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Česká společnost pro ekologii:
Stanovisko k navrhovanému
Národnímu parku Křivoklátsko
Vyhlašování národních parků je politický akt,
který musí vzejít z demokratické diskuse a zároveň musí být založen na dobře podložených odborných argumentech. V případě Křivoklátska
existují silné odborné argumenty, proč by se jádrová část území mohla stát národním parkem.
Křivoklátsko je mimořádně rozsáhlý komplex
nížinných smíšených lesů zahrnující i cenná
otevřenější stanoviště, který nemá v české
kotlině obdoby a je unikátní i v evropském
měřítku. Jeho vysoká biologická rozmanitost
je výslednicí velké rozlohy lesních komplexů,
geomorfologické rozmanitosti, klimatu a relativně malého vlivu člověka. Křivoklátské lesy
sloužily od středověku jako významná lovecká
oblast a byly v různé míře obhospodařovány,
přesto se zde díky složité morfologii terénu
a způsobům využití zachoval přírodě blízký
charakter většiny území. Lesnické hospodářské postupy v posledních desítkách let ale
využívají stále intenzivnější technologie, které
způsobují fragmentaci jednotlivých lesních
stanovišť a ohrožují dochované přírodní hodnoty. Je proto důvod se domnívat, že ochrana
území prostřednictvím chráněné krajinné oblasti (CHKO Křivoklátsko) a několika maloplošných rezervací není dostatečná a národní park
by představoval lepší způsob, jak zabránit
degradaci lesů nevhodným hospodařením.
Zároveň považujeme za podstatné zdůraznit,
že z hlediska přírodní rozmanitosti většiny nížinných či pahorkatinných lesů není vhodný
striktně bezzásahový režim. Nížinné lesy se ve
střední Evropě dlouhodobě vyvíjely v interakci
s velkými zvířaty, ohněm a člověkem. Vhodná

Křivoklátsko.

Foto archiv AOPK ČR

péče o ně se proto musí odvíjet od znalosti
procesů, které dané typy prostředí formovaly či
udržovaly, včetně různých typů přírodních i lidmi
způsobovaných disturbancí. Zonace navrhovaného národního parku i plánovaný management
lesních porostů musí k těmto věcem přihlížet,
aby v případě plošně uplatňované bezzásahovosti nedocházelo ke snižování biologické
rozmanitosti celé oblasti Křivoklátska.
Nevhodné hospodaření v lesích přispívá k úbytku biologické rozmanitosti i v mnoha jiných
CHKO i mimo ně. Zvláště alarmující je, že k tomu
běžně dochází v lesích vlastněných státem.
V dlouhodobém měřítku je tedy třeba hledat
systémové řešení, které by se neomezovalo na
jedno chráněné území a řešilo by i hospodaření
v lesích mimo národní parky. Přesto považujeme vyhlášení Národního parku Křivoklátsko
za vhodný krok směrem k větší ochraně biologické rozmanitosti České republiky. Zároveň
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
zemědělství vyzýváme ke spolupráci, která zajistí, že v chráněných územích budou alespoň lesy

v majetku státu spravovány citlivě, s ohledem
■
na jejich přírodní hodnoty.
Prof. David Storch, místopředseda ČSPE;
Centrum pro teoretická studia Univerzity
Karlovy a Akademie věd ČR, Praha
Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., člen výboru ČSPE;
Biologické centrum Akademie věd ČR, České
Budějovice
Doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D., tajemnice ČSPE; katedra biologie ekosystémů,
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., člen výboru
ČSPE; katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
RNDr. Robert Tropek, Ph.D., předseda ČSPE;
katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy, Praha
Ke stanovisku se připojují i tito odborníci:
Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
& Botanický ústav AV ČR, Praha

II

Kulér

Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity, Brno
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha
Prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D., katedra
botaniky, Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy & Botanický ústav AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické
centrum Akademie věd ČR & katedra

tisková zpráva KRNAP

Federace EUROPARC ocenila
naše národní parky
Na mezinárodní konferenci panevropské
Federace chráněných území Evropy EUROPARC
v rakouském Pamhagenu u Neziderského jezera se dostalo začátkem května 2022 významného ocenění správám našich národních parků
a jejich přeshraničním protějškům. Partnerské
národní parky Podyjí a Thayatal (Rakousko),
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zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské
univerzity, České Budějovice
Prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., katedra
ekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy, Praha
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice & Botanický ústav
Akademie věd ČR, Třeboň

Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Botanický ústav
Akademie věd ČR & katedra ekologie,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
Praha
Prof. Jiří Reif, Ph.D., Ústav pro životní prostředí,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
Praha
Prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., katedra ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta České
zemědělské univerzity, Praha

Šumava a Bavorský les (Německo) a Krkonoše
a Karkonoski park narodowy (Polsko), byly oceněny certifikáty potvrzujícími vysokou kvalitu
přeshraniční spolupráce.

kterém spolu pečujeme o přírodu – ctíme společnou filozofii, máme společné cíle, pracujeme
na více společných projektech, které mají nejen odborný charakter. Snažíme se podporovat
kontakty místních škol, obcí i dalších institucí
v našem přeshraničním regionu, na společných
akcích propojovat obyvatele z obou stran hranic a napomáhat tak dobrému sousedství,“ sděluje ředitel Správy NP Podyjí Tomáš Rothröckl.

V programu „EUROPARC Transboundary parks
Programme – Following Nature’s design“ byla
dlouhodobá systematická spolupráce hodnocena specialisty podle přísných kritérií, na základě
kterých parky harmonizují strategické cíle, praktickou péči, ale např. i komunikaci s veřejností.
Podyjí a Krkonoše zmíněný certifikát obhajovaly
již potřetí a Šumava jej úspěšně obhájila podruhé.
„Pro nás je každodenní komunikace s partnery
ze sousedního NP Thayatal normální provozní
zvyklostí. Obě strany vnímají území národních
parků jako jeden přírodní a krajinný celek, ve

„Krkonoše byly jedním z prvních certifikovaných
přeshraničních parků v Evropě,“ říká ředitel
Správy Krkonošského národního parku Robin
Böhnisch. „Máme s polskými partnery společné logo, společnou strategii péče o oba parky,
koordinujeme monitoring přírody, ekovýchovu,
máme společné projekty, pravidelně se potkáváme, učíme se jazyk svých partnerů. Krkonoše
jako hory žádná politická státní hranice nezajímá. Příroda je jen jedna. A my se tomu snažíme
jako správci území přizpůsobit,“ dodává ředitel
Böhnisch.
„Toto ocenění nás samozřejmě velice těší.
Prokazuje, na jak vysoké úrovni je dnešní spolupráce mezi Správami Národních parků Šumava
a Bavorský les, kterou budujeme celých osm
let. Šumava a Bavorský les tak dnes tvoří nejen
jedno pohoří, ale jednu společnou myšlenku
směřování národních parků,“ říká ředitel Správy
NP Šumava Pavel Hubený.

Krkonošský národní park.

Foto archiv Správa KRNAP

To, že naše národní parky jsou lídry v péči
o území, která překračují hranice států, potvrzuje i prezident Federace EUROPARC Michael
Hošek: „Všechny čtyři české národní parky jsou
v rámci programu certifikovány, a to s partnery ze tří států: Německa, Polska, a Rakouska.
Kromě efektivní spolupráce tím dostávají nejen
tyto parky, ale celá česká ochrana přírody důležitou zpětnou vazbu. A zároveň tím prokazuje,
že hranice států jsou z hlediska přírody a péče
■
o ní jen administrativní linií na mapě.“
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25 let sčítání zimujících
letounů v Kaňonu Labe
Sčítání netopýrů na zimovištích představuje, díky
masovému zapojení sčitatelů, patrně druhý největší projekt tohoto typu, hned po sčítání různých
druhů ptáků ČR (Anděra & Gaisler 2012). Projekt
zimního monitoringu má už přibližně padesátiletou tradici a řadí se k nejdelším svého druhu
v Evropě. Tato dlouhodobá škála údajů nedává
sice informaci o absolutním množství u nás žijících netopýrů, ale neocenitelnou hodnotu mají
zjištěné trendy. Nicméně je třeba zdůraznit, že
zmíněný projekt pokrývá pouze netopýry, kteří
pravidelně zimují v podzemí, což je menší polovina u nás žijících druhů (Anděra 2014).
Na území Labských pískovců (Českého
Švýcarska) je Kaňon Labe nejvýznamnějším
zimovištěm a v regionu Ústeckého kraje patří
k těm nejdůležitějším. První ucelený přehled,
včetně historických údajů, přinesli ve své práci
Benda a Chvátal (2011) z let 1995–2010. V této
práci je po jednotlivých letech a jednotlivých jeskyních zpracován počet zjištěných druhů a jejich početnost a také přehled historických údajů
před započetím systematického monitoringu
v roce 1995. V tomto příspěvku navazujeme na
tyto údaje až do roku 2020. Přinášíme tedy přehled za čtvrtstoletí monitoringu v této lokalitě.
Popis území
Jeskyně a skalní pukliny v údolí Labe mezi
Děčínem a Hřenskem vznikly v druhohorních
svrchnokřídových sedimentech České křídové
pánve. Písčité mořské sedimenty pocházející
z tohoto období se dnes nazývají kvádrovými
pískovci podle charakteristického pravoúhlého
rozpukání. Jeskyně v dnešní podobě se ale v pískovcích vytvořily teprve v geologicky nedávné
době, až během čtvrtohor. Bylo to díky erozní
činnosti řeky Labe, která v pískovcích vyhloubila hluboké kaňonovité údolí. V horních částech
strmého skalnatého svahu údolí docházelo ke
gravitačnímu pohybu skalních bloků, které od
sebe odsedávaly, pukliny mezi nimi se rozevíraly
a zakliňovaly se dalšími napadanými bloky a kameny. Znamená to, že všechny takto vytvořené
jeskyně se mohou zařadit k rozsedlinovým jeskyním, které jsou často propasťovité a hluboké.
Ve zmíněném úseku labského údolí se nachází asi 70 větších evidovaných jeskyní
a desítky dalších menších neevidovaných
jeskyní. Nejrozsáhlejší je propojený komplex
Loupežnické a Pytlácké jeskyně se třemi vchody a půdorysnou délkou asi 160 m. Nejhlubší

