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Zprávy
/ Aktuality
/
stav světové
avifauny
Oznámení
Ptáci bezesporu patří po celá staletí k nej-

oblíbenějším živočichům vůbec. Mnozí
z nich citlivě reagují na změny prostředí, vyvolané lidskou civilizací,
nezanedbatelným
Mezinárodní
komise
způsobem
přispívají
k
fungování
přírody
pro ochranu Labe
a jejich výzkum napomáhá pochopení základních procesů v ekosystémech, ať už přirozených, přírodě blízkých, nebo umělých.
V neposlední řadě představují dlouhodobou
inpiraci
umělců
bývají – poněkud
Dne
8. října
1990, vaporevoluční
euforii, technicky
řečeno
–
také
důležitým
podepsali v Magdeburku zástupci biologickým
tří tehdejších
zdrojem,
a
to
nejen
z
pohledu
hospodářství
subjektů – Evropského hospodářského
jednotlivých zemí. To vše činí z ptáků víc než
společenství, Spolkové republiky Německo
vhodnou skupinu pro informování, výchovu
a České a Slovenské Federativní republiky –
a vzdělávání nejširší veřejnosti i cílových
Dohodu o mezinárodní komisi pro ochranu
skupin obyvatelstva a pro získávání jejich
Labe (Internationale Kommission zum Schutz
podpory pro myšlenku aktivní péče o příder Elbe). Tři hlavní cíle Mezinárodní komise
rodní a krajinné dědictví.
pro ochranu Labe (MKOL) tehdy byly:
•
umožnit užívání vody z Labe, a to předeOd roku 2004 vydává mezinárodní organivším k získávání pitné vody a zemědělskézace na ochranu ptáků a jejich prostředí Bimu využívání vody a sedimentů,
rdLife International v pětiletých intervalech
•
dosáhnout co nejpřirozenějšího ekosystéobsáhlou zprávu, lakonicky nazvanou Stav
mu se zdravou četností druhů,
ptáků ve světě. Na základě hodnověrných
•
trvale snižovat zatížení Severního moře
aktuálních údajů nejen hodnotí současný
z povodí Labe.
stav ptactva na naší planetě z hlediska jeho
Přesně v den 25. výročí založení, 8. října 2015,
ohrožení vymizením, ale snaží se i pojmese v Magdeburku sešli oficiální zástupci Česka
novat hlavní činitele (hnací síly), zodpověda
spolu s mnoha
dalšími
aktivními
néNěmecka
za zmiňovanou
situaci.
Aby se
publikaúčastníky
čtvrtstoleté
činnosti
MKOL,
aby nad
ce nestala jen další Zdí nářků, bědující
stručně
cílůna
komise,
stavem zhodnotili
životníhonaplnění
prostředí
zemi, hlavní
přinádosažené
výsledky
a
připomněli
si
ší také praktické příklady, jak významné
ho výrazně
výročí.
zlepšit.Pozornost mezi účastníky na sebe poutal vitální profesor Klaus Töpfer, bývalý ministr
životníhoveselé
prostředíčtení
Německa a vynikající
Nepříliš
postava
ochrany
životního
prostředí
v Evropě
Nejdůležitějším sdělením
analýzy
zůstává
izjištění,
ve světě,že
který
před osmý
25 lety zdohodu
podekaždý
10 966
hodnopsal.
Josef
Vavroušek,
který
dohodu
cených
ptačích
druhů
čelísignoval
v celosvětovém
za
Československo,
tragicky zahynul
v roce
měřítku
většímu nebezpečí
vyhubení
nebo
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1995 pod lavinou ve slovenských Tatrách.
Hlavními účastníky výročního setkání bylo šest
prezidentů MKOL, kteří se postupně vystřídali
v čele komise ve tříletých obdobích (autor
tohoto textu byl v čele komise v letech 2005
až 2007). Za široké účasti médií prezidenti
zformulovali svoje osobní přání pro řeku Labe
a v zapečetěné lahvi pak byly originální rukopisy přání svěřeny labské vodě.
Činnost MKOL byla v uplynulém období různorodá a spolupráce české a německé strany
na uvedené platformě byla velmi účinná a přispěla k zásadní změně vztahů mezi oběma
zeměmi. V důsledku toho došlo k významnému
zlepšení kvality vody v Labi a ekologického
stavu celého povodí. V pracovní skupině pro
ekologii se aktivně podílela na přípravě mnoha
dokumentů a opatření také Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR. V posledním desetiletí
se práce soustřeďuje zejména na naplňování Rámcové směrnice ES pro vodní politiku,
povodňovou ochranu a havarijní znečištění
vod. Ve spolupráci se sekretariátem MKOL připravujeme do některého dalšího čísla našeho
časopisu bilancující článek o činnosti komise,
se zvláštním zaměřením na ekologické a přírodní hodnoty Labe a jejich ochranu.

