatně, 

nebo za symbolický nájem. Samozřejmě, že finanční plnění by bylo v dnešních cenách 

nejméně dvojnásobné, při smluvní celkové dodávce prací a zařízení nejméně čtyřnásobné.  
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Mzdové prostředky jsme nepožadovali, neboť muzeum je příspěvkovou organizací a provoz 

semenné banky i péče o uložené kolekce byly statutární činnosti v rámci péče o sbírkové 

fondy. Na provozu banky se podíleli dílčími pracovními úvazky botanik specialista, 

dokumentátoři, laborant a zahradníci.    

Poznámka: Autor článku pracoval ve Vlastivědném muzeu v Olomouci v letech 1981 – 2000 

jako botanik a vedoucí Přírodovědného ústavu. BSOD založil a vybudoval. Později zde 

působil David Cígánek (CIGÁNEK & TLUSTÁK 2003). V současné době sbírku vede 

Magda BÁBKOVÁ-HROCHOVÁ (2004; 2005).  

 

KAPACITA BANKY, VÝBĚR DRUHŮ PRO ULOŽENÉ KOLEKCE SEMEN 

Při budování semenných bank je žádoucí alespoň přibližně stanovit počet vzorků (kolekcí), 

které by v nich měly být uloženy. Na jejich základě můžeme stanovit potřebný prostor, počet 

a velikost technologických zařízení a v neposlední řadě personální, a tudíž i mzdové, 

požadavky. Při rozvaze o vybudování banky semen v Olomouci jsme se snažili tyto veličiny 

alespoň přibližně stanovit. Náš předpoklad vycházel z toho, že podstatná část vzorků z terénu 

bude pocházet z území CHKO (na Moravě CHKO Pálava, Bílé Karpaty, Moravský Kras, 

Litovelské Pomoraví, Poodří, Beskydy, Jeseníky a JNP Podyjí). Zhruba ¼ vzorků by mohly 

představovat sběry z chráněných území mimo CHKO. 

Jak přibližně stanovit očekávaný počet vzorků si můžeme demonstrovat na příkladu území 

CHKO Bílé Karpaty, což je území floristicky bohaté, relativně podrobně prozkoumané, 

dokonce zpracované do dvou nedávno vydaných publikací (JONGEPIER 

& JONGEPIEROVÁ  2006; JONGEPIER & PECHANEC 2006). Databázi pro uvedené 

publikace je tvořena téměř půl milionem údajů pocházejících z časového období 1835 – 2006. 

Údaje se týkají téměř 2000 taxonů. Dalšími podklady pro výběr byly Černý a Červený seznam 

České republiky (HOLUB & PROCHÁZKA 2000; PROCHÁZKA 2001) a Červený seznam 

CHKO Bílé Karpaty, který vyšel v r. 1992 jako součást monografie o Bílých Karpatech 

(KUČA 1992) a byl od té doby několikrát doplněn. 

Podle posledních poznatků z floristického průzkumu roste na území Bílých Karpat nejméně  

95 druhů zařaditelných do kategorie C 1 – kriticky ohrožený druh, přičemž další druhy, 

doposud udávané jako vyhynulé a nezvěstné (kategorie A) jsou nalézány a skupina se tak 

početně rozšiřuje. Cca 120 druhů patří do kategorie C 2 – silně ohrožený a 150 druhů do 

kategorie C 3 ohrožený. Další desítky druhů si vyžadují pozornost, ať již z hlediska jejich 

rozšíření, či z hlediska taxonomického. Lze tedy říci, že pro uložení v bance semen připadají 

nejméně první tři kategorie, tedy 350 až 400 druhů. To by mohl být cílový počet kolekce 
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CHKO Bílé Karpaty. To je ovšem zjednodušené hledisko. Z tohoto počtu je třeba vyloučit 

řadu skupin druhů, které jsou pro uložení v BSOD z nějakého důvodu nevhodné, nebo jejich 

uložení nesplňuje požadovaná kriteria. Mohou to být např. obligátní paraziti a poloparaziti 