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Foto Václav Sojka
propasťovitou jeskyní je zde pravděpodobně
Hluboká mezerní jeskyně, která začíná jako
široká otevřená puklina, postupně se zužuje,
přechází do jeskyně a její hloubka je asi 40 m.
Zájmové území se nachází v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, na pravém břehu
Labe. Na ploše 480 ha je zde vyhlášena Národní
přírodní rezervace (dále jen NPR) Kaňon Labe.
Metodika
V prvních letech monitoringu jsme se snažili zkontrolovat co nejvíce jeskyní a skalních puklin, ne však ve všech se v zimním
období letouni vyskytovali. Postupně jsme
si vytipovali vhodné objekty a vznikla tak
soustava přibližně dvaceti míst, která jsou
každou zimu jedenkrát kontrolována. Je však
nutno si uvědomit, že nalezneme pouze část
zimujících letounů, neboť řada podzemních
prostor a štěrbin je pro člověka nepřístupná
či ještě neobjevená. Nicméně díky kontinuitě a dodržování stále stejné metodiky mají
naše výsledky určitou vypovídací hodnotu. Každý rok prakticky od začátku našeho
monitoringu navštěvujeme následující jeskyně: Stelzigova, Rytířský sklep, Cipískova,
Pytlácká, Loupežnická, Dámská, Přátel přírody, Nadějí, Máslová díra, Krakonošova,
Netopýří, Přátelství, Mechová. Některé jeskyně s malými počty letounů navštěvujeme

nepravidelně, například jeskyni Lesní díra
a Bivakovou, které však pro zimující letouny
mají jen okrajový význam. Posledních deset
let spolupracujeme s Jaroslavem Kuklou, jeskyňářem děčínské základní organizace České
speleologické společnosti 4–03 Labské pískovce, od kterého dostáváme každý rok hlášení o počtu letounů v pro netopýry významné jeskyni Kabinet přírodovědy, případně
i z dalších jeskyní. Kontrolujeme také skalní
štěrbiny a pukliny, z nichž nejvýznamnější je
puklina v údolí Suché Kamenice se zimujícími
netopýry rezavými (Nyctalus noctula) (Benda
1996) s největším počtem min. 20 kusů v roce
2008. S touto lokalitou však dále v příspěvku
nepracujeme a věnujeme se pouze jeskyním.
Vývoj početnosti
Nebyli jsme první, koho přilákal zájem o letouny v tomto jeskynním fenoménu kaňonu Labe.
První konkrétní údaje pocházejí od Vladimíra
Hanáka a Zdeňka Bárty z konce padesátých
a začátku šedesátých let 20. století. Bohužel
jejich exkurze zde byly pouze nárazové s návštěvou jen několika málo jeskyní. Teprve saský
speleolog a chiropterolog Folker Rüssel v letech
1971–76 a děčínský badatel a speleolog Miroslav
Veselý v letech 1984–88 se monitoringu věnovali po delší časové období a podchytili většinu
v současnosti známých jeskyní, kde letouni zimují
(Benda & Chvátal 2011).
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Graf vývoje početnosti letounů.
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Vypracoval Jakub Juda

Početnost letounů prošla několika výkyvy.
Rüssel (1978) uvádí ze zdejšího území vrápence malého ještě jako relativně hojně zastoupeného s nejvyšším počtem jedenácti kusů
v jedné jeskyni (Netopýří). S velkou pravděpodobností je to však součet za několik let
pozorování. Veselý (1989) však tento druh
zjišťoval už jen ojediněle. Při našem monitoringu jsme sice vrápence nacházeli pravidelně každý rok, nicméně jejich početnost až do
zimy 2002/2003 byla velmi nízká – max. do
pěti jedinců (Benda & Chvátal 2011). Teprve
v dalších letech došlo k mírnému nárůstu
početnosti, i když s určitým zpožděním, tak
jako v celé ČR (Hanák & Anděra 2005). Po
roce 2010 je tento nárůst již poměrně výrazný.
Tento trend pokračuje až do současné doby
(v roce 2020 již 105 kusů). Celková početnost
zjištěných hibernujících letounů logicky kopíruje trend početnosti vrápence malého, neboť
tento druh je klíčový pro celkovou početnost.
V současné době při zvyšujícím se počtu zimujících letounů je pravidelně využívaná k zimování
naprostá většina námi pravidelně kontrolovaných jeskyní. S tím, jak celkový počet narůstá,
zvyšuje se i početnost v jednotlivých jeskyních,
kdy, zejména v posledních dvou letech, byly zjištěny zatím rekordní počty (např. Krakonošova
jeskyně 19 kusů, Přátel přírody 29 kusů,
Loupežnická 30 kusů).
Významným faktorem, který negativně ovlivňuje
početnost zimujících letounů, je zimní návštěvnost těchto prostor. Ty jsou poměrně intenzivně
využívány v rámci různých adrenalinových aktivit, často organizovaných v sousedním Sasku.
V posledních několika letech se příznivě projevil

intenzivnější dohled profesionálních a dobrovolných strážců Národního parku České Švýcarsko,
kdy se řadu těchto aktivit podařilo úspěšně
eliminovat. U některých vybraných jeskyní se
uvažuje o instalacích mříží zabraňujících nepovolaným vstupům.
Druhové zastoupení
Za období monitoringu, včetně historických
údajů, bylo v podzemních prostorách Kaňonu
Labe zjištěno zatím 12 druhů letounů (vrápenec
malý, Rhinolophus hipposideros, netopýr velký,
Myotis myotis, n. řasnatý, M. nattereri, n. vousatý, M. mystacinus, n. Brandtův, M. brandtii,
n. velkouchý, M. bechsteinii, n. vodní, M. daubentonii, n. severní, Eptesicus nilsonii, n. rezavý,
Nyctalus noctula, n. černý, Barbastella barbastellus, n. ušatý, Plecotus auritus, n. dlouhouchý,
P. austriacus), což je jedna třetina druhů letounů
vyskytujících se v České republice (27 druhů).
Nicméně jen vrápenec malý a netopýr velký
jsou zjišťováni každoročně.
Významné zimoviště
Kaňon Labe mezi Děčínem a státní hranicí
patří mezi nejvýznamnější zimoviště letounů
v oblasti Českosaského Švýcarska (Labských
pískovců) a také v Ústeckém kraji. Je to území
s obrovským potenciálem nejen pro další druhy, ale také z pohledu zvyšující se početnosti
zimujících jedinců.
Nejvýznamnějším druhem je bezpochyby vrápenec malý. Díky charakteru jeho hibernace,
kdy vrápenci většinou visí volně v prostorných
částech jeskyně, je tento druh dobře zjistitelný,
a proto mají nashromážděné výsledky poměrně
vysokou vypovídací hodnotu.
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Höhlenforscher, 1978: 38–39.
Poděkování
Při pravidelném monitoringu nám velmi pomáhali zejména Jaroslav Kukla, Roman Vlček, Jiří
Hejduk, Kristýna Chmelová a Miroslav Rybář. ■
Pavel Benda, Petr Chvátal

110 let Ponikelské jeskyně

Historie objevování podzemí v podkrkonošské
obci Poniklá ale začala daleko dříve. Na to, že
se zde nacházejí volné dutiny, přišli jako první
staří horníci, kteří na tzv. ponikelských horách
těžili železnou rudu. Ruda byla zpracovávána
v železárně vybudované Janem Nepomukem
Arnoštem z Harrachu v roce 1754 v Horní
Sytové – Arnoštově. Zprávy o dutinách v ponikelském podzemí se zachovaly díky práci
arnoštovského šichtmistra Jana Hohnheisera
(nejvyšší úředník hamru odpovídající vrchnosti
za jeho provoz, hospodárnost a kvalitu výroby).
Ten po 25 letech působení ve vedení hamru
sepsal v roce 1820 historii všech dolů, které
do huti dodávaly rudy. Mezi nimi byl i ponikelský Martinův důl (otevřený v roce 1803). Zde
Hohnheiser uvádí: „… na dole byly často objevovány dutiny velikosti světnic, v nichž je tah
větrů natolik silný, že často zhasíná lampy“. Dále
vyvozuje možnost jejich propojení s povrchem:
„Existuje domněnka, že tento vchod musí být
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někde v údolí, protože za deštivého počasí na
jedné louce tryská voda rovně do výšky jako
vodotrysk.“ Existenci krasu připomíná i samotný název obce Poniklá, který mohl vzniknout
podle termínu „ponikat“. Jevu na místním potoce, jehož vody se místy zcela ztrácejí a opět
se objevují ve vývěrech níže v údolí.
Objevy, průzkum a dokumentace
Objev vlastní jeskyně v Poniklé souvisí s těžbou kamene používaného na stavbu železniční
trati Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou v letech
1898–99. Při práci dělníků v Tomíčkově lomu se
občas narazilo na otevřené pukliny ve dně, ústící
do prostor s podzemní vodou, otvory však byly
vždy zasypány skrývkou. Teprve v r. 1912 byla
v lomové stěně odkryta 10 m dlouhá volná
puklinová dutina směřující do masivu. První zaznamenaný průzkum Ponikelské jeskyně prováděli místní občané pod vedením pana Tomíčka
v letech 1935–36, k významným objevům však
nedošlo. Na konci 2. světové války, přesněji
roku 1944, ponikelský starosta Emill Knappe
rozhodl, že desetimetrová puklinová jeskyně
bude rozšířena na podzemní protiletecký kryt.
Při úpravě pukliny na počátku roku 1945 dělníci
pronikli do prostory dnes nazývané Starý dóm.
Objevená jeskyně měla být převzata do péče
Říšským památkovým úřadem (Poniklá ležela
na území Sudet). Po obnovení Československa
o jeskyně projevilo zájem Ministerstvo školství,
věd a umění a z jeho podnětu zde byla 21. srpna
1950 provedena komisionální prohlídka za účasti
konzervátora Jindřicha Ambrože, Dr. Karla Tučka
z NM v Praze a Josefa Tomíčka, majitele pozemku. Součástí odborného posudku je rovněž situační náčrt a popis jeskyně, ze kterého vyplývá,
že celková, v té době známá délka jeskyně, činila
cca 27 m. Další orientační průzkum zde provedli
jeskyňáři z Krasové sekce Společnosti Národního
muzea v Praze v letech 1950–1953. Systematický
průzkum, včetně detailní fotodokumentace, geofyzikálních měření a mapování byl zahájen roku
1967 spontánně vzniklou místní speleologickou
skupinou, vedenou Jaromírem Braunem. Ta úzce
spolupracovala s jeskyňáři a pracovníky Okresní
správy krasových jeskyní z Bozkova (dnes Správa
jeskyní České republiky) a později se začlenila
do nově ustavené České speleologické společnosti. První prolongační práce se soustředily na
pokračování vstupní pukliny. Průkopem sedimentů na jejím konci byla 6. 12. 1968 objevena
krápníky bohatě vyzdobená Mikulášská jeskyně.
Následující měsíc 18. 1. 1969 se podařilo po rozšíření neprůlezné chodbičky proniknout do sintry
a krápníky vyzdobené Netopýří jeskyně. Další
práce se soustředily na výkopy ve východní části,