(Landesbund für Vogelschutz), ANL (Akademie
für Naturschutz und Landschaftspflege)
a Euroregionu Vltava – Dunaj. Na organizaci
se také významně podílela Česká společnost
ornitologická, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) a Zoologická
a botanická zahrada města Plzně. Konference
se zúčastnili přední odborníci v oblasti biologie
a praktické ochrany chřástala polního z řady
zemí Evropské unie i dalších států Evropy
(celkem 57 účastníků z 16 zemí). Vedle biologů
a expertů na ochranu zemědělské krajiny se
jednání zúčastnili také zástupci Ministerstva
životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR. Svou účastí konferenci podpořili také čelní představitelé vlády Horního
Falcka z resortu životního prostředí, se kterou
Plzeňský kraj dlouhodobě v této oblasti spolupracuje. Účastníci konference jednali v příjemném prostředí Krajského úřadu Plzeňského
kraje. Pracovní setkání probíhalo ve dvou
tematicky rozdělených dnech – první byl věnován výzkumu a populačním trendům chřástala
polního, druhý den byl zaměřen na metody
praktické ochrany chřástala polního a jejich
úspěšnost v celé Evropě. Závěrečný, třetí den
konference byl věnován společné exkurzi
do Českého lesa; zde účastníci navštívili území, kde chřástali polní stabilně hnízdí. Přímo

František Pojer

Konference
o chřástalu polním
Ve dnech 7. – 9. října 2015 se konala v Plzni
evropská konference o výzkumu a ochraně
evropsky významného ptačího druhu – chřástala polního. Konferenci s názvem International
Corncrake Conference pořádal Plzeňský kraj
za finanční
podpory
bavorských
organizací
LBV jako v globálním měřítku téměř ohrožený. Foto Jan Plesník
Plameňák
chilský
(Phoenicopterus
chilensis)
je hodnocen
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vyhynutí: odborníci je zařadili do kategorií
kriticky ohrožený (CR), ohrožený (EN) nebo
zranitelný (VU). Připomeňme, že právě BirdLife International připravuje klasifikaci ptáků z hlediska jejich ohrožení pro několikrát
do roka vydávaný, široce uznávaný soupis
celosvětově ohrožených ptačích druhů uve-
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řejňovaný Mezinárodní unií ochrany přírody
(IUCN). Ve srovnání s předcházejícím hodnocením z roku 2013 došlo jen k mírnému
nárůstu podílu obecně ohrožených (CR, EN,
VU) druhů. Co je ale podstatnější, riziko vymizení v současnosti dopadá i na kdysi naprosto běžné druhy opeřenců.
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Pokud jde o vnější činitele, téměř tři čtvrtiny všech globálně ohrožených druhů sužuje příliš intenzivní, nevhodná a k životnímu
prostředí nešetrná zemědělská výroba způsobující v mnoha případech výrazné změny
ve využití území. Snížení početnosti nebo
zmenšení areálu rozšíření vedoucí k zařazení druhu mezi obecně ohrožené má v celé
polovině případů na svědomí pokračující,
často velkoplošné kácení lesů. Třetí nejvýznamnější hnací sílu, ohrožující v celosvětovém měřítku zmiňované obratlovce představují invazní nepůvodní druhy, negativně
ovlivňující 39 % všech ubývajících druhů,
následované lovem a odchytem (35 %). Třetina ohrožených druhů opeřenců se potýká
s projevy probíhajících změn podnebí, kdežto v případě sídelní nebo průmyslové zástavby jde „jen“ o 28 %. Z výše uvedených
čísel je zřejmé, že na většinu ptačích druhů,
kterým hrozí ve zvýšené míře riziko, že zcela
vymizí, působí současně hned několik ohrožujících faktorů současně.

Z běžných mezi globálně
ohrožené
Pozorování ptáků se v celém světě pravidelně věnuje více než 80 milionů zájemců. Národním parkem Ichkeul
v Tunisku migruje každoročně obrovské množství zejména vodních ptáků. Foto Jan Plesník

Početnost strnada obojkového (Emberiza
aureola), jednoho z v Eurasii nejrozšířenějšího ptačího druhu, se od roku 1982 snížila
o neuvěřitelných 90 %. Jeho hnízdní areál, původně sahající od Finska, Běloruska
a Ukrajiny přes Sibiř, Kazachstán a Mongolsko po Koreu a severní Japonsko, se posunul o 5000 km směrem na východ. Protože při tahu a zimování v jihovýchodní Asii
vytváří při nocování v rákosinách početná
hejna, dá se překvapivě snadno odchytit.
Východoasijští labužníci znají strnady obojkové pod názvem rýžový pták. Přestože je
zmiňovaný pěvec v Číně od roku 1977 oficiálně chráněný zákonem, podle střízlivých
odhadů se na černém trhu v jediné, byť nejlidnatější provincii Kuang-tung v roce 2001
prodal milion jedinců.

Tradice. Ale za jakou cenu?

Na Floridě vyvádějí orlovci říční mláďata na každém druhém vysílači mobilní sítě. Na snímku hnízdo ve Flamingu
na jihu poloostrova. Foto Jan Plesník
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Pro příklad tradičního, v současnosti většinou nepovoleného lovu či odchytu
ptáků nemusíme chodit až do čínského
kantonu. Ve Středomoří mu padne každoročně za oběť 12 až 38 milionů opeřenců,
ponejvíce pěvců. Z nepěvců na něj doplácí
i v České republice hnízdící hrdlička divoká
(Streptopelia turtur). V některých západo-