(např. zástupci rodu záraza Orobanche, černýše Melampyrum, lněnky Thesium), či saprofyti 

(hnilák Monotropa). Zatím nejsou zkušenosti s ukládáním, resp. klíčením některých kapradin 

(hadilka Ophioglossum, vratička Botrychium). Značné problémy jsou u orchidejí, neboť 

některé druhy v laboratorním prostředí neklíčí (hlízovec Liparis, sklenobýl Epipogium, téměř 

všechny kruštíky Epipactis), přitom květena Bílých Karpat zahrnuje téměř 50 druhů 

vstavačovitých. Zatím nemáme žádné zkušenosti s dlouhodobým uložením semen vodních a 

bažinných druhů, které hůře snáší vysušení. Příkladem mohou být např. rdesty Potamogeton, 

lakušníky Batrachium, odemka vodní Catabrosa aquatica. Některé skupiny, např. apomiktní 

ostružiníky jsou obtížně determinovatelné v terénu a mohou zde nastat problémy už při 

výběru matečnic. V této fázi jsme neuvažovali ani o dřevinách, které jsou již shromažďovány 

a konzervovány v resortu lesnictví (například v několika pobočkách Výzkumného ústavu 

lesního hospodářství  -  Opočno, Kunovice aj.).       

Již v 90. letech jsme v rámci CHKO Bílé Karpaty vybrali několik skupin, které zahrnovaly 

celkem asi 150 druhů. Zde ovšem nebylo rozhodujícím kritériem jen zařazení do kategorie 

ochrany, nýbrž i stav populací, způsob a možnosti kultivace, možnosti repatriace a 

reintrodukce a některá další hlediska. Vytvořili jsme 5 skupin druhů: 

I. kriticky ohrožené druhy s malým množstvím jedinců a diaspor s využitím všech 

metod směřujících k záchraně včetně mikropropagačních technik. Náležely zde např. 

razilka smrdutá Aposeris foetida, hadinec červený Echium maculatum, hrachor 

panonský pravý Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus, úložník pochybný 

Pseudolysimachion spurium, starček dlouholistý moravský Tephroseris longifolia 

subsp. moravica, len chlupatý Linum hirsutum, hořec bezlodyžný Ciminalis acaulis. 

II. jednoleté, popř. ozimé plevele a terofyty nevyžadující zvláštní režim kultivace 

s možností opakovaného pěstování v zahradní kultuře. Část semen jsme dlouhodobě 

ukládali, část jsme využili pro výsevy in situ s cílem vytvořit zásobu jejich semen 

v půdě. Takových druhů jsme vybrali 30 a u většiny z nich jsme získali semena pro 

zpětný výsev na lokality (např. úporek pochybný Kickxia spuria, pryskyřník rolní 

Ranunculus arvensis, koukol rolní Agrostemma githago, prorostlík okrouhlolistý 

Bupleurum rotundifolium.   

III. silně ohrožené druhy pěstovatelné běžnými zahradnickými technikami (in situ a ex 

situ s možností repatriace vypěstovaných rostlin). Takových rostlin bylo vybráno 
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téměř 50 a opět jsme řadu z nich uložili nejen v BSOD, ale část jsme přepěstovali 

a poté repatriovali či reprodukovali. S částí osiva jsme realizovali podpůrné výsevy 

na původní, nebo vhodné lokality. Příkladem takových realizací mohou být např. 

sasanka lesní Anemone sylvestris, zvonek hadincovitý  Campanula cervicaria, ostřice 

šupinoplodá  Carex lepidocarpa, zvonek pyšný Dianthus superbus, kavyl úzkolistý 

Stipa tirsa, mochna malokvětá Potentilla micrantha a další. 