Starý dóm, největší prostora východní části jeskyně byla původně bohatá na pestrou krápníkovou výzdobu. Ta však
byla postupně zničena v době, kdy volně přístupnou jeskyni mohl navštívit kdokoli. Foto Miroslav Hájek
v tzv. Starém dómu. Zde postupně pod pevným
stropem začali uvolňovat příkře upadající kanál
a po několika metrech pronikli dne 30. 1. 1969 do
volné prostory nazvané Zvon. Ještě téhož roku
byl v závěru úzké chodby za Starým dómem prokopán 6 m vysoký komín a v jeho vrcholu objevena kupolovitá prostora Rumcajsova zvonice. Ve
stejném místě chodby pak výkopem ve dně pronikli opět příkře upadajícím kanálem do dalších
dvou volných zvonovitých dutin (Zadní zvony).
V roce 1971 se jeskyňáři soustředili na prolongaci
chodbičky za Netopýří jeskyní směrem k západu.
Zhruba po patnácti metrech průkopů v úzkém
kanálu je zastavily skalní bloky. Ty se podařilo
rozbít pomocí trhavin a 19. 2. 1972 pronikli do
dvou velkých prostor s navazujícími chodbami
(Krokodýlí a Jezerní dóm). V roce 1972 dosáhla
délka jeskyně 122 m. Pro usnadnění přístupu do
západní části jeskyně (za Jezerní dóm) byl v roce
1973 proražen na povrch komín v nejvyšším místě
pukliny na Křižovatce. Ten byl následně v roce
1980 nahrazen Svážnou štolou, která slouží svému účelu dodnes. V průběhu roku 1973 bylo na
povrchu nad jeskyní provedeno detailní geofyzikální měření (n. p. Geofyzika Praha). Na základě
tohoto měření byly vytipovány anomálie v blízkosti Jezerního dómu a z prostor za Jezerem byla
tímto směrem zahájena ražba průzkumné štoly
(Stará štola). Ta pokračovala až do roku 1975, kdy
byla zhruba po 25 m ukončena. Štola pronikla

pouze do drobných dutin bez náznaku možného
pokračování. Pro možnost přiblížení se vytipované anomálii byla nakonec zahájena otvírka nové
sondy z povrchu. Ta pronikla do izolovaných dutin a kanálů později nazvaných Jeskyně Železný
důl. V listopadu 1979 byly zahájeny nejrozsáhlejší
průzkumné práce na západním okraji jeskynního
systému, a to ražba další štoly směřující k vyvěračce. V tomto směru pokračovaly práce až do
roku 1988. Během nich byla vyražena tzv. Štola
naděje v celkové délce 68 m. V následujících letech probíhaly průzkumné práce spíše sporadicky.
Z jeskyně byly vyklizeny deponie sedimentů,
upraveny byly přístupové cesty pomocí žebříčků,
schůdků apod. Bylo zde instalováno pracovní
osvětlení. Speleologický výzkum a dokumentace byly završeny v letech 2018–2021, kdy
v rámci projektu „Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš číslo
projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004533
“ podpořeného z Operačního programu Životní
prostředí, byl proveden detailní výzkum geologických a tektonických poměrů, provedeny
petrografické a paleomagnetické analýzy sedimentárních výplní a určeno stáří sintrové výzdoby. Na základě výsledků těchto výzkumů a na
podkladě nové komplexní mapy jeskyně jsou
v současnosti diskutovány nové názory jak na
stáří a stavbu dolomitového tělesa, tak na vývoj
jeskynního systému.
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Krápníková výzdoba se zachovala v místech (Mikulášská a Netopýří jeskyně), která byla objevena po roce 1967, kdy
speleologové jeskyni zabezpečili proti volnému vstupu. Foto Miroslav Hájek
Dómy, zvony, jezera…
Vchod do Ponikelské jeskyně leží v levém svahu
údolí Jizery v nadmořské výšce 424 m, asi dvacet
výškových metrů nad řekou. Jeskyni tvoří systém
chodeb a dómů v celkové délce 430 m a různých
výškových úrovních. Vstupní puklinová chodba
končí po stupňovitém klesání 30 m od vchodu
neprůleznými kanály. Na jejím začátku odbočuje
doprava puklinová chodba vedoucí do Starého
dómu (5 × 5 m, výška až 7 m), na který navazuje
systém až 15 m hlubokých propastí s výraznými
kupolovitými tvary ve stropech, zvanými Zvony.
Severozápadní část jeskyně s ústředními prostorami Jezerním a Krokodýlím dómem (10 × 15 m) je
se vstupní puklinou spojena příkře ukloněnými,
úzkými puklinovými chodbami. Dále k západu
přecházejí volné dutiny v prostory zcela zaplněné sedimenty – jaký tedy byl skutečný rozsah
jeskyně před zanesením hlinitými usazeninami?
To nikdo netuší a současná generace jeskyňářů
se to asi již nedozví.
Hlubší úrovně jeskyně jsou zcela zaplněny vodou podzemních jezer. Jejich jednotná hladina
je zastižena v Jezerním dómu, při vyšší hladině
i v dómu Krokodýlím v prostorách za Sifonem
a v propasti pod Zvony ve východní části jeskyně. Tyto prostory zasahují hluboko pod úroveň
hladiny podzemních vod. Přímá závislost mezi
podzemním jezerem v jeskyni a vývěrem v údolí

Ponikelského potoka byla potvrzena čerpacími
pokusy provedenými v sedmdesátých letech
20. století V roce 2009 došlo při opravě jímání
v místě vyvěračky k historicky největšímu pozorovanému snížení hladiny jezera a k odkrytí vlastního vývěrového kanálu. Hydrologická měření,
která proběhla v rámci této akce, přímé spojení
vyvěračky s vodou jezer znovu potvrdila. Původ
krasových vod není jednoznačný. Předpokládaná
přímá souvislost s ponory Dolského potoka nacházejícími se na okraji krasového tělesa 1300 m
severovýchodně od jeskyně se nepotvrdila. Ani
mimořádně (až 100násobně) zvýšený objem vody
ponářející se do jeskyně Ponikelské propadání se
v jezeře Ponikelské jeskyně neprojevil žádným
výkyvem hladiny. Rovněž provedená stopovací
zkouška byla negativní.
Na vzniku jeskyně se v první fázi podílelo především korozivní rozšiřování dutin podmíněné
pomalým prouděním velkého objemu vod vystupujících pod tlakem hlubokými kanály, její
známky jsou dobře patrné v podobě stropních
hrnců, kopulí (zvony), kapes a různých vyhloubenin a facet. Tuto fázi vývoje můžeme datovat do
období zarovnaného povrchu krajiny, kdy údolí
Jizery v dnešní podobě ještě zdaleka neexistovalo (paleogén – neogén). Podíl na rozšiřování
jeskyně měla později i proudící voda Jizery či
jejích přítoků, což dokazují především splachy

povrchových zvětralin a sedimentů obsahujících
dokonale opracované křemenné valouny. Podle
paleomagnetických analýz nejsou tyto sedimenty
starší více než 780 000 let. V sedimentech i na
jejich původním povrchu byly nalezeny kosterní
pozůstatky drobných savců (rejsek obecný, netopýr řasnatý, netopýr ušatý, plch velký, norník
rudý, hrabošík podzemní…), jejichž stáří je odhadováno na 4000 let (konec středního holocénu).
Výjimkou jsou nálezy zlomků kostí sudokopytníků
a holenní kosti nosorožce srstnatého, které mohou být pozůstatkem fauny z dob ledových. Ty
jsou však již další fází vývoje jeskyně, ve které
docházelo k řícení i drobnému opadu stropních
bloků, tvorbě jeskynních sutí, ale i tvorbě speleotém. Nejstarší krápníková výzdoba se zde začala
tvořit před cca 8000 lety a vzniká i v současnosti.
Speleotémy v Ponikelské jeskyni tvoří podlahové
sintry včetně drobných kaskád a jezerních (raftových) sintrů, různé typy krápníků, excentrik, trsů
a keříčků aragonitu. Ty se nacházely zejména
ve Starém dómu, zde však byly v období po
2. světové válce až na malé výjimky zničeny.
Jeskyně totiž byla volně přístupná a „sběratelé“
i vandalové cennou jeskynní výzdobu ulámali.
Pěkná krápníková výzdoba se dobře zachovala
v později objevených prostorách – v Mikulášské
jeskyni v závěru vstupní chodby či v Netopýří
jeskyni ve spojce k Jezernímu dómu. To již byly
vchody zabezpečeny důmyslnými uzávěry, které
slouží dodnes.
Ponikelská jeskyně je jedním z každoročně
sledovaných krkonošských zimovišť netopýrů.
Bývá zde kolem deseti jedinců několika druhů.
Pravidelně nejhojněji jsou zastoupeni netopýři
velcí, volně visící především v teplejších prostorách dómů a Zvonů, zatímco menší a otužilejší
druhy (netopýr ušatý, vodní a černý) se spíš skrývají do skulin poblíž obou vchodů.
Přestože kras v oblasti budované přeměněnými
horninami krkonošsko-jizerského krystalinika se
svými parametry nemůže rovnat našim typickým
krasovým oblastem, zaslouží si jistě svoji pozornost. První zmínky o jeskyních v této oblasti byly
zaznamenány před více než 200 lety. Za tuto
dlouhou dobu bylo v oblasti Krkonoš a jejich podhůří objeveno, prozkoumáno a zdokumentováno
přes 90 většinou drobných jeskyní. Mezi nimi
pak vynikají svým rozsahem, historií i komplexním novodobým výzkumem dvě. Ve východní
části Krkonoš Albeřická jeskyně (716 m), o níž se
poprvé zmiňují historické prameny v roce 1895.
A na západě jeskyně Ponikelská (430 m) předpovězena šichtmistrem Hohnheiserem již v roce
1820 a nakonec objevená lomaři před 110 lety
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v roce 1912. Na výzkumu krkonošských jeskyní
se podílejí v současné době zejména jeskyňáři
České speleologické společnosti ze základních
■
organizací v Albeřicích a Bozkově.
Vratislav Ouhrabka
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Pokračující epigrafický výzkum
v Kateřinské jeskyni odhalil další
neolitické uhlíkové kresby
Od roku 2016 probíhá Kateřinské jeskyní výzkum uhlíkových kresebných stop. U některých
z nich se prokázalo radiouhlíkovou analýzou
pravěké stáří, které koresponduje z dříve
zjištěnými archeologickými nálezy v portálu
Kateřinské jeskyně z období pozdního neolitu (stáří cca 6000 let). Výzkumný tým složený
z pracovníků Správy jeskyní ČR, Univerzity
Palackého v Olomouci a Ústavu jaderné fyziky
AVČR Praha pokračoval v další etapě tohoto
výzkumu i v roce 2021. Mozaika poznání byla
opět doplněna o další unikátní poznatky.
Do další výzkumné etapy, která proběhla v roce
2021, byly prokázány celkem čtyři pozdně neolitické kresby. Dvě v Ledové chodbě, jedna
v bezejmenné chodbě a jedna v Hlavním na
skalním výstupku pracovně zvaném „Mozek“.
Stáří kreseb je přibližně 6300 let, poslední jmenovaná dokonce 7000 let. Navíc byla v Hlavním
dómu objevena i kresba z období Halštatu (stáří cca 2600 let), tedy ze stejného období jako
Wankelův slavný nález z Býčí skály. Dle člena
výzkumného týmu archeologa Martina Golce
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z UP Olomouc se jedná o jedinou dosud zjištěnou jeskynní kresbu z období Halštatu.
Nově nalezené kresby
Při dokumentaci již datovaných kreseb se postupně v různých zákoutích staré Kateřinské
jeskyně vynořovaly další nesmírně zajímavé uhlíkové kresebné stopy. Jednak v blízkosti těch
datovaných pravěkých, ale i v dalších skrytých
zákoutích jeskyně. Některá uspořádání čar připomínají primitivní lidské postavy, jiné pak dvojité
a trojité paralelní vodorovné čáry. Začátkem roku
2021 byla naplánována další etapa výzkumu, do
které se zapojili všichni členové výzkumného
týmu. Bylo postupně vytipováno devět objektů
v různých místech staré Kateřinské jeskyně, které
by mohly zapadat do stejného období jako dříve
datované kresby. Dva objekty se nacházejí ve
výrazném výklenku za tzv. Netopýřím jezírkem
v těsné blízkosti Hlavního dómu. Tři objekty pak
v Ledové chodbě v blízkosti již datovaných pravěkých kreseb, včetně těch, které připomínají lidské
postavy, tři objekty na stěnách Hlavního dómu
a jeden v bezejmenné chodbě. 24. 6. 2021 za
účasti jedenácti pracovníků AV ČR Praha proběhly citlivé odběry vzorků uhlíku z vytipovaných
objektů. Během těchto prací byla provedena podrobná fotografická dokumentace. Během odběrů u Netopýřího jezírka byla nalezena odlomená
sintrová deska, ve které je uchován kus uhlíku
o velikosti zrnka rýže. Uhlík byl též odebrán
k analýze. Všechny vzorky byly pak zpracovány
na specializovaném pracovišti AV ČR a odeslány
k analýzám do maďarského Debrecínu.
Další unikátní výsledky datací
Pátého listopadu byly k dispozici výsledky datací. Některé odebrané vzorky neměly dostatečné množství extrahovaného uhlíku k přesnému
určení stáří, nicméně několik vzorků opět svým
časovým určením zapadlo do pozdního neolitu.
Nesmírně zajímavý se tak stal skalní výklenek za
Netopýřím jezírkem a jeho těsné okolí. Kresebná
uhlíková stopa ve tvaru dvou vodorovných paralelních čar má stáří přibližně 6700 let. Je zřejmé, že takový objekt nevznikl náhodný otěrem.
Zároveň byl z tohoto místa datován i vzorek uhlíku uchovaného v odlomené sintrové desce.
Jeho stáří je dokonce přibližně 7200 let, což
je dosud nejstarší datovaný objekt tohoto typu
z Kateřinské jeskyně.
Ve stejné výškové úrovni jako dvě již dříve datované pravěké kresby v Ledové chodbě se
nacházejí objekty připomínající lidské postavy.
Jeden z těchto objektů se podařilo datovat
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i během posledních odběrů a i jeho stáří svým
vznikem zapadá do období pozdního neolitu
(stáří cca 6500 let). Uspořádáním čar objekt připomíná neolitické kresby ze slovinské jeskyně
Bestažovca interpretované jako lidské postavy.
Je zřejmé, že ani tento objekt nevznikl náhodnými otěry loučí o stěny.
Velmi zajímavou lokalitou je skalní výduť
v Hlavním dómu pod Medvědím komínem, ve
kterém v roce 1935 učinil Karel Absolon nález
nahromaděných kostí jeskynním medvědů
(Ursus spelaeus). Prostora byla během prvních
zpřístupňovacích prací v roce 1910 zčásti vyplněna sutinami a hlínou z prostor plánované
prohlídkové trasy. Přesto je dodnes do výdutě
těsný přístup. V něm se nachází uhlíkový kresebný objekt, jehož podstatnou část tvoří tři
paralelní vodorovné čáry. I ty byly podrobeny
v roce 2021 radiouhlíkové analýze a bylo též
potvrzeno pozdně neolitické stáří (cca 6400 let).
Ostatní vzorky dalších kresebných objektů
buď neměly dostatečné množství uhlíků, nebo
svým stářím zapadají do pozdního středověku
až novověku.
Výzkumy budou nadále pokračovat
Ještě před uzávěrkou tohoto čísla časopisu
Ochrana přírody je plánováno další setkání
členů výzkumného týmu všech zainteresovaných institucí. Kromě toho, že budou odebrány
další vzorky uhlíku z kresebných objektů, které
se dosud nepodařilo datovat, bude vytipováno
místo pro lokální archeologický výzkum. Ten by
měl proběhnout v letních měsících tohoto roku
pod vedením pracovníků Univerzity Palackého
v Olomouci za účasti odborných pracovníků
Správy jeskyní ČR. Jako nejzajímavější místo pro
vůbec první vykopávky ve vnitřních prostorách
staré Kateřinské jeskyně se jeví část Ledové
chodby pod skalní stěnou, kde je relativně blízko vedle sebe několik datovaných pravěkých
neolitických kreseb ve stejné výškové úrovni.
Zatímco podstatnou část jeskynní počvy Ledové
chodby tvoří sešlapaná hlína, pod datovanými
kresbami od stěny až do vzdálenosti několika
decimetrů je počva tvořena stěsnanými kameny.
Není vyloučeno, že byly v tomto místě uměle
naskládány. Archeologický výzkum léto lokality
bude nesmírně zajímavý a v případě nálezů, které by zapadly též do období pozdního neolitu,
by došlo k dalšímu potvrzení častých návštěv
pravěkých lidí v tomto období do těchto míst
■
a především k objasnění jejich účelu.
Petr Zajíček
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Konference Velkoplošná
ochrana a obnova biodiverzity
Ve dnech 2.–3. dubna 2022 proběhla
v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích dva a půl roku
odkládaná konference České botanické
společnosti s názvem Velkoplošná ochrana
a obnova biodiverzity. Akce byla uspořádána
ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
a Masarykovou univerzitou.