BirdLife International zblízka
BirdLife International (BLI), založený v roce
1922 pod názvem Mezinárodní rada
na ochranu ptáků (International Council for
Bird Preservation, ICBP), představuje celosvětové sdružení organizací, zabývajících se
na vědeckých poznatcích založenou ochranou ptáků a obecněji i ochranou přírody
a životního prostředí. I když se pochopitelně
zaměřuje na opeřence, usiluje o udržitelné
využívání přírodních zdrojů a větší soulad
mezi člověkem a přírodou. Zatímco ICBP
vytvářela v jednotlivých zemích celostátní
sekce (jedna z nich působila také v Československu), v BLI ustavené v březnu 1993
každý stát zastupuje pouze jediný partner,
obvykle nejvýznamnější nevládní organizace zaměřená na ochranu ptáků. Nemusí ale
vždy jít o dobrovolné organizace, specializované výlučně na ochranu zmiňovaných
obratlovců. Partnery se mohou stát i NGO,
zabývající se aktivní péčí o přírodní prostředí
včetně ochrany ptáků. V České republice se
partnerem BirdLife International stala Česká
společnost ornitologická (ČSO).
Podle nejnovějších údajů tvoří BirdLife International 121 partnerských organizací, organizací navržených za partnery a přidružených
organizací, působících ve více než 100 zemích doslova celého světa. Celkem sdružují
národní organizace BirdLife International
více než 2,7 milionu členů a dalších 7,2 milionu
je pravidelně podporuje. Na ochranu opeřenců vynakládají ročně více než 630 milionů USD (1,35 miliardy Kč). Kromě velkých
organizací v zemích s tradiční a vyspělou
ornitologií a také ochranou ptáků, jako je
Velká Británie, kde počet členů Královské
společnosti na ochranu ptáků (RSPB) již
přesáhl milion, nebo Nizozemsko (tamější
Vogelbescherming má přes 110 000 členů),
zastupují zájmy BLI zejména v rozvojových
zemích nově ustavené nevládní organizace
či občanská sdružení. Činnost partnerských
organizací je do značné míry založena
na aktivitách dobrovolníků, které podporuje
celkem 8000 profesionálních pracovníků.
Celosvětový sekretariát BirdLife International sídlí ve srovnání s jinými mezinárodními
organizacemi s globální působností v poměrně skromných podmínkách ve známém
britském univerzitním městě Cambridge, evropský úřad najdeme v Bruselu.

evropských zemích dosahuje její současná
abundance poloviny stavu z 80. let 20. století. Abychom byli objektivní, musíme přiznat, že na citelném úbytku uvedených holubovitých se podepisuje také zemědělství.
V důsledku mizení plevelů z intenzivně využívané zemědělské krajiny se hrdličky mu-

III

Kulér

sely začít živit obilninami. Ve Spojeném království vyvádějí ve srovnání se 70. lety 20.
století jen polovinu mláďat. Ani plošně rozsáhlá přeměna řídkého lesa a savany na zemědělskou půdu v Africe na jih od Sahary,
kde evropské hrdličky divoké tráví zimu,
jim rozhodně neprospívá. Aby toho nebylo

Početnost běžných evropských vodních ptáků se v důsledku účinné ochrany a rozsáhlé obnovy mokřadů zvyšuje.
Na snímku známá lyska černá. Foto Jan Plesník

Přes 95 % všech volně žijících jedinců ibise skalního (Geronticus eremita) se vyskytuje v jedné z kolonií v Maroku. Globálně
kriticky ohroženému druhu se snaží pomoci repatriační programy uskutečňované hned v několika zemích. Foto Jan Plesník
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málo, podle některých názorů se na ústupu
kdysi tuctového opeřence podílejí i nemoci,
jmenovitě trichomoniáza.

Změny podnebí se na avifauně
projevují již dnes

Stejně jako v jiných případech, i v otázce
možných dopadů změn podnebí na biologickou rozmanitost patří ptáci k nejprozkoumanějším skupinám organismů vůbec.
Potvrzuje se mj., že se areály rozšíření řady
druhů posouvají severněji a do vyšších nadmořských výšek. Nicméně některé taxony
sice ustupují z teplejších oblastí, ale jejich
areál se nikam nerozšiřuje. Také posuny
v načasování přírodních procesů již dnes
působí i na opeřence: někteří se vracejí ze
zimovišť dříve a začátek jejich hnízdění se
posouvá více do předjaří, takže se péče
o snůšku a mláďata nemusí překrývat s obdobím vrcholící nabídky dostupné upřednostňované potravy. Klimatické změny mohou ovlivňovat i konkurenci mezi stálými
a stěhovavými druhy ptáků, které v určité
oblasti soutěží o hnízdní dutiny, protože
začátek snášení vajec je mj. určován teplotou prostředí. Stále častěji se setkáváme se
skutečností, že v důsledku mírnějších zim se
určití ptáci nepřesouvají do zimovišť. Mimořádné povětrnostní jevy, jako jsou vlny horka, mrazu, bouří, sucha nebo srážek, mívají
na svědomí zvýšenou úmrtnost opeřenců
a přímo tak ovlivňují životaschopnost jejich
populací a společenstev. Nicméně i druhy,
které se dokázaly včas a účinně přizpůsobit
probíhajícím a očekávaným změnám podnebí, se ocitnou v situaci, kdy budou muset
čelit novým, do té doby neznámým konkurentům, predátorům nebo parazitům.
V případě nejen z filmů s Harrym Potterem
známé sovice sněžní (Bubo scandiacus)
změny podnebí ovlivňují nejen její hnízdní
prostředí, ale také početnost nejdůležitější
kořisti – lumíků rodu Dicrostonyx a Lemmus. I když uvedení hlodavci prodělávají
pravidelné změny početnosti v podobě
populačního cyklu, působí na ně i změny
sněhové pokrývky a období oblev. Přestože se sovice sněžní z pochopitelných důvodů v terénu jen obtížně sčítají, až donedávna se celková početnost zmiňovaného
ptačího predátora odhadovala na 200 000
–300 000 jedinců. Americký ornitolog rus-
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kého původu Eugene Potapov, který se
se svými spolupracovníky v poslední době
výzkumu sovic intenzivně věnuje, upozorňuje, že se uvedený ptačí druh vyskytuje
nejen v Kanadě a USA značně roztroušeně. Přepočet populační hustoty získané
z malých zkoumaných ploch na celý areál
rozšíření jeho abundanci právě z tohoto
důvodu značně nadhodnocuje. Potapov
proto tvrdí, že ve skutečnosti nemůžeme
počítat s více než 14 000 hnízdícími páry.
V letech nízké početnosti lumíků (minimum populačního cyklu) vyvádí mláďata
ve volné přírodě jen 5000 až 7000 párů
sovice sněžní.