IV. druhy s jejichž pěstováním se uvažovalo, ale z různých důvodů to nebylo 

bezprostředně možné. Ty jsme ukládali do semenné banky (zpravidla ve dvou a více 

kolekcích). Část z nich již byla úspěšně kultivována popř. i repatriována např. 

hvězdnice chlumní Aster amellus, srpice karbincolistá Serratula lycopifolia, koulenka 

prodloužená Globularia bisnagarica a další. Do této skupiny jsme tehdy zařadili asi 

20 druhů, ale vhodných taxonů může být kolem stovky.  

V. orchideje (prozatím zde byly zařazeny pouze ty druhy vstavačovitých, u nichž byla 

známa z literatury úspěšná kultivace, nebo alespoň klíčily v laboratorních 

podmínkách). Tato skupina zůstává zřejmě nejvíce problematická a s obtížemi se 

setkáváme po managementových hospodářských zásazích i u nejběžnějších druhů 

(prstnatec májový Dactylorhiza majalis). Při kultivaci semenáčků ex situ (in vitro) 

zůstává problémem přinejmenším izolace symbionta (vesměs Fungi imperfecti), jeho 

inokulace, ale převedením rostlin do volné kultury, kde podléhají změnám podmínek 

a nejrůznějším typům infekce.    

Z uvedeného také vyplývá, že banka semen tehdy vznikala také jako bezpečnostní duplikace 

repatriačních programů.    

 

Pokusili jsme se na základě současných poznatků stanovit obdobným způsobem počty druhů 

z oblasti velkoplošných chráněných území, tedy stanovit cílový počet resp. potřebnou 

kapacitu v regionální bance semen ve VMO. Pokud vezmeme jako základ sběrné oblasti 

území CHKO na Moravě, docházíme k počtům mezi 2000-2500 vzorky. Dalších, 

přinejmenším 500 až 800 druhů by mohlo pocházet z maloplošných chráněných území mimo 

CHKO. Určitou část mohou tvořit i lokální kulturní rostliny (uložené zřejmě dočasně) 

a depozita z různých projektů a aktivit ochrany přírody. Můžeme tedy počítat s kapacitou 

BSOD až 4000 vzorků. Dosažení takové kapacity je pro budovanou olomouckou banku zcela 

reálné. 
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Poznámka 

V posledních letech se pěstování ohrožených a vzácných rostlin a jejich následné vysazování 

do přírody stalo „módou“. Pomineme-li kompetence těchto „ochránců“ přírody, je zjevně 

největším problémem skutečnost, že o tom neexistují žádné hodnověrné údaje a doklady.   

Příkladem mohou být náhlé „nové“ nálezy všivce statného (Pedicularis exaltata) v Bílých 

Karpatech, kde naštěstí“ existovala jen jediná původní lokalita, z níž všechen materiál téměř 

s jistotou pochází.  Pravděpodobně se obdobné záležitosti týkají i dalších druhů. A to raději 

nehovořím o importech ze zahraničí (jiných částech areálu).  

O záchranných projektech a výsledcích spolupráce olomoucké banky semen a CHKO Bílé 

Karpaty bylo referováno v několika statích a publikacích (podrobněji např. TLUSTÁK 1998; 

TLUSTÁK et al. 2008)  

 

DALŠÍ VYUŽITÍ SEMENNÉ BANKY 

Základní cíle činnosti banky semen a její využití jsou popsány v předešlém textu. Olomoucká 

banka semen však vznikla v rámci instituce, jejíž statutární činností není jen vědecká činnost, 

či pouhopouhá péče o sbírky. Proto jsme se zamýšleli od samého začátku na dalším využitím 

BSOD. Klasická semenná banka provede např. testy klíčivosti a materiál je vyhozen. 