Přípravný výbor ve složení I. Jongepierová,
R. Hamerský, R. Hédl, P. Pešout, K. Řehounková,
E. Šmerdová a L. Tichý zajistil nejen zajímavý
odborný program, ale i společenský večer
s cimbálovou muzikou. Během konference
bylo předneseno 21 referátů rozdělených do
sedmi bloků (Úvodní blok, Suché trávníky I–III,
Horské bezlesí, Vodní toky a mokřady, Lesy)
a prezentováno 10 posterů. Akce se zúčastnilo
celkem 130 zájemců.
Jako červená nit se vinulo většinou přednášek
využívání evropských financí z projektů LIFE
a OPŽP a také používání bagrů, buldozerů či vojenské techniky k razantním, velkoplošným obnovním zásahům na degradovaných lokalitách.
Pomyslnou soutěž o největší rozlohu obnoveného území vyhráli kolegové z Maďarska Balázs
Deák a Orsolya Valkó, kteří prezentovali různé
zásahy na 4000 hektarů v NP Hortobágy. Na
rozsáhlé ploše došlo k odstranění 40 000 kusů
munice, zasypání kráterů po bombách a zavedení pastvy. Během několika let se zde podařilo
zvýšit rozlohu trávníků s alkalickou vegetací.
Janine Ruffer z německé organizace Stiftung
NaturSchutzFonds Brandenburg zaujala
publikum obnovou 240 hektarů vegetace
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vátých písků a vřesovišť v rámci projektu LIFE
Sandrasen jihovýchodně od Berlína. Po vykoupení pozemků odstranili němečtí kolegové nejen borové monokultury, ale i svrchní eutrofní
vrstvu písku. Ve spolupráci s botanickou zahradou v Postupimi následně vyseli semena a dosadili cílové druhy, např. silenku ušnici (Silene
otites), sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides) či
smělek sivý (Koeleria glauca), protože vhodné
zdroje semen nebyly v okolí k dispozici. Zatímco
výsev je i u nás používanou metodou především
u obnovy luk, výsadba napěstovaných rostlin
byla některými přítomnými považována už za
přílišné zahrádkaření.

Druhý den byl zahájen blokem Horské bezlesí.
Jindřich Chlapek s Radkem Štenclem seznámili účastníky s tím, jak se výsledky dlouhodobých experimentů Leo Bureše v jesenické
Cimrmanově zahrádce podařilo převést do praxe státní ochrany přírody. Jedná se především
o sečení borůvky (dílčí výsledky po šesti letech
ukazují, že je možné ji zásadně potlačit, ale nikoliv zcela eliminovat), vyřezávání kleče a obnovu
pastvy. Specifickým opatřením je plošné stržení
drnu a obnažení volných ploch pro klíčení cílových druhů jakými jsou sasanka narcisokvětá
(Anemone narcissiflora) nebo vzácné druhy
jestřábníků (Hieracium sp. div.).

Třetím zahraničním referujícím byl Pavol Littera ze
slovenské nevládní organizace BROZ. Účastníkům
konference s obrovským nadšením popsal úspěšnou obnovu slanisek (11 lokalit) a písečných dun
(4 lokality) na jižním Slovensku, kterou na 380 ha
realizoval Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE ve
spolupráci s BROZ a ŠOP SR. Odstranění náletu
doplnilo mulčování s odvozem biomasy, sečení,
maloplošné odstranění svrchní vrstvy půdy (2 ha),
zasypání odvodňovacího kanálu (450 m) a především zavedení pastvy. Obdobně jako v případě
NP Hortobágy se v poměrně krátké době na řadě
míst podařilo obnovit proces zasolování a znovu
potvrdit již dlouho nezvěstné slanomilné druhy
nebo zvýšit početnosti silně či kriticky ohrožených
druhů. Úspěšná byla i obnova vátých písků, a to
včetně zlepšení stavu populací ohrožených druhů
rostlin i živočichů.

V bloku Vodní toky a mokřady strhla přítomné
svým nadšením Ester Ekrtová, která představila
výsledky obnovy tří desítek mokřadních a rašeliništních lokalit v Kraji Vysočina. Zásahy probíhaly na různé prostorové škále od velkoplošných
(obnova vlhkých a rašelinných luk, rybníků a litorálních mokřadů) až po maloplošné experimentální zásahy na podporu nejohroženějších
rašeliništních druhů (např. stržení mechového
patra a jeho využití k mulčování silně degradovaných ploch). Ukázalo se, že výrazně razantní
zásahy jsou ve většině případů úspěšnější než
dosud běžné způsoby obnovy rašelinných pramenišť (vytržení vrb s kořeny vs. vyřezání vrbin),
že silně degradované plochy mohou překvapivě
úspěšně a rychle regenerovat a že kombinace tradičních a experimentálních přístupů je
velmi efektivní. Pro udržení pozitivního efektu
provedených opatření je však důležitá kvalitní
následná péče o každou z lokalit.

Monika Janišová z Centra biológie rastlín
a biodiverzity SAV přiblížila úlohu domácích
zvířat v ochraně a obnově luk a pastvin na
příkladu Karpat. Ukázala, nakolik se současný
způsob obhospodařování liší od toho tradičního. Prezentaci doplnila krátkou ukázkou filmu
o tradičním hospodaření v Rumunsku „World
of Colors“ 1.
V bloku Suché trávníky ukázal netradiční způsob obnovy vojenských cvičišť a střelnic Jiří
Koptík z organizace Beleco, z. s. V rámci projektu Military LIFE for Nature společně s několika
spoluřešiteli vyzkoušeli na čtyřech jihomoravských lokalitách a Blšanském chlumu u Loun
tradiční způsoby péče, např. likvidaci náletu
a obnovu pastvy hospodářských zvířat, i alternativní zásahy – motokros, pojezdy vyřazené
vojenské techniky a pastvu polodivokých koní.