Co stojí za připomenutí

Na druhou stranu odborníci z BirdLife International připomínají, že bez soustředěného
úsilí ochránců přírody by z volné přírody
vymizelo jen od začátku tisíciletí 25 ptačích druhů. Chřástal guamský (Hypotaenidia owstoni), hodnocený jako vyhubený
ve volné přírodě (EW), se rozmnožuje v lidské péči do té míry, že mohl být vysazen
na ostrovy, z nichž byli předtím odstraněni
stromoví hadi. Ostrov Guam v současnosti
osídlují dva miliony užovkám příbuzné bojgy hnědé (Boiga irregularis), neúmyslně zavlečené po 2. světové válce na ostrov z Papuy-Nové Guineje s vojenským materiálem.
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Celou zprávu lze stáhnout na adrese
https://www.birdlife.org/sites/default/files/
attachments/BL_ReportENG_V11_spreads.
pdf
Jan Plesník

Nejkratší život má jepice (1–3 dny), pokud
ale nepočítáme dobu, kterou byla jepice
larvou. Ze savců mají krátký život například
potkani (2–4 roky) a křečci (2–3 roky). V živočišné říši platí sice pravidlo, že větší zvířata se dožívají vyššího věku, ale toto pravidlo
má řadu výjimek. Jednu z výjimek tvoří čis-

Poznáním procesu vzniku nádorové buňky
na molekulární úrovni bude v budoucnosti
umožněno nejen skutečně efektivní léčení
nádorových onemocnění, ale i pochopení
principů regulace čtení genetické informace, které by mohlo umožnit zásadní prodloužení života.
Evžen Korec

Dokážeme omezit predaci
hospodářských zvířat šelmami?
Slon se dožívá až 70 let. Zdroj foto pixabay.com

tokrevní psi, kde naopak psi větší hmotnosti
se dožívají nižšího věku.
Je velmi pravděpodobné, že tajemství
dlouhověkosti je determinováno v genech.
V genomu všech živočichů je zapsána informace o tom, jak bude daný živočich
dlouho žít. Tato informace je specifická
a odlišná pro jednotlivé živočišné rody.
Tvořila se v průběhu stamilionů let evoluce a je determinována tak, aby poskytovala
nejlepší podmínky pro přežití druhu, nikoliv
přežití jednotlivce.
Dnes jsme na začátku procesu identifikace
a analýzy genů zodpovědných za dlouhověkost. První geny související s dlouhověkostí
již byly objeveny u myší a u člověka. Až se
podaří rozšířit naše poznání genů zodpovídajících za dlouhověkost, lze si reálně představit možné využití těchto poznatků k zásadnímu prodloužení života lidí i zvířat.

Želva obrovská se může dožít více než 200 let. Zdroj foto pixabay.com

V

genetická podstata vzniku nádorové buňky
je změna ve čtení genetické informace. Diferencovaná buňka přestává číst informaci
odpovídající diferencované buňce, ale místo toho čte informaci odpovídající za dediferenciaci a rychlé dělení. Podobnou informaci četla buňka zárodku v době oplození
vajíčka.

Věk lidí i zvířat lze zásadně
prodloužit

Průměrný věk zvířat se zásadně liší od několika dnů do stovky let. Antarktická houba Cinachyra Antarctica se dožila 1550 let,
škeble Arctica Islandica více než 400 let.
Nejdéle žijícím obratlovcem je želva obrovská, která se dožívá více než 200 let.
Nejdéle žijícím savcem je velryba grónská (až 200 let). Dlouhověký je i slon, který se dožívá až 70 let. Lidé ve vyspělých
zemích se běžně dožijí 80 let, existuje ale
skupina lidí, jejichž věk přesáhl 100 let.
Obrovské věkové rozdíly můžeme nalézt
i mezi ptáky. Orel skalní se dožívá až 80 let,
velcí papoušci ary až 70 let, zatímco drobní
pěvci žijí 5–10 let.
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Lze si představit jednoduchý model, že v genomu každého organismu je zakódována informace o tom, jak bude daný organismus
stárnout a kdy zemře. Lze si představit nalezení regulačního mechanismu, který zpomalí čtení informace o stárnutí, nebo dokonce
tento proces otočí a bude číst informaci, přičemž výsledkem bude mládnutí organismu.
Že nejde o pouhé science fiction, dokazuje

medúza rodu Turritopsis. U této medúzy byl
nalezen mechanismus, který umožní medúze na sklonku života, aby se stala mládětem a vrátila se do stadia láčkovce. Tento
mechanismus medúza využívá v případě, že
by například v důsledku nedostatku potravy
uhynula. Jde přitom nepochybně o možnost
změny ve čtení genetické informace vyvolané podněty z vnějšího prostředí. Detailní objasnění tohoto mechanismu na molekulárně
genetické úrovni může být prvním krokem
k procesu poznání, jak ovlivnit čtení genetické informace o stárnutí.
Další perspektivní cestou k prodloužení
života jsou tzv. anti-aging agents. Prvním
objeveným anti-aging agent, který prokazatelně prodloužil život pokusných zvířat,
je rapamycin, který byl dříve využíván v medicíně jako prostředek pro tlumení imunitní odpovědi po transplantacích. I tady jsme
jen na začátku cesty, přičemž na jejím konci
budou agens, které významně zpomalí proces stárnutí a umožní zásadní prodloužení
života.
Cestu k zásadnímu prodloužení života a téměř k nesmrtelnosti ukazuje proces přeměny diferencované buňky v buňku nádorovou. Pokud mají nádorové buňky v tkáňové
struktuře zajištěn dostatečný přísun živin,
jsou tyto buňky nesmrtelné. Molekulárně