V muzeu jsme se od samého počátku snažili naklíčené osivo z testů dopěstovat z řady 

důvodů: 

‐ jednak jsme k tomu měli volné zahradnické kapacity a poznatků pěstování 

jednotlivých druhů není nikdy dostatek, 

‐ ukládání semen v BSOD bylo většinou spojeno s realizací konkrétních projektů na 

záchranu druhů, kdy součástí byla kultivace a pozdější repatriace či retrodukce druhu 

zpět do volné přírody, 

‐ s činností banky byla od počátku spjata studentská odborná činnost, kdy kultivace 

příslušných taxonů byla od počátku součástí projektu (např. NEKARDOVÁ 1997),      

‐ v Arboretu Bílá Lhota i v areálu muzea pořádáme pravidelně výstavy chráněných a 

ohrožených druhů rostlin, kdy jsou prezentovány právě tyto dopěstované rostliny; 

druhy jsou doplněny odbornými texty a barevnými fotografiemi. Vzhledem ke 

kultivaci v přenosných kontejnerech jsou i během návštěvnické sezóny obměňovány 

podle doby kvetení popř. fruktifikace. Návštěvník tak má možnost fyzického 

seznámení s druhy, které „de facto“ pocházejí z lokalit, kde je přístup omezen popř. 

úplně zakázán. Prezentace jsou využívány i k přímé edukační činnosti; tato činnost se 

setkává u návštěvníků s velmi příznivým ohlasem, 
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‐ živý rostlinný materiál můžeme poskytnout i dalším odborným institucím a evokujeme 

tak rozšiřování znalostí o biologii druhu, 

‐ připravujeme také internetovou prezentaci takto pěstovaných druhů. 

 

Obdobná řešení mohou zvolit např. semenné banky v botanických zahradách a arboretech. 

Postavení semen získaných výměnou či dlouhodobým pěstováním je však v procesu aktivní 

ochrany značně problematické a diskriminované. V žádném případě však nesmí docházet 

k vysazování takto získaných rostlin zpět do volné přírody. V minulosti i v současnosti se tak, 

bohužel, stávalo a stává.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: OCHRANA PŘÍRODY V PRAXI KRAJSKÉHO ÚŘEDNÍKA 

 

Jaroslav Hrabec 

 

ÚVODEM 

Na počátku byla reforma. A to reforma územní veřejné správy, která zrušila okresní úřady 

(okresy jako územně správní jednotky zachovala) a zřídila nově kraje a krajské úřady. 

S platností od 1. 1. 2000 bylo zřízeno 13 krajů plus samostatná Praha (tedy 14 – dvojnásobek 

krajů před rokem 1990) a jejich krajské úřady. Od 1. 1. 2003 pak na běžnou agendu státní 

správy byly místo okresních úřadů zřízeny obce s rozšířenou působností v počtu 205 (ORP, 

„trojky“ – téměř trojnásobek úřadů okresních) jako třetí úroveň obecné správy (první úroveň 

je obec jako taková, druhá úroveň je pověřený obecní úřad /POÚ, „dvojka“ dříve středisková 

obec/, tj. úřad s matrikou, stavebním úřadem popř. dalšími pověřeními nad základní zadání 

obce, těch je 388.  

 

VYMEZENÍ A ROZSAH ČINNOSTÍ KRAJE A KRAJSKÉHO ÚŘADU NA ÚSEKU OCHRANY PŘÍRODY 

A KRAJINY (OPK)  

Kraj a krajský úřad vykonává agendu stanovenou kompetenčním zákonem, kterou do konce 

roku 2002 vykonávaly okresní úřady a část kompetencí, které vykonávalo ministerstvo 

životního prostředí. Základní působnost kraje a krajského úřadu na úseku ochrany přírody a 

krajiny (OPK) je vymezena zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), 

konkrétně v § 77a. Mimo této agendy pak příslušné oddělení OPK vykonává činnosti dle 

zákona č. 215/2000 Sb. o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 

druhy a zákona č.100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (CITES) 

a zajišťuje oblast EVVO – environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na území kraje. 

Činnost podle § 77a zák. č. 114/92 Sb. je vykonávána v kompetenci samosprávní – kraj a 

v přenesené působnosti výkonu státní správy – krajský úřad. 
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Samosprávní činnost je v kompetenci volených orgánů kraje, tedy rady a zastupitelstva a je 

vymezena odstavcem 1, podle kterého kraj ve spolupráci s ministerstvem zpracovává pro 

území kraje mimo CHKO prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny a odst. 2, 

podle kterého kraje mohou zřizovat přírodní parky, přírodní rezervace a přírodní památky a 

pečovat o ně.  