1 www.youtube.com/watch?v=D1NsybFOXeM

Pro mnohé přítomné byla překvapením přednáška Michala Vávry z Povodí Labe, s. p., který informoval o obnově říčních ramen, což je
v současnosti jedna z prioritních zelených aktivit tohoto podniku. V regulovaných částech
vodních toků a niv se při absenci přirozené
dynamiky přistupuje k technickým opatřením
na údržbu a obnovu ekologických a vodohospodářských funkcí říčních ramen a tůní. Tomu
předcházejí biologické průzkumy spolu s návrhem opatření na obnovu degradovaných částí
(obnova napojení ramen na tok nebo zaústění
postranního přítoku, obnova původního koryta
řeky, odbahnění sedimentů, tvorba nových tůní,
zajištění migrační průchodnosti, obnova břehových porostů, opatření na podporu vzácných
druhů, organismů či řešení biologických invazí)
a zachování hodnotných partií toku.
V bloku Lesy se Radim Hédl zamyslel nad tím, jak
naložit s úbytkem světlomilných a teplomilných
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druhů oligotrofních stanovišť a současně také
s aktuálními poznatky, že lesní mikroklima pomáhá bránit zhoubným účinkům globálního oteplování na lesní biodiverzitu. Co je však z určitého
pohledu interpretováno jako odolávání klimatické
změně, vypadá na úrovni biodiverzity společenstev jako poměrně podstatná ztráta. Abychom
nepřišli o významnou část biodiverzity temperátních lesů, je tak třeba aplikovat vhodné způsoby
hospodaření.
Na těchto řádcích nebylo možné představit
všechna témata přednesená během dvou dní.
Celá konference však byla nahrávána a bude
poskytnuta členům ČBS a pracovníkům AOPK.
Doufáme, že se představené zásahy a především výsledky obnovy stanou další inspirací pro
■
zlepšení stavu naší přírody.
Ivana Jongepierová a přípravný výbor

Dokončená revitalizace
Sedmihorských mokřadů
byla veřejně představena
Po tříletém úsilí byl 7. 6. 2022 představen dokončený projekt revitalizace Sedmihorských
mokřadů. Stejnojmennému pozemkovému
spolku ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala
a Společností pro Jizerské hory se podařilo
u Sedmihorek v CHKO Český ráj vybudovat
14 tůní, přerušit až 7 km melioračních trubek
a zahradit 770 metrů odvodňovacích kanálů.
Díky tomu byl obnoven mokřadní ekosystém
na ploše přibližně 6 hektarů v místě cenného slatiniště. Slavnostního představení se
zúčastnila řada vážených hostů, např. Jan
Květ z Centra výzkumu globální změny AV
ČR zdůraznil význam mokřadů pro mezoklima
a apeloval na účinnější financování obdobných projektů ze strany státu. Ředitel AOPK
ČR František Pelc ocenil, že „vizi, která vznikla ještě v minulém století, se podařilo naplnit
a území má zpátky svůj přírodě blízký charakter, což vedlo k tolik potřebnému zadržování
vody v krajině a zvýšení biodiverzity území“.
Hlavní organizátor projektu Vojtěch Šťastný
pak uvedl, že se podařilo území vdechnout
nový život a lokalita v této revitalizované části začíná rychle ožívat. Velmi symbolickým
dokladem toho je, že právě nyní tady vyvedl
své první mládě pár kriticky ohrožených jeřábů popelavých, který zde o to usiloval již
mnoho let. Podrobný článek k tomuto tématu
■
přineseme v příštím čísle.
Zdeněk Patzelt
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Vyšlo v Lidových novinách

Zachraňovat přírodu něco stojí
Zvýšení kvality ochrany jádrové části CHKO
Křivoklátsko vyhlášením národního parku je
racionální krok.
Nedávno vyšel v prestižním vědeckém časopise Nature článek naznačující, že se ne vždy
dá tvrdit, že chráněná území a jejich velikost
mají pozitivní vliv na populace vodních stěhovavých ptáků. Podle studie důležitější než jejich velikost je, jak se o ně pečuje. Výzkumníci
studovali více než 1500 rozmanitých chráněných území doslova po celém světě v delším
časovém odstupu.
Závěry studie bývají v médiích někdy chybně interpretovány jako doklad, že chráněná
území až tak významná pro ochranu biodiverzity včetně přírodních ekosystémů být
nemusejí. Nyní pomiňme určitou problematičnost výběru sledovaných indikátorů, jako
je početnost stěhovavých ptáků, do jejichž
populační dynamiky se může promítnout řada
faktorů – všichni si vybavíme fotografie táhnoucích čápů, kteří jsou po stovkách stříleni
na Blízkém východě.
Výstupy studie až tak moc převratného
nepřinášejí a jsou v rámci určitého portfolia výzkumů už známé. A jiné studie
sledující například cévnaté rostliny, houby, bezobratlé, velké savce, přírodní lesní
ekosystémy poskytují i odlišné výsledky.
Navzdory veškeré rozmanitosti výsledků výzkumů však lze souhrnně a nijak překvapivě
konstatovat, že pro dobrou ochranu biodiverzity a přirozená společenstva jsou důležitá
jak velká, tak menší chráněná území. Pro
všechna bez výjimky však platí, že se o ně
musí promyšleně pečovat. Jsou ekosystémy,
kde je nezbytná a nejlepší nulová intervence
člověka a větší velikost, jako jsou přirozené
lesy, anebo naopak, kdy vzácné druhy nelze
udržet bez systematických opatření, byť na
menších plochách. Tady mohou být příkladem
luční společenstva, jejichž pestrost závisí na
vhodném sečení či pastvě. Na začátku musí
být vždy pečlivé, dlouhodobé strategické rozhodnutí a odpovídající plánování.
Financování péče
Na světě je nyní vyhlášeno zhruba 270 tisíc
chráněných území různého charakteru, která
zaujímají téměř 16 procent zemské souše. Je
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to plocha srovnatelná s celou Severní Amerikou
s tak velkými státy, jako jsou Kanada, USA
a Mexiko. Zní to skoro fenomenálně. Méně
fenomenální je, že sotva třetina rezervací má
alespoň nějaký plán péče a celkově jich pouze
pětina přírodu opravdu dobře chrání.
Je časté, že v chráněných územích se masivně
pytlačí, nelegálně kácí, přeměňují se v agrocezóny nebo se v nich staví. Většina je totiž dlouhodobě podfinancovaná a označují se jako „paperparks“, protože existují jenom na mapě nebo
v počítači zodpovědných úřadů. To je dvojnásob
smutné i s ohledem na to, že mají přispívat také
k omezování negativních dopadů probíhajících
a očekávaných změn klimatu.
Financování odpovídající péče o chráněná území sice není levné, ale ani extrémně finančně
náročné. Podle uznávaných odhadů by pro zajištění skutečně účinného fungování celosvětové soustavy chráněných území ročně stačilo 1,1 bilionu korun (50 miliard dolarů), což je
zhruba roční útrata Američanů za nealkoholické
nápoje nebo pět procent celosvětových dotací
poškozujících životní prostředí. Jinak řečeno, jde
o necelých 60 procent výdajů státního rozpočtu
České republiky pro tento rok.
V ČR máme téměř 2700 různých chráněných
území (jedno procento světa). Každé z nich má
svůj plán péče a jejich smysluplné naplňování nebývá a ani nemůže být jednoduchou záležitostí.
Přestože jsme hlavně díky financování z fondů
Evropské unie a solidní legislativě na tom opravdu podstatně lépe, než je celosvětový průměr,
k úplné dokonalosti máme také ještě daleko.
Méně je někdy více
Iniciativu vyhlásit do roku 2030 chráněným územím 30 procent povrchu naší planety nyní podporuje více než 90 států, mezi nimiž nechybí ani
sedm hospodářsky nejvyspělejších zemí světa.
Je to snadno zapamatovatelné číslo k jasnému datu, a proto je mediálně dobře využitelné.
Nejsem proti dalšímu nárůstu počtu i plochy chráněných území, který je již určitou dobu exponenciální, ale s ohledem na uvedené i diskutovanou
studii se domnívám, že méně je někdy více a že
kvantita by již měla přerůstat v kvalitu.
Naším cílem by nemělo být ani formálně vyhlásit bez zajištění dostatečné péče půlku
zeměkoule chráněným územím, jak navrhoval
nedávno zesnulý všestranný americký biolog Edward O. Wilson. Přednostně bychom
měli usilovat, a prostor zůstává bez nadsázky
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obrovský, o zlepšení péče a zvýšení ochrany
těch současných. I v tomto kontextu představuje zvýšení kvality ochrany unikátní přírody
jádrové části CHKO Křivoklátsko vyhlášením národního parku krok zcela racionálním
směrem.
Samozřejmě že pro účinnou ochranu životního
prostředí včetně biodiverzity jsou dobře spravovaná, financovaná a dlouhodobě životaschopná
chráněná území jednoznačně nenahraditelnou
podmínkou. Nenahraditelnou, nicméně však
ne zcela dostačující. Vždy totiž bude důležité,
jak bude obhospodařovaná krajina jako celek,
■
i mimo její zvláště chráněné časti.
František Pelc

NÁZORY A POLEMIKA
Velcí zemědělci otevřeně
proti ochraně přírody?
Některým zprávám se prostě zdráhá uvěřit. Dech
vyrážející je ta, že ministerstvo zemědělství kvůli
válce na Ukrajině umožnilo rozorat úhory, údajně aby se zvýšila domácí produkce potravin. Až
děsivě pak k tomu působí další zpráva, že mluvčí
Zemědělského svazu ČR Vladimíra Pícha to měl
komentovat slovy „Musíme si vybrat, jestli chceme pěstovat hmyz, nebo jestli chceme pěstovat
jídlo pro nás. Je to dobře, že se to uvolní. Sice to
nemá velký význam, ale je to nějaký signál, je to
nějaké znamení, že chceme vyrábět potraviny
pro lidi“ (Málek A., 12. 6. 2022, Zemědělci vítají,
že můžou rozorat úhory. Podle ekologů to půdě
uškodí., www.seznamzpravy.cz).
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MEDAILONKY
RNDr. Danuše Turoňová – neuvěřitelných 70
Naše jubilantka spatřila svět 27. května
1952 v Přerově, po základní škole maturovala na
Keplerově gymnáziu v Praze a následně vystudovala geobotaniku na Přírodovědecké fakultě
UK v Praze. Diplomová práce na rybnících v okolí Stráže pod Ralskem ji definitivně nasměrovala
do mokřadů. Botanicky nejcennější Hamerský
rybník tehdy rovnou navrhla na chráněné území,
což se však nakonec nerealizovalo. Rybník byl
na dlouhou dobu vypuštěn, aby hluboko pod
ním mohla být těžena uranová ruda. V té době
se už také seznamovala s ochranou přírody
v oddíle Stopařů při Tisu – svazu pro ochranu
přírody a krajiny. Vedli jej manželé Leiských,
pracovníci SÚPPOP, tehdejšího ústředního odborného pracoviště státní ochrany přírody, kteří
pro ni byli velkým vzorem.
Není proto divu, že v roce 1976 nastoupila na
pracoviště státní ochrany přírody také. Prošla
praxí od terénu na Správě CHKO České středohoří přes KSSPPOP v Ústí n/L, ÚSPPOP,
SÚPPOP, ČÚOP a krátce i MŽP, aby definitivně
zakotvila na ústředním pracovišti AOPK ČR.
I když specialistka a milovnice mokřadů, stihla za svůj profesní život ještě mnoho dalších,

jen zdánlivě nesouvisejících úkolů. V Českém
středohoří a na středisku v Ústí n/L. zpracovala
přes dvě desítky inventarizačních průzkumů maloplošných chráněných území. Na ústředí připravovala dokumenty k přístupu Československa
k mezinárodním úmluvám. Sestavila odborné
podklady pro přístup k Ramsarské, Bernské
a Bonnské úmluvě a zčásti i k CITES. Po přístupu ČR k CITES rozjela osvětovou činnost mezi
kaktusáři. Ve spolupráci s ČIŽP i zahraničními
specialisty se jí podařilo alespoň částečně dostat do povědomí, že sběr semen a rostlin (zejména v Mexiku) má své limity.
Přístup k Ramsarské úmluvě v roce 1990 se ve
spolupráci s MŽP a MZV podařilo načasovat
tak, že se Československo stalo členem úmluvy
přesně v době konání mezinárodní konference
smluvních stran v Montreux, které se zúčastnila jako zástupce ČR spolu s J. Jandou, později
tragicky zesnulým.
Následně se věnovala péči o chráněné druhy a biotopy. V oddělení pozemků pod vedením J. Počty zpracovávala plány péče zejména
pro mokřady Dokeska. Na Novozámeckém rybníku koordinovala v letech 1997–2001 průzkumy
chráněného území, jejichž výsledky byly souhrnně publikovány ve sborníku Příroda v roce 2002.
V návaznosti na ně získala pro AOPK ČR finanční prostředky z Ramsarské úmluvy pro obnovu
výpusti Novozámeckého rybníka, která byla už