Lov dobytka predátory, zejména velkými
šelmami, zůstává v různých částech světa
nejčastějším konfliktem mezi lidmi a volně
žijícími živočichy. Velmi často se řeší, a to
nejen v rozvojových zemích, povoleným
usmrcením nebo upytlačením problémového zvířete nebo zvířat.
Britští, američtí a australští vědci pod vedením Lily van Eederové ze Sydneyské univerzity vyhodnotili úspěšnost rozmanitých způsobů omezování predace hospodářských
zvířat šelmami, a to v celosvětovém měřítku
(Conserv. Biol., 32, 26–34, 2018). Kromě zabití predátora se zaměřili i na situace, kdy
stáda hospodářských zvířat stráží psi. Méně
se ví, že v Jižní Americe tuto úlohu někdy
plní také lamy. Do svého rozboru zařadili i účinnost oplocení pastvin elektrickými
ohradníky, přímé ochrany dobytka pastevci,
odpuzování šelem chemickými látkami, hlukem a světlem nebo ztížení podmínek pro
lov, kupř. nasazováním obojků chovaným
zvířatům. Někdy je nezbytné sáhnout ke sterilizaci predátorů či jejich převozu do míst,
kde nepůsobí hospodářskou újmu. V současnosti nejen v Evropě a Severní Americe, ale i v některých afrických či asijských
zemích vyplácejí úřady vlastníkům finanční
náhradu za hospodářská zvířata usmrcená
šelmami.
Badatelé sami výzkum neprováděli, ale využili metanalýzu, tedy statistický rozbor již
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a dopad neonikotinoidů na hmyzí opylovače. Připomeňme si proto, o co v nich jde,
a nezaujatě shrňme jejich současný stav.

Les není prales, ale…

I když v některých afrických zemích jsou lvi zákonem chránění, místní farmáři je
nadále pronásledují. Foto Jan Plesník

uveřejněných na sobě vzájemně nezávislých výsledků. Pro tento účel jim posloužilo
celkem 34 studií, které proběhly v přírodních podmínkách, trvaly nejméně dva měsíce a dovolovaly vyčíslit počet a stav hospodářských zvířat před a po uskutečnění
konkrétního opatření. Vyloučili ale případy
používání otrávených návnad a výzkum, při
němž se v různé míře uplatnily šelmy chované v lidské péči. Za úspěšné pak ekologové považovali kroky, jež podpořily rozumné
soužití šelem a hospodářských zvířat.

Přestože se původní areál rozšíření vlka zmenšil o více než třetinu, vrací se tato psovitá
šelma do některých evropských zemí včetně České republiky. Foto Jan Plesník

Autoři upozorňují, že výzkum omezování
střetu člověka s velkými šelmami neprobíhá
v různých oblastech se stejnou intenzitou.
Téměř polovina všech vyhodnocovaných
studií pochází ze Severní Ameriky, kdežto
z jihoamerického subkontinentu jen jediná.
Sledování vlivu odlovu šelem na hospodářská zvířata probíhalo ponejvíce v Austrálii.
Naopak v USA a Kanadě věnují výzkumníci
od konce 70. let a počátku 80. let 20. století
zvýšenou pozornost aplikaci nejrůznějších
odpuzovačů.

Za nejdůležitější výstup metanalýzy můžeme považovat zjištění, že metody, při nichž
nebývají šelmy zabíjeny, mohou být stejné
účinné, nebo dokonce účinnější než přímé
usmrcování zmiňovaných savčích predátorů.
V některých případech, kupř. u vlků, kojotů
a pum v USA a dingů, toulavých psů a jejich
kříženců v Austrálii, vedl jejich odlov k ještě
větším ztrátám hospodářských zvířat. Potvrzuje se, že nejvhodnějším postupem snížení
újmy na dobytku zůstává přístup uplatňovaný v Evropě po staletí – důsledná ochrana
stád vycvičenými psy. Někdy tyto čtyřnohé
hlídače poskytuje chovatelům státní ochrana přírody nebo nevládní organizace. Podle
údajů Ministerstva zemědělství Spojených
států spoléhá na hlídací psy čtvrtina tamějších zemědělců chovajících v malém mimo
stáje hospodářská zvířata.
Další výzkum uvedené, nikoli nevýznamné
problematiky by se měl soustředit na poměr
mezi finančními náklady a přínosy prováděných opatření a co nejobjektivněji je vyčíslit
také z hlediska vynaloženého úsilí.
Jan Plesník

Evropská unie: Bělověžský les
a neonikotinoidy na pořadu
dne

Na regulaci šakala čabrakového (Canis mesomelas) používají chovatelé ve východní a jižní Africe otrávené návnady.
Na snímku jedinec v keňské rezervaci Ol Pejeta. Foto Jan Plesník
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V poslední době hýbou i částí evropské veřejnosti, která se o ochranu přírody příliš
nezajímá, dva ne vždy s chladnou hlavou
a racionálně diskutované případy: kácení v Bělověžském lese na východě Polska