Tvorba koncepce a strategie OPK Zlínského kraje proběhla v letech 2003 a 2004 a je dána 

osnovou MŽP, kterou bylo nezbytné dodržet (analýza stavu, cíle, úkoly) a dalšími odbornými 

a zejména finančními možnostmi kraje, které tuto osnovu rozšířilo o další údaje, výhledy a 

„přání“. Kraj ke spolupráci přizval i amatérské spolupracovníky a NNO, zejména organizace 

ČSOP. Koncepce je na delší časové období (do r. 2015) a v současnosti se vyhodnocuje a 

aktualizuje vzhledem k přistoupení ČR k EU (Natura 2000), k rozsáhlým legislativním 

změnám, zejména novelám ZOPK v roce 2009 a aktualizaci státní politiky ochrany přírody 

ČR (2010). 

Pro vlastní ochranu přírody je důležitá druhá samosprávní činnost, zejména pak ustanovení o 

péči o přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní parky, od kterého se odvíjí možnost 

vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu Zlínského kraje (v průměru 3 miliony Kč/rok) na 

management 106 MZCHÚ o celkové výměře 1 021 ha, tedy jejich značení, informačních 

panelů a jejich údržbu, sečení porostů, odstraňování náletů a nedopasků, podle schválených 

plánů péče V případě 6 přírodních parků Zlínského kraje se jedná zejména o budování a 

údržbu naučných stezek, osvětových a naučných panelů apod.  

 

Přenesená působnost výkonu státní správy je vymezena v odstavcích 3 až 8. Jedná se o 

delegované pravomoci a povinnosti z centrálních orgánů státní správy na samosprávné 

orgány, které nejsou orgány státní správy (okresní úřady byly orgány státní správy a 

vykonávaly přímou státní správu v okresech), v tomto případě kraje, které k tomu účelu 

zřizují úřední aparát - krajské úřady se specializovanými odbory a odděleními, v našem 

případě odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny. 

Krajskými úřady je vykonávána tato činnost ve dvou úrovních, prvoinstanční, která zahrnuje 

základní agendu v kompetenci kraje, tedy vydávání rozhodnutí, závazných stanovisek a 

vyjádření týkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny (800 – 1 000 úkonů ročně) a 

druhoinstanční, do které spadají odvolací řízení proti rozhodnutím orgánů ochrany přírody 

obcí, pověřených obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností, většinou proti povolení či 

nepovolení kácení zeleně rostoucí mimo les (v kraji 20 – 50 odvolacích řízení ročně). 
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OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY 

Zahrnuje kompetence z úvodní části zákona (§4 – 13 ZOPK), zejména ochranu krajiny – 

zřizování přírodních parků, vymezování a hodnocení regionálního ÚSES- územního systému 

ekologické stability. Novelou ZOPK z roku 2009 pak i na území EVL, PR a PP vydávání 

závazných stanovisek k  zásahům do VKP. Na území PR a PP pak i povolování kácení zeleně 

rostoucí mimo les, souhlas z hlediska krajinného rázu a další úkony jinak příslušející v první 

instanci obcím, pověřeným obecním úřadům a obcím s rozšířenou působností.  

 

ZVLÁŠTNÍ (SPECIÁLNÍ) OCHRANA PŘÍRODY 

Zahrnuje ochranu územní (§33 – 45 ZOPK), do které patří zřizování a úřední správa 

přírodních rezervací a přírodních památek a jejich ochranných pásmem, tedy zajištění 

zpracování plánů péče (10 – 20 ročně), souhlasy k činnostem a zásahům podle ochranných 

podmínek (15 – 30 ročně) a ochranu druhovou (§48- 57 ZOPK), zejména ochranu druhů 

rostlin a živočichů zařazených do seznamu zvláště chráněných druhů ve vyhlášce č. 395/1992 

Sb. Novelou ZOPK č. 349/ 2009 Sb. byly do kompetence krajů převedeny všechny kategorie 

ohrožení, tedy druhy rostlin a živočichů ohrožené, silně ohrožené i kriticky ohrožené. U 

těchto kategorií posuzují žádosti o vydání výjimky ze zákazů stanovených zákonem. 