Podle mne je to spíše signál, že přinejmenším
zemědělci smýšlející jako pan Pícha, představují extrémní riziko nejenom pro hmyz. Znovu
a znovu to utvrzuje v přesvědčení, že někteří
zemědělci jsou nebezpeční všemu a všem a stát
tomu nejenom nedokáže čelit, ale napomáhá
tomu. Je zásadní chybou, že zemědělství je od
■
životního prostředí takto odtrženo.
Zdeněk Patzelt
Slavnostní uvedení knížky „Botanicky významná území ČR“ v Literární kavárně knihkupectví Academia s kolegy
H. Härtelem a J. Čeřovským v r. 2008. Foto Petr Holub
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v havarijním stavu a jejíž oprava se musela provést
ve zkráceném termínu. Aktivně spolupracovala na
přípravě rezervace Dokeské pískovce a mokřady,
která se později uskutečnila v podobě rozšíření
CHKO Kokořínsko o Máchův kraj.
Společně s J. Čeřovským a Z. Podhajskou se podílela na koordinaci projektu „Planta Europa –
botanicky významná území“, jehož výstupem byla
i stejnojmenná publikace a atraktivní fotografická
výstava v knihkupectví Academia.
V letech 2000–2003 měla na starosti vytváření soustavy chráněných území EU Natura
2000 v oboru cévnatých rostlin a poté se stala koordinátorkou sledování stavu cévnatých
rostlin v oddělení monitoringu ochrany druhů
a biodiverzity AOPK ČR. Získané poznatky
uplatnila v publikaci „Zásady managementu
stanovišť druhů v EVL soustavy Natura 2000“.
Výsledky monitoringu byly podkladem pro hodnoticí zprávy o stavu druhů pro EU, které za
cévnaté rostliny zpracovávala v letech 2006,
2012 a 2018. Přispěla i do „Evropského červeného seznamu cévnatých rostlin“ (2011) a agenturního „Červeného seznamu ohrožených
druhů cévnatých rostlin“ (2017). Metodicky se
podílela na přípravě botanické části projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů
rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“ v rámci Operačního programu Životní prostředí. Nyní
si tuto metodiku prověřuje v praxi. Od roku
2001 také mapuje výskyt vláskatce tajemného
v ČR, nenápadné, ale neobyčejné kapradiny,
která si oblíbila vlhké a tmavé jeskyňky v pískovcových skalách stejně jako Dana ji.
Jubilantka je celý život velkou cestovatelkou.
Byla stálou účastnicí studijních zájezdů agentury do zahraničí, z nichž první porevoluční
zájezdy (do bývalé Jugoslávie a na Korsiku)
i sama vedla. Teprve později jejich přípravu
a organizaci předala V. Petříčkovi. Autokarové
exkurze do různých destinací Evropy i Blízkého
východu, připravované s vlastním odborným
programem, byly mezi ochranáři ve velké oblibě, a nejen účinně zvyšovaly jejich odbornost
a zprostředkovávaly kontakt se zahraničními
ochranáři přímo v jejich domácích terénech, ale
také stmelovaly účastníky v době, kdy to ještě
nebylo manažersky módní. Na své cesty brala
i syna a v tábornickém duchu trochu spartánsky
pěstovala jeho vztah k přírodě. Dala by se vyprávět celá řada Daniných cestovatelských dobrodružství, až kritických situací. Zadokumentováno

Studijní zájezd Španělsko 1994, Pico Veleta (3398 m n. m.), zleva R. Hamerský, P. Dorničová, D. Turoňová,
J. Hromas, J. Mazalová. Foto archiv Jaroslava Hromase

je její brodění v lehkých salonních střevíčkách
hlubokým sněhem na vrchol španělské Pico
Velety (3398 m n. m.), prolézání opuštěných
rudných dolů či divoké vodní jeskyně Friauto
(„marocké Macochy“) i záchranný noční úprk

V Českém středohoří 2021.

Foto Lubomír Chvojka

před jedovatými plyny z kráteru Stromboli, když
se nečekaně obrátil vítr. A dalo by se dlouho
pokračovat. Dana má také slušnou fyzickou
kondici, druhému z autorů vypomohla v dominikánském tropickém pralese za lijáku z nesnází
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při momentální indispozici – převzala batoh,
pomáhala udržovat balanc na kluzké stezce
a nakonec našla cestu ven z šeřícího se lesa.
Oslavenkyně poznala přírodu ve čtyřiceti státech
světa a jejich počet stále zvětšuje. Své postřehy
z domova i ze zahraničí neúnavně zaznamenává
dokonalými fotografiemi, kterými už obohatila
mnoho článků svých, kolegů a služebních dokumentů a publikací. Cest do panenských koutů
přírody v exotických zemích se dosud nevzdala,
pokračuje v nich se svými přáteli a má tak stále
co vyprávět a prezentovat i obrazem.
Dana je společenský tvor, připravila poslední setkání seniorů ochrany přírody v roce
2016 v Praze a doufáme, že po covidu budou následovat setkání další. I když v březnu
2020 přestala být zaměstnancem AOPK ČR,
stále pilně pracuje. Pokračuje v průzkumech
chráněných území a v monitoringu ohrožených rostlin, ochrana přírody je stále jejím koníčkem i zaměstnáním. Nebude náhoda, když
Danu potkáte s fotoaparátem v ruce zapadlou
někde v bažině, na srázu ve skalách či na vysokém kopci. Stále tam chodí, leze, botanizuje,
fotografuje. A pokud nebudete číst tyto řádky,
■
nepoznáte, že už jí bylo…
Jaroslav Hromas, Václav Petříček

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Nové právní předpisy, judikatura
a další dokumenty v oblasti
ochrany přírody a krajiny
(přehled vybraných aktualit
z období duben–květen 2022)
Právní předpisy
Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny
České republiky č. 1/2022 ze dne 3. 5. 2022
2021 o vyhlášení přírodní rezervace Dlouhý
vrch a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek
Přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského
kraje, v katastrálním území Smolov. Předmětem
ochrany jsou přírodě blízká společenstva suťového

3/2022

Ochrana přírody

lesa s typickými druhy rostlin v podrostu a mozaikovitým výskytem suťových pramenišť.
Účinnost od 24. 5. 2022
Judikatura
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. As
316/2021-39 ze dne 26. 5. 2022 (posouzení
zásahu do krajinného rázu)
Soud v rozsudku mj. konstatoval, že skutečnost,
že v okolí stavby žadatele se již nachází stavby,
které nesplňují dané požadavky, nemůže být
sama o sobě důvodem pro kladné stanovisko
orgánu ochrany přírody a krajiny. Souhlas se
změnou nebo snížením krajinného rázu by se tak
stal pouhou formalitou a ztratil by charakter řízení, v němž se pečlivě a zodpovědně váží přípustnost poklesu vizuální hodnoty krajiny. Přítomností
objektů, které obsahují nevhodné prvky a které
byly v minulosti umístěny nevhodně, nelze odůvodňovat další degradaci krajinného rázu.
Rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 43
A 54/2020-26 ze dne 14. 4. 2022 (dokazování
v řízení o výjimce z ochrany zvláště chráněných
druhů dle zákona o ochraně přírody a krajiny)
V posuzované věci se jednalo o spor ohledně
nepovolení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů jestřába lesního a krahujce obecného za účelem jejich mysliveckého odstřelu.
Dle soudu je v tomto řízení výhradně na žadateli, aby tvrdil a prokázal dostatečně konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že jsou
všechny podmínky stanovené pro povolení výjimky splněny. Pokud žadatel argumentuje pouze v obecné rovině „jestřáb lesní a krahujec
obecný se živí koroptví polní“, je dostatečné,
pokud se správní orgány s odůvodněním vypořádaly také v obecné rovině a nepřistoupily
ani k provedení místního šetření. Rozhodnutí
o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů není provedením místního
šetření podmíněno. Místní šetření by připadalo
v úvahu za situace, že by žadatel tvrdil konkrétní skutečnosti, navíc významné či specifické
pro danou oblast, které by nešlo ověřit jinak
než touto formou.
Jedním ze zákonných předpokladů pro povolení
výjimky bylo, že pro dosažení požadovaného
cíle, k jehož naplnění má výjimka sloužit, neexistuje jiné uspokojivé řešení. V případě žádosti
o výjimku týkající se ptáků způsobujících škody