Polská část Bělověžského lesa oprávněně
patří z pohledu ochrany přírody i v globálním měřítku k nejvýznamnějším chráněným
plochám vůbec. Některé tamější porosty
zůstávají ojedinělou ukázkou velkého dlouhověkého nížinného lesa pralesovitého
charakteru a současně vykazují překvapivě
vysokou druhovou bohatost (počet druhů
neboli alfa diverzitu). V Polsku chrání národní park menší část lesního komplexu, většinu tvoří běžným způsobem obhospodařované lesní ekosystémy (viz Ochrana přírody,
72, 6, VI–VIII, 2017).
V březnu 2016 rozhodla polská vláda zahájit
rozsáhlé kácení stromů mimo národní park,
a to i v místech, na nichž byly až do té doby
jakékoli zásahy vyloučeny. Argumentovala
při tom nezbytností tímto způsobem omezit
kalamitu lýkožrouta smrkového (Ips typographus) a zajistit bezpečnost občanů před
pádem uschlých stromů. Odpůrci z řad části vědců a nevládních organizací osočovali
úřady z maskované snahy co nejvíce vydělat na prodeji dřeva. Petici požadující zastavit kácení podepsalo na 200 000 občanů,
a to nejen z Polska.
Ve snaze navýšit rozlohu lokalit tvořících
soustavu chráněných území Natura 2000
vyhlašovanou podle příslušné legislativy Evropské unie a vyhnout se kritice, že do ní navrhuje jen již existující chráněná území, varšavský kabinet do soustavy zařadil i běžně
obhospodařované porosty. Proto v dubnu
2016 odeslaly některé nevládní organizace
Evropské komisi (EK) stížnost na porušování
zákonodárství EU polskými úřady. EK v červenci 2017 zažalovala vládu našeho severního souseda u Soudního dvora Evropské
unie. Nad Polskem se tak reálně vznášela
hrozba platit až 100 000 eur (2,6 milionu Kč)
denně, pokud se odmítne řídit předběžným
opatřením v Bělověžském lese zastavujícím
těžbu.

Evropští soudci rozhodli

Dne 17. dubna 2018 dal Soudní dvůr EU
za pravdu Evropské komisi a potvrdil, že

Bělověžský les byl zařazen do soustavy Natura 2000 mj. pro ochranu zubra, vlajkového druhu evropské ochrany
přírody. Foto Jan Plesník

rozhodnutí polské státní správy bylo porušením povinností vyplývajících ze směrnic
č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících
ptáků (směrnice o ptácích) a č. 92/43/EHS
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). Nejvyšší soudní instance
EU uvedla, že polská administrativa v roce
2016 neposoudila odpovídajícím způsobem
dopady lesnických zásahů na přírodu chráněnou soustavou Natura 2000: neexistuje
tak jistota, že kácení nebude mít záporný
dopad na celistvost zmiňované lokality. Rozhodnutí o likvidaci stromů v Bělověžském
lese mimo národní park se týkalo porostů
bez ohledu na jejich stáří, přičemž pro jejich
porážení z důvodu bezpečnosti nebyly stanoveny konkrétní podmínky, jež by jej ospravedlňovaly. Soudci se při vynesení rozsudku
chytili i formálního pochybení polské vlády.
V plánu péče o lokalitu přijatém v roce 2015
totiž nebyl lýkožrout jako hrozba vůbec uváděn, zatímco kácení starobylých jím napadených jehličnanů ano. Navíc polská strana
ani nerozhodla o konkrétních ochranných
opatřeních, jež by dopady na bionomii zubra
(Bison bonasus), datlíka tříprstého (Picoides
tridactylus) a kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a na několik typů přírodních
stanovišť, pro něž byla lokalita soustavy Natura 2000 vyhlášena, vyloučily.

Polské ministerstvo životního prostředí již
v únoru 2018, kdy Soudní dvůr EU vyhlásil
předběžné rozhodnutí, oznámilo, že bude
verdikt respektovat. Při obměně polské
vlády v lednu 2018 vystřídal Jana Szyszku,
odborníka na lesní hospodaření, který porážení stromů v Bělověžském lese přikázal,
na postu ministra životního prostředí zkušený úředník Henryk Kowalczyk. Ten 16. května 2018 oficiálně nařídil Státním lesům kácení v porostech podléhajících lesnickému
obhospodařování zastavit: poslední strom
v Bělověžském lese tak padl k zemi v listopadu 2017.

Rešerše, na niž se čekalo víc než
rok

Chemické látky na bázi nikotinu používané
k hubení ekonomicky a epidemiologicky
závažného hmyzu, neonikotinoidy, představují nejlevnější a také nejběžnější insekticidy na světě. Protože se jimi nejčastěji moří
semena, dostávají se po vyklíčení do tkání
rostliny a do pylu a nektaru. Připomeňme,
že rozprašované pesticidy zůstávají na povrchu rostlin. Ve srovnání se známým dichlordifenyltrichloretanem (DDT) bývají
4000x až 10 000x jedovatější.
V posledních letech se stále častěji objevovaly rozmanité, hlavně experimentální
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vaných časopisů, ale i podkladů členských
států EU, výzkumných a testovacích pracovišť firem vyrábějících pesticidy, nevládních
organizací a včelařských sdružení. Poté
porovnali očekávané koncentrace všech tří
výše uvedených typů neonikotinoidů, pro
něž v EU platilo dočasné omezení a kterým
mohou být pravděpodobně hmyzí opylovači v prostředí vystaveni, a hladiny škodící
chovaným i volně žijícím včelám a čmelákům. Jestliže byly odhadnuté hodnoty
znečištění prostředí zmiňovanými insekticidy vyšší než množství považované za pro
hmyzí opylovače bezpečné, došla EFSA
k závěru, že příslušný neonikotinoid představuje vysoké nebezpečí.