Nejčastějšími žadateli jsou investoři liniových staveb, zejména komunikací, malých vodních 

nádrží a v poslední době vlastníci bytových domů, kteří žádají o výjimku při zateplování 

domu při výskytu rorýse obecného. Počet žádostí o výjimku se u nás pohybuje mezi 20 až 50 

ročně.  

 

NÁHRADY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VYBRANÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI DRUHY ŽIVOČICHŮ 

Ve Zlínském kraji jsou vypláceny náhrady škod jednak za velké šelmy, tj. medvědy, vlky, 

rysy v oblasti Beskyd, jednak za bobry a kormorány. Zatímco za první skupinu a bobry se 

náhrady pohybují v řádech tisíců nebo výjimečně i desetitisíců korun, náhrady za škody 

způsobené kormoránem na rybích obsádkách chovných rybníků jdou od statisíců až do 

milionu korun ročně. Krajský úřad je v procesu náhrady škod vlastně pouze „pošťákem“, 

který přijme oznámení o škodě, záznam o ověření ze správy CHKO nebo orgánu OPK obce 

s rozšířenou působností, odborné posouzení veterináře, lesníka či jiného specialisty, 

zkompletuje tyto podklady, posoudí oprávněnost a reálnost výše náhrady a předá je 

ekonomickému oddělení, které uplatní požadovanou částku u ministerstva financí a následně 

ji vyplatí poškozenému. Ročně je vyřizováno kolem 10 žádostí o náhradu škody v celkové 

výši 1,2 až 1,5 milionu korun. 
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CITES – WASHINGTONSKÁ KONVENCE - zákon č.100/2004 Sb. o ochraně druhů volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních 

k ochraně těchto druhů  

Podle tohoto zákona provádí krajský úřad registraci živočichů a rostlin vyjmenovaných 

v přílohách příslušné směrnice a uděluje výjimky ze zákazu obchodování s těmito druhy po 

konzultaci s vědeckým orgánem CITES, kterým je u nás AOPK ČR. Nejčastějšími klienty 

této oblasti jsou lidé, kteří zakoupili želvičku pro dítě v nějakém zverimexu a přijdou nahlásit 

změnu majitele. Největší objem jedinců však úřad registruje od velkých obchodníků - 

překupníků zvířat, z odchovů chovatelů želv a papoušků a nákupů prodejců – zverimexů. 

Těmto pak také vyjednává a uděluje největší počet výjimek z obchodování. Dalším klientem 

je pak ZOO Lešná, registrující držení, nákupy, odchovy, výměny, prodeje a úhyny chovaných 

druhů. Ročně vyřizuje naše oddělení 2 000 – 2 500 registrací, 1 500 až 2 000 změn držitelů a 

800 – 1 000 výjimek z obchodování. 

 

NATURA 2000 

Vstupem ČR do EU v roce 2004 a příslušnou novelou ZOPK (část čtvrtá, §45a – 45i) 

v tomtéž roce bylo započato s budováním sítě chráněných území evropského významu 

(NATURA 2000), ptačích oblastí (PO) a evropsky významných lokalit (EVL). Převážná část 

kompetencí k územím NATURA 2000 byla delegována krajským úřadům. V kompetenci 

Zlínského kraje tak je 1 PO (SPA 24 Hostýnské vrchy - ha) a 53 EVL o celkové výměře 

30 678 ha. 