je povinností žadatele pokusit se nejprve zamezit škodám jinými (méně invazivními) ochrannými
opatřeními, které se musí ukázat jako neefektivní. Tyto skutečnosti však musí tvrdit a prokazovat žadatel.
Důvodem pro povolení výjimky k usmrcení
dravců není ani tvrzení, že jejich usmrcením by
nedošlo k ohrožení celé populace. K ohrožení
celé populace by došlo zjevně až tehdy, pokud
by tím byl způsoben pokles populace pod kritickou hranici. Podstatou ochrany chráněných
živočichů ovšem není udržet jejich početní stav
nad kritickou hranicí (zániku), ale pozitivní ovlivňování jejich vývoje v přírodě a zabezpečování
předpokladů pro jejich zachování.
Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 15
A 80/2020-102 ze dne 14. 4. 2022
Soud se mimo jiné vyjadřoval k obligatornímu
vedení společného přestupkového řízení o více
přestupcích téhož podezřelého. K vedení společného řízení nepostačuje jen to, že k jejich
projednání je příslušný tentýž orgán, ale je
potřeba, aby se jednalo o porušení právních
povinností ve stejné oblasti (na stejném úseku)
veřejné správy. V případě postihu za přestupek spáchaný podle vodního zákona a postihu
za přestupky podle zákona o ochraně ovzduší se jedná o dvě různé oblasti veřejné správy,
a správní orgán tak nepochybil, pokud o těchto
přestupcích nevedl společné řízení (při zohlednění zásady absorpce – tedy že přísnější trest
pohlcuje ten mírnější).
Další dokumenty
Metodická instrukce odboru adaptace krajiny
na klimatickou změnu a odboru legislativního
MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, upravující povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby.
(Věstník Ministerstva životního prostředí,
ročník XXXII, duben 2022, částka 3,
č. j. MZP/2022/050/271)
Aktualizace stávající metodické instrukce reflektuje
problematiku zákona č. 364/2021 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s implementací
předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů a doplňuje informace o tom, v jakých
situacích se neuplatní ochrana dřevin dle zákona
č. 114/1992 Sb., a tedy ani navazující postup povolování kácení (bod 1.2 v poznámce pod čarou).
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Další významnější změnou je úprava problematiky kácení dřevin u železničních drah v reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu
č. j. 2 As 227/2020-39 ze dne 14. 9. 2021 (bod
3.3.5). Výklad, podle něhož každý strom rostoucí v blízkosti dráhy automaticky představuje ohrožení dráhy, nemá dle soudu oporu
v zákoně, a to ani dle stávajícího znění zákona
o dráhách (§ 10). Orgány ochrany přírody musejí nadále zjišťovat skutkový stav a v souladu
s požadavky na ochranu dřevin rozhodnout,
zda je kácení dřevin potřeba pozastavit, omezit, nebo zakázat. Této povinnosti jej nezbavuje
ani skutečnost, že konečné rozhodnutí přijímá
na základě závazného stanoviska drážního
úřadu. Drážnímu úřadu, který vydává závazné
stanovisko, náleží posouzení odborných otázek z oblasti bezpečnosti a plynulosti drážní
dopravy. Není jeho úkolem hodnotit zdravotní
stav stromů či pravděpodobnost jejich pádu.
Odborné informace o konkrétním stavu stromů a konkrétní lokalitě drážnímu úřadu před
vydáním závazného stanoviska musí dle soudu
poskytnout orgán ochrany přírody.
K aktualizaci došlo také v části týkající se kácení v krajní nouzi (bod 6.5). Pokud osoba,
která provedla kácení, nedoloží skutečnosti
nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky
pro postup kácení v krajní nouzi (§ 8 odst. 4 zák.
č. 114/1992 Sb.), tuto skutečnost nelze považovat
za důkazní nouzi na straně orgánu ochrany přírody pro vedení řízení o uložení pokuty.
Aktuality sestavuje Samostatné právní oddělení
pro veřejnou správu AOPK ČR, 
■
kontakt: paula.filipova@nature.cz

RECENZE
Lesy a změny podnebí v České
republice: přímá a zpětná vazba

Jiné klima – jiný les

Fanta J. & Petřík P. (eds.)

Academia Praha 2021. 212 str.
ISBN 978-80-200-3300-0.
Doporučená cena 250 Kč
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Probíhající a očekávané změny podnebí pronikly do povědomí široké veřejnosti, řídících
pracovníků a politiků do té míry, že se staly
v překvapivě krátké době všeobecně rozšířeným synonymem pro jakoukoli globální změnu.
Nemohly se proto nevyhnout ani odvětví úzce
spojujícímu přírodu a lidskou společnost včetně
hospodářství – lesnictví.

V jakém stavu se nacházejí lesy v České republice z pohledu předvídaných dopadů pokračující
proměnlivosti klimatu? A proč tomu tak je? Dá se
s touto situací vůbec ještě něco dělat? Odpovědi
na uvedené naprosto legitimní otázky hledá kolektiv 21 autorů pod vedením odborníka na ekologii lesa a krajiny mezinárodního věhlasu Josefa
Fanty (viz Ochrana přírody, 75, 6, xvii–xviii, 2020)
a botanika s přesahem do krajinné ekologie Petra
Petříka. Lze jen kvitovat, že editoři citlivě představují nejen současné znalosti ekologie lesa a pěstování zmiňovaného nesmírně důležitého typu
krajinného pokryvu (zemského krytu), ale podařilo
se jim pro publikaci získat i experty z jiných oborů,
kupř. geochemie, historie či sociální psychologie.
Ba co víc, svůj názor v knize vyslovili jak pracovníci
akademických pracovišť, tak lidé z lesnické praxe.
V úvodní části publikace se čtenář seznámí
s vývojem lesnictví na území dnešní ČR. Právě
taková hutná a vysoce informativní předehra je
nezbytná pro soubor příspěvků zaměřených na
ekologická východiska péče o lesy, mezi něž
patří nejen již zmiňované proměny podnebí, ale
i koloběh vody, poněkud podceňované okyselování (acidifikace) prostředí a nutriční degradace
lesních půd a současné přemnožení lýkožrouta
smrkového (Ips typographus) dobře známé i nejširší veřejnosti umocněné navíc ničím jiným než
změnami podnebí včetně s nimi souvisejícími
mimořádnými meteorologickými jevy, na prvním
místě extrémním suchem.
Pasáže publikace sestavené Fantou a Petříkem,
které se věnují společenským aspektům lesnictví, otvírá studie založená na rozhovorech
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s lesníky z různých částí ČR a výstižně nazvaná
podle Jiráskova románu Proti všem. Současná
krize se totiž netýká jen vlastních lesů a lesnictví
jako svébytného vyhraněného oboru, ale i postavení lesníků v soudobé rychle, někdy možná
až překotně se vyvíjející společnosti.
Aby recenzovaná publikace nebyla jen pověstnou
Zdí nářků, možnou cestu nebo lépe řečeno možné cesty z nepříliš povzbudivé situace naznačuje
hned několik kapitol. Přírodě blízké lesní hospodaření směřující k rozmanitějším, přirozenějším a tím
i odolnějším (ve smyslu rezistence i resilience)
a zdravějším lesům může být oním hledaným východiskem. Přímo z praxe promlouvají zkušenosti
s využitím pionýrských dřevin při obnově kalamitních holin, regulací dlouhodobě přemnožených
volně žijících savců označovaných jako spárkatá
zvěř, snahou rozumným způsobem omezit nepřirozené kulturní porosty, zásahy s proměnlivou
intenzitou nebo s rolí hospodářské úpravy lesů
v měnících se podmínkách prostředí.
V závěrečném příspěvku docházejí redaktoři knížky k závěru, že lesnické hospodaření založené na
pěstování stejnověkých monokultur, nezřídka i na
místech pro smrk ztepilý (Picea abies) zcela nevhodných, a jejich obhospodařování holosečným
způsobem není udržitelné, a to nejen z pohledu
klimatických změn. Pro středoevropské lesy dlouhodobě využívané lidmi a rostoucí v překvapivě
rozmanitých podmínkách se z pohledu globálních
procesů, tedy nejen podnebných, ukazuje jako
více než žádoucí víceúčelová péče kombinující
rozmanité managementové přístupy.
Přestože je dvacítka textů usilujících čtenáře
přesvědčit, že jiné podnebí zcela zákonitě vyžaduje v České republice jiný les než současný,
psána úsporně, čte se dobře. Příjemná je i grafická úprava textů podtržená zapamatovatelnými ilustracemi Kristýny Adámek Mlynaříkové.
Přestože se publikace podrobně věnuje otázkám, jak může les napomoci přírodě i naší civilizaci se přizpůsobit měnícímu se podnebí a naopak, jsem přesvědčen, že diskutovat by mohla
být i role lesních ekosystémů v ČR při snižování dopadů změn podnebí (mitigaci). Namátkou
jmenujme alespoň výrobu biopaliv II. generace
z biomasy nebo zalesňování „neproduktivních“
ploch v krajině, což často mohou být z hlediska
ochrany přírody cenné zbytkové biotopy.
Někdo si možná řekne, že recenzované dílo
vlastně nic nového nepřináší. Vždyť o dopadu
proměňujícího se klimatu na lesy v ČR hovořil
první z redaktorů knihy již v době, kdy známý
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Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) ještě
ani nevyrostl z dětských střevíčků. Není to tak
docela pravda. Autoři shromáždili aktuální, důvěryhodné a přesvědčivé údaje a problém vidí
z mnoha úhlů. Ostatně edice Průhledy vydávaná
nakladatelstvím Academia, v níž kniha vyšla, se
snaží přístupnou formou vysvětlovat aktuální
společenské události a přírodní jevy. Oceňuji,
že se tak vyhnuli obtížím, které vyvolal návrh
Strategie EU pro lesy do roku 2030 připravený
Evropskou komisí. Hned šest členských států,
mj. SRN, Francie či Finsko, klíčový koncepční
dokument sjednocené Evropy nejdříve důrazně
odmítlo. Jejich zástupci kritizovali mj. skutečnost, že Strategie les považuje jen za úložiště
uhlíku a přehlíží řadu jeho dalších důležitých
funkcí včetně produkčních. Proto by si publikaci
připravenou Josefem Fantou a Petrem Petříkem
měli pozorně přečíst jak ti, kdo les chápou jako
obnovitelný zdroj stále cennější suroviny, tak
lidé, kteří si uvědomují i jeho mimoprodukční
přínosy, nebo na něj dokonce nahlížejí jako na
člověkem v různém rozsahu pozměněný dost
■
dobře nezastupitelný ekosystém. 
Jan Plesník

SUMMARY
Benda P.: Half a Century of the Labské
pískovce/Elbe Sandstones Protected
Landscape Area as Seen by the Director
In 2022, the Labské pískovce/Elbe Sandstones
Protected Landscape Area (northern Bohemia)
has been celebrating 50 years since its establishment. Despite humble beginnings the staff often did great things at that time. After endorsing
the Act on Nature Conservation and Landscape
Protection in 1992 the PLA Administrations staff
was strengthened, suitable facilities were built and
necessary finances were available. The Labské
pískovce/Elbe Sandstones PLA Administration
staff also increased in number and some excellent
personalities have been up to now working there.
Particularly Werner Hentschel was appointed as
Head of the PLA Administration and began to
cooperate with the Sächsische Schweiz/Saxon
Switzerland National Park: such a cooperation has
been of utmost importance for the PLA. At present
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the PLA Administration has been fighting efforts
to use the open landscape for building, unsuitable forestry and agriculture production, real biodiversity loss and intentions to canalize the Labe/
Elbe River there. What to wish for the future? We
wish our successor wrote about us with respect
and appreciated what has been done for Labské
■
pískovce/Elbe Sandstone nature.
Bauer P., Benda P. & Härtel H.: Looking Back
on Fifty Years of the Labské pískovce/Elbe
Sandstones Protected Landscape Area
Fifty years of the Labské pískovce/Elbe
Sandstones Protected Landscape Area (northern
Bohemia) provide an opportunity to assess how its
Administration has been reflected in nature and
the landscape within the unique area. Therefore,
the article presents an extensive account of main
events or milestones in nature conservation within the Labské pískovce/Elbe Sandstones as well
as the Českosaské Švýcarsko/Bohemian-Saxon
Switzerland. Nature and landscape management
in the Labské pískovce/Elbe Sandstones aimed
through all measures at maintaining landscape
heterogeneity and landscape scenery/character,
at management of are species and their habitats
as well as at recovering some species which have
become extinct due to human activities there. The
Administration step-by-step makes efforts to complete a network of small-size Specially Protected
Areas in order to give sufficient attention to species and their communities/assemblages which
need the active management. Such an approach
of course requires good partners who are considered by the Administration to be very important
players. Without farmers and local authorities it
has not been possible to maintain the Labské
pískovce/Elbe Sandstones and České Švýcarsko/
■
Bohemian Switzerland´s current face.
Cílek V.: The Composed Landscape
When Piotr Migoň, a Polish geomorphologist published the monography called
“Geomorphological landscapes of the World” in
Springer Verlag/Publishing in 2010, the Českosaské Švýcarsko/Bohemian-Saxony Switzerland
appeared among landscapes of European importance because of not only its beauty, but also as
a place where an important continental branch
of European Romanticism was formed being conceived in quite another way than the English one.
From a pan-European point of view the area is
probably the most distinctive and landscape-rich
region in the Czech Republic as a whole although
cannot be compared from a botanical point of