Brukev řepka olejka patří mezi plodiny nejčastěji ošetřované neonikotinoidy. Foto Jan Plesník

studie tvrdící, že neonikotinoidy poškozují
opylovače, zejména včely medonosné (Apis
mellifera) a čmeláky (Bombus spp.). Zmiňovaným pesticidům se přičítá zejména vybuzení nervové soustavy hmyzích opylovačů
a její neustálé udržování v činnosti („zkratování“), oslabení jejich imunitního systému a narušení dlouhodobé paměti vedoucí
ke snížení schopnosti sbírat potravu a vrátit
se do úlu. Koncentrace neonikotinoidů odpovídající terénním podmínkám vyvolávají
změny vaječníků včelích matek a zvyšují
úmrtnost (mortalitu) larev. Navíc mohou zasahovat i další opylovače, na prvním místě
volně žijící včely a motýly (viz Ochrana přírody, 71, 5, IX, 2016). Američtí vědci nedávno prokázali, že tažní strnadci bělokorunkatí
(Zonotrichia leucophrys) vystavení působení neonikotinoidů ztrácejí čtvrtinu hmotnosti včetně tukových zásob a že se u těchto
ptáků zhoršuje schopnost orientace. Tři
ze čtyř porcí medu doslova z celého světa
zkoumaných švýcarskými badateli obsahovaly v měřitelném množství alespoň jeden
typ neonikotinoidů. K tomu připočtěme, že
polovina vyšetřovaných dávek medu v sobě
měla více než jeden typ uvedených látek
na hubení škodlivého hmyzu.
Musíme ale přiznat, že některé výzkumy fakt,
že neonikotinoidy hmyzím opylovačům škodí, neprokázaly. Zdá se, že výsledný dopad
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na hmyz ovlivňuje mnoho činitelů, jako je
druh zkoumaného hmyzu nebo plodiny.
V Evropské unii bylo používání tří nejběžnějších neonikotinoidů, konkrétně imidaklopridu, thiametoxamu a klothianidinu, částečně
omezeno, a to již od 1. prosince 2013. Regulace se týkala kvetoucích rostlin, zejména kukuřice, slunečnice, řepky, jabloní či
okurky. Nevztahovala se ale na situace,
kdy je zemědělci aplikují jinak než mořením osiva, granulátem do půdy či postřikem
na list u jarních obilovin, nebo na plodiny,
které včely za normálních okolností příliš
nelákají, kupř. na ozimé obilniny, cukrovku,
chmel či brambory. Zákaz navíc nezahrnoval neonikotinoidy acetamiprid, thiakloprid,
sulfoxaflor a flupyradifuron, které působí podobným způsobem jako zmíněné zakázané
látky, a mohou je proto nahradit. Proti omezení mohly členské státy EU uplatnit výjimky, čehož také plně využily.
V únoru 2018 uveřejnila odborná instituce
EU, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA)
sídlící v italské Parmě, s více než ročním
zpožděním proti původnímu ohlášenému
termínu podrobnou zprávu o dopadu neonikotinoidů na hmyzí opylovače. Jeho
pracovníci vyhodnotili více než 1500 studií
na toto téma, a to nejen článků z recenzo-

Jaká zjištění oběma stranami sporu dlouho očekávaná analýza EFSA přinesla? Výsledky se liší v závislosti na druhu hmyzího
opylovače, uvažovaném způsobu aplikace
pesticidu a cestě, kterou se chemická látka dostává k hmyzu (zbytky neonikotinoidů v pylu a nektaru, přenos prachu při setí
mořených semen nebo příjem vody). Pro
veškeré používání uvedených agrochemikálií na venkovních zemědělských plochách platí, že všechny způsoby vykazovaly vysoké nebezpečí alespoň v jednom
ze sledovaných aspektů. V řadě dílčích
případů ale některé z nich nepředstavují pro hmyzí opylovače závažnou hrozbu.
Nicméně celkové hodnocení zní: imidakloprid, thiametoxam a klothianidin jsou pro
hmyzí opylovače hrozbou. Pro názor, že
neonikotinoidy mohou přetrvávat v půdě
a hromadit se v ní a následně tak ovlivňovat další generace plodin, existuje méně
důkazů.

Zákaz platí: a co dál?

Klíčové hlasování o dalším přístupu k neonikotinoidům bylo několikrát odloženo,
protože mezi členskými státy EU neexistoval na uvedený problém žádný většinový
názor. 27. dubna 2018 nakonec na zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva při Evropské komisi padlo
finální rozhodnutí. Pro zákaz se vyslovilo
šestnáct členských států, čtyři byly proti
a osm se zdrželo hlasování. Vedle Rumunska, Maďarska a Dánska nesouhlasila se
zákazem také Česká republika. Důvodem
byla skutečnost, že se do těžkostí dosta-

nou pěstitelé cukrové řepy, kteří podle
svých vlastních slov nemají za nikotinoidy
vhodnou náhradu. Není žádným tajemstvím, že hlasování zemí, jako je SRN, Rakousko a Nizozemsko, ovlivnil postoj Velké
Británie, která na konci roku 2017 změnila
do té doby zastávaný názor a veřejně zákaz podpořila.
Přijatá restrikce se nevztahuje na užívání
neonikotinoidů ve sklenících s požadovaným trvalým pěstováním rostlin po celou
dobu jejich vegetačního cyklu.
Rozhodování členských států EU vyvolalo
zájem nejen hromadných sdělovacích prostředků, mezi nimiž nechyběly známé televizní zpravodajské stanice CNN nebo BBC,
ale referovaly o něm také prestižní vědecké časopisy Nature a Science. Není divu:
K internetové petici žádající zákaz neonikotinoidů připojilo svůj podpis na pět milionů
lidí doslova z celého světa.
Zastánci používání neonikotinoidů nepopírají, že tři zakázané látky mohou být pro
hmyzí opylovače nebezpečné, tvrdí ale, že
EFSA jejich vliv na včely a čmeláky poněkud
nadhodnotila. Brání se mj. tím, že ve skutečných, nikoli pokusných podmínkách nebyl
negativní vliv tří zakázaných pesticidů prokázán. Upozorňují rovněž, že podle jejich
názoru nebylo prokazatelně zjištěno, že by
omezení uvedených chemických sloučenin
platné od roku 1993 hmyzím opylovačům
pomohlo. Na úbytku včely medonosné se
některé faktory, kupř. choroby, ztráta širší
potravní nabídky v důsledku ústupu určitých
kvetoucích rostlin ze současné krajiny, studené zimy a výkyvy počasí v předjaří a ničení vhodného prostředí, mohou podílet
mnohem více než neonikotinoidy. Jsou přesvědčeni, že zemědělci budou chtě nechtě
muset sáhnout po vývojem již překonaných
insekticidech včetně povolených neonikotinoidů a rozšířit pole.