Krajský úřad vydává stanoviska k posouzení možnosti vlivu koncepcí a záměrů (§45i ZOPK) 

na lokality Natura 2000 (400 – 600 ročně), připravuje legislativní a praktickou ochranu EVL, 

to znamená inventarizační průzkumy předmětů ochrany (2,3 milionu Kč), plány péče (2,8 

milionu Kč), zaměření (40 milionů Kč), značení (2,2 milionu Kč) tedy v celkovém v objemu 

47,3 milionů Kč prostřednictvím státního fondu životního prostředí (SFŽP) z finančních 

prostředků EU, operačního programu životní prostředí (OPŽP), osy 6, dotačního titulu 

6.1. Implementace lokalit NATURA 2000. Na pěti vybraných EVL  byla pak z titulu 6.2 

podpora biodiverzity provedena nezbytná jednorázová managementová opatření pro udržení 

lokality a předmětů ochrany v optimálním stavu (2,4 milionu Kč.). 

 

EVVO – ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 

Krajský úřad dle § 77a ,odst. 4, písm. w) ZOPK spolupracuje s ostatními správními úřady a 

orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání. Podkladem k tomu je státní plán 
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EVVO v ČR a jeho Akční plán na léta 2010 -2012 s výhledem do roku 2015. Zlínský kraj na 

jejich podkladě přijal Koncepci EVVO ve Zlínském kraji a Akční plán EVVO ve Zlínském 

kraji, který je vždy vyhodnocován, aktualizován a schvalován na dvouleté období (nyní 2009-

2010, připravován je na 2011-2012). Pro koordinaci činností a subjektů EVVO v kraji bylo 

založeno občanské sdružení Líska se sídlem ve Vsetíně, jehož prostřednictvím je prováděn 

informační servis všem subjektům EVVO – školám, střediskům a centrům EV, nevládním 

neziskovým organizacím a organizace celokrajných akcí (Krajský veletrh nabídek EVVO, 

Krajská konference EVVO). 

Významnou akcí, na jejíž organizaci se každoročně kraj podílí, je mezinárodní festival Týká 

se to také tebe (TS TTT) konaný od roku 1976 v Uherském Hradišti, jehož součástí jsou 

soutěže filmové a video tvorby v amatérské a profesionální kategorii, fotografická soutěž, 

soutěž dětských výtvarných a literárních prací, semináře, besedy workshopy a výstavy. Vše 

s tématikou životního prostředí a ochrany přírody.  

 

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO) A DALŠÍ SPOLUPRÁCE A ČINNOSTI 

Krajský úřad při ochraně přírody spolupracuje s řadou neziskových organizací, zejména 

organizacemi Českého svazu ochránců přírody, specializovanými zájmovými organizacemi 

(Česká společnost ornitologická, Botanická společnost, myslivci, rybáři atd.). Řada z nich se 

účastní i správních řízení dotýkajících se ochrany přírody dle § 70 ZOPK. S těmito 

organizacemi i jednotlivými odborníky zajišťuje kraj specializovaný průzkum rostlin a 

živočichů a inventarizační průzkumy, management chráněných území a vybraných lokalit 

s výskytem vzácných a chráněných druhů. V letech 2008 – 2010 se kraji podařilo získat 

finanční prostředky z tzv. Norských fondů v objemu 8,5 milionu Kč na obnovu režimu na 85 

ha zarůstajících lokalit s druhově bohatými lučními společenstvy. 

Oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Zlínského kraje vykonává i další činnosti 

vyplývající ze zákona o krajích či dalších právních předpisů, např. vyřizování stížností a 

podnětů veřejnosti, podávání informací dle zákona o právu na informace, pravidelnou 

metodickou a kontrolní činnost přeneseného výkonu státní správy na obecních úřadech, 

pověřených obecních úřadech a úřadech obcí s rozšířenou působností. K tomu další nezbytné 

agendy k chodu úřadu (rozpočty, školení, rozbory a prevence rizik, různé výkazy, zprávy, 

podklady pro jednání atd.) 

Celý tento rozsah činností v současnosti (k 30. 11. 2010) vykonává 10 zaměstnanců (4 obecná 

a zvláštní OPK, 4 NATURA 2000, 1 EVVO, 1 vedoucí oddělení). 

 