view with e.g. the Český kras/Bohemian Karst
or the Džbán/Jug Plain. The principal determinative element there is the Labe/Elbe River
cut by high walls into Cretaceous sandstones.
The Českosaské Švýcarsko/Bohemian-Saxon
Switzerland landscape consists of three originally
very different phenomena: a huge river valley,
sandstone formations and volcanic elements
highlighting its truly continental importance. ■
Elznicová J., Vébrová D., Zacharová J. &
Müllerová J.: Changes in the Landscape in
the České Švýcarsko/Bohemian Switzerland
and Labské pískovce/Elbe Sandstones
throughout Time
The Labské pískovce/Elbe Sandstones (northern Bohemia) which also regionally includes the
České Švýcarsko/Bohemian Switzerland harbour
the landscape having been formed for millions of
years. At the same time with geological components also its living part (biota) has been formed.
The whole landscape had originally been covered, except for the extreme rock environment,
by forests, the form, shape and extent of the latter
being directly determined by natural conditions.
Moreover, humans were later more and more
contributing to forming the landscape and their
impacts have been one of the strongest drivers
initiating huge changes over time. If the human
impacts decline they can be erased by natural
processes and nature takes over its former area
back. Such changes can be read also in an historical context. If we wish to know more on nature
surrounding us and to better understand it, it is
necessary to aim at recent history, particularly
the last century rich in principal historical events.
History of the landscape and human activities
within it play a key role in understanding the
current state as well as for preserving species
diversity, ecosystem functions and landscape
■
values for future generations.
Śafránek J.: Unwelcome Works of Art in the
České Švýcarsko/Bohemian Switzerland
National Park
Unfortunately, vandalism does not avoid
National Parks and this is true also for the České
Švýcarsko/Bohemian Switzerland National Park
(northern Bohemia). Undisciplined visitors engrave various messages and inscriptions on
rocks. Vandals also destroy infrastructure or
tourist facilities, e.g. signboards and signposts,
or paint all possible spaces including rocks. The
last particularly apparent example is a series of
graffiti created by an unknown “artist” at some
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sites in the municipality of Hřensko and also
directly in the the České Švýcarsko/Bohemian
Switzerland National Park. The most apparent
for ordinary visitors was a strange inscription on
a rock wall near the tourist path leading through
the Kamenice River Gorge/Glen. For erasing the
inscriptions steam cleaning was applied because
it does not damage a sandstone surface layer
and rock surface is almost intact after cleaning.
The story has a quite happy-end because the
works of arts were despite serious difficulties
■
erased by a specialized company.
Mlčoch S. & Mazancová E.: Thirty Years
of the Act on Nature Conservation and
Landscape Protection in the Czech Republic
On June 1, 1992, Act No. 114/1992 Gazette
on Nature Conservation and Landscape
Protection (ANCLP) came into force. Since that
time it has been many times amended which is
understandable due to a dynamic and sometimes turbulent development in the society as
well as in legislation in the Czech Republic.
The most important amendment transposed
the European Union´s nature conservation
legislation into the Czech Republic´s legal order. Recently, there has been an extraordinary
pressure to make building activities easier resulting in a comprehensive recodification of
the building law in 2021 including the principal
changes in the ANCLP´s power. We live in extremely turbulent world which is not so much
in favour of nature conservation and landscape
protection. Biological diversity has been declining, only a little space is allocated for wild
nature/wilderness. Further development is in
hands of new politicians: the authors wish them
courage and reason to make decisions to the
■
benefit of nature.
Stejskal V.: Thirty Years of Nature
Conservation and Landscape Protection in
the Judicature of the Constitutional Court of
the Czech Republic
In the last 30 years of force of Act No.
114/1992 Gazette on Nature Conservation
and Landscape Protection (ANCLP) the
Constitutional Court of the Czech Republic
has dealt not once in its judicature on environmental law also with nature conservation
and landscape protection. The article summarizes some important topics the Constitutional
Court has ruled. The examples given deal
with nature conservation as public interest,
Specially Protected Areas declaration and
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nature conservation in National Parks or
landscape protection. To sum up, in the last
30 years of ANCLP´s effect the Constitutional
Court has dealt with nature conservation and
landscape protection from a point of view of
the regulation based on constitutional law
systematically and its opinions were always
consistent and often in favorem of nature
conservation. The exemption is the recent
exclusion of civil society organisations from
administration procedure if nature conservation and landscape protection can be affected
■
in the procedure.
Svoboda J.: The Last Hunters, Fishermen
and Food Gatherers. Interdisciplinary
Archaeological Survey in the České
Švýcarsko/Bohemian Switzerland
During the last 30 years one of the still empty
sites on Europe´s archaeological map was filled:
in the České Švýcarsko/Bohemian Switzerland
(northern Bohemia) nobody had expected such
a long-ago human settlement. More than twenty
years of systematic survey show that the rocky
and seemingly bleak region was attractive only for
the certain type of prehistorical populations in the
early Holocene 11.000 – 7,500 years ago. These
had been exclusively hunters, fishermen and food
gatherers in the to date less studied time period
from the Last Glacial through the Preboreal and
the Boreal up to the early Atlantic: in the subsequent periods almost up to the Middle Age these
were occasional visitors. Because the survey has
been from the beginning team and interdisciplinary, it has allowed to examine the human settlement in the context of the changing landscape,
■
vegetation and fauna.
Judová J.: A Round Trip Game for Visitors
at the Occasion of Fifty Years of the Labské
pískovce/Elbe Sandstones Protected
Landscape Area
The České Švýcarsko/Bohemian Switzerland
National Park (NP) Administration developed for visitors to the Labské pískovce/
Elbe Sandstones region (northern Bohemia)
at the occasion of the 50th anniversary of the
Labské pískovce/Elbe Sandstones Protected
Landscape Area (PLA) a game presenting
some parts of the above Specially Protected
Area and to learn about its natural and cultural
attractions. The game aims at motivating participants for visiting the area which has been
worthily protected as the PLA for fifty years,
but at the same time to focus their attention
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to other sites than the more and more often
visited central part of the NP with famous
destinations, e.g. Pravčice/Prenischtor Rock
Gate, the Kamenice River Gorges/Glens and
the Jertřichovice Lookouts. The main output of the project will be a methodology for
interested persons for receiving the “České
Švýcarsko/Bohemian Switzerland NP School”
certificate. For pupils of the above schools, the
NP Administration issued thematic workbooks
in 2021 and a new educational programme as
well as a worksheet on the České Švýcarsko/
Bohemian Switzerland National Park have
■
been under preparation.
Hošek M., Storch D.: Let Us Take Our Own
Part of Responsibility but Based on Data and
with Deliberation and Caution
The article is a reply to a contribution by Jeňýk
Hofmeister dealing with the EU Biodiversity
Strategy for 2030, particularly with strict protection within protected areas. The authors disagree with the previous article and argue that
strict protection should not be interchanged for
total non-intervention regime, i,e. “wilderness”
concept. They refer to the definition from the
European Commission document that strictly
protected areas may also be areas in which
active management sustains or enhances natural processes. Development both in science
of ecology and practical nature conservation
has resulted in clarification which management
should be applied under various circumstances: thus, we currently have been with varying
success able to face up to trends in biological
■
diversity decline.
Pešout P.: Hundred-year History of Nature
Conservation Legislation in the Czech
Republic
Thirty year anniversary of the current Act on
Nature Conservation and Landscape Protection
is enhanced by an even older anniversary. In
2022, a century has passed since submitting
the very first proposal for nature conservation
act by the Member of the National Assembly
pf Czechoslovakia Jaroslav V. Stejskal. In the
article, the author in detail deals with development in nature conservation legislation during
the whole period. Even at the turn of the 20th
century, first efforts to introduce systematic
legislation-based nature conservation had
appeared in what is now the Czech Republic.
They were not interrupted by the World War
II and just in 1945, Rudolf Maximovič elected
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as a revolutionary leader of the Department
of Forest Policy at the Ministry of Agriculture
submitted an outline of act on nature conservation in Czechoslovakia. Moreover, an act on
Czech nature conservation was endorsed as
late as on August 1, 1956: the law had been
in place up to June 1, 1992 when Act No.
114/1992 Gazette on Nature Conservation and
■
Landscape Protection came into force.
Miko L. & Plesník J.: The Presidency of
the Czech Republic in the Council of the
European Union Has been near at Hand
The Czech Republic will take over its already
second presidency in the Council of European
Union on July 1, 2022. In the Council of the EU
government ministers from each EU country
meet to discuss, amend and adopt laws, and
coordinate policies. The ministers have the
authority to commit their governments to the
actions agreed on in the meetings. The country holding the presidency sets the agenda
and priorities of the Council and chairs meetings of the different Council configurations
and the Council’s preparatory bodies, which
include, inter alia, working parties dealing
with very specific subjects. The Working Party
on International Environment Issues (WPIEI)
prepares EU positions for international negotiations related to environmental and climate change issues. It works in subgroups:
for nature conservation, those on biodiversity, Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES) and whaling arei important. he Czech
Republic´s presidency shall have to face
the fact that many meetings of Multilateral
Environmental Agreements (MEAs) have been
postponed due to COVID-19 pandemic, some
of them for two years, and both the date and
venue of them have not been known yet: this
is the case particularly of the Convention on
Biological Diversity (CBD), namely its 15th
meeting of Conference of Parties to adopt
a new global framework on biodiversity con■
servation.
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Z tiskové zprávy AOPK ČR

Právě spuštěno: AOPK ČR má
zbrusu nové webové stránky
Nové jsou nejen hlavní stránky AOPK ČR
www.nature.cz, ale také weby chráněných
krajinných oblastí, které spravuje, nebo i web
Invazní druhy. A pohodlně si je lze prohlédnout
i na tabletu nebo mobilu. Kromě zveřejňování
povinných informací o Agentuře ochrany přírody
a krajiny ČR je cílem nových stránek také přiblížení

ochrany přírody a krajiny co nejširší veřejnosti.
Webovou verzi časopisu Ochrana přírody pak zde
najdeme hned na úvodní stránce. Webové stránky vznikly díky projektu Sjednocený informační
systém ochrany přírody ČR – nástroj podpory
hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů ISOP financovaného z Evropského
fondu pro regionální rozvoj Operačního programu
■
Životní prostředí.
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