Agentura ochrany životního prostředí Spojených států (U. S. Environmental Protection
Agency, USEPA): americký federální úřad mezitím dočasně pozastavil aplikaci uvedených
látek na polích, kde tomu dosud tak nebylo.
K obdobnému kroku přistoupila také Kanada.
Jan Plesník
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Šrámy z lásky

Příběh o rysím muži a muži,
který zavřel kožešinové farmy

Ludvík Kunc věnoval půlstoletí práci
na ochranu rysa ostrovida. Leckdy nebezpečná práce měla dopad na jeho fyzické
zdraví. Rysova plachost a agresivní obranné
reakce zanechaly šrámy na těle, ale Ludvíka
dovedly k tomu, že se díky němu stal – jak
sám říká – jemnějším člověkem. A možná
i utužila jeho mysl, která je i ve třiaosmdesáti
letech neuvěřitelně bystrá a aktivní.

Josef Vavroušek je pro většinu lidí pohybujících se v environmentální oblasti symbolem mimořádné osobnosti, která spojuje erudici, jasné hodnoty a sílu charakteru
prosadit výrazné myšlenky. Právě laureáti
ceny nesoucí jméno prvního polistopadového ministra životního prostředí by měli jít
v těchto stopách.

Ludvíkovi Kuncovi se v osmdesátých letech ve spolupráci s lesníky podařilo nalézt a odchytit divoké rysy. Přes ostravskou
ZOO putovala zvířata do lesů na západ
od československých hranic a pak také
na Šumavu. Do roku 1984 se mu podařilo
přestěhovat desítky šelem a fakticky tak
obnovit jejich populaci v sedmi státech
Evropy. Vedle toho inicioval Kunc založení
dobrovolných vlčích a rysích hlídek Hnutí
DUHA, které od roku 2009 pravidelně v terénu monitorují velké šelmy. Neopomenutelnou součástí Kuncova života je malba.
Jeho akvarelové obrazy a perokresby mají
jedinečný rukopis, díky kterému jeho dílo
každý bez potíží pozná. Kromě svých vlastních knih ilustroval i dvanáct dalších publikací jiných autorů. Jeho životní příběh nyní
ocenila porota Ceny Josefa Vavrouška oceněním za dlouhodobý přínos.

Tisková zpráva Nadace Partnerství
Oba dva spojuje neuvěřitelná touha ochránit životy šelem v České republice. První
věnoval svou životní energii a zápal do návratu rysa do středoevropské přírody. Ten
druhý bojoval v poslanecké lavici za zpřísnění norem upravujících pravidla pro kožešinové farmy. Oba dva teď za svou práci získaly nejprestižnější české environmentální
ocenění – Cenu Josefa Vavrouška, kterou
uděluje Nadace Partnerství. Ludvík Kunc
a Robin Böhnisch.

Po formálním schválení zákazu Evropskou
komisí a zveřejnění v úředním věstníku
vstoupí zákaz po půl roce v platnost: mělo
by se tak stát na konci roku 2018.
Předpokládá se, že ještě v roce 2018 uveřejní
stanovisko k používání neonikotinoidů také

Ludvík Kunc (vpravo) a Robin Böhnisch při udílení ceny Josefa Vavrouška. Foto Marek Olbrzymek
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Boj v lavicích

Čtrnáct let strávil Robin Böhnisch v poslaneckých lavicích, z toho čtyři roky jako předseda
výboru pro životní prostředí. Právě jeho poslední úspěchy, se kterými se s politikou tak
trochu rozloučil, mu vynesly ocenění za výjimečný počin. Jsou tomu čtyři roky, co sdružení Obránci zvířat spustilo výraznou kampaň
za zákaz kožešinových farem. Reálná videa
a obrázky z míst, kde se chovala zvířata kvůli
kožichu, tehdy neuvěřitelně rezonovala a strhla pozornost velké části české společnosti.
Motorem změn na půdě Poslanecké sněmovny byl právě Robin Böhnisch. Jak říká jeho
navrhovatel Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha,
na jeho životní pouti se propojuje hluboký
osobní zájem se zájmem veřejným a obojí se
pak naplno projevilo při protlačení onoho zákona, který byl přijat v roce 2017. Příští rok by
měl být pro kožešinové farmy tím posledním.
Podobně silný vliv měl Böhnisch i na druhý
klíčový zákon, který posílil ochranu národních
parků. Novela, jejíž vznik a tvorbu provázely výrazné veletoče a bolesti, nakonec přes
všechna úskalí našla podporovatele napříč
celým politickým spektrem. Böhnisch byl v poslaneckých lavicích jedním z mála lidí, který
problematice opravdu rozumí – není tedy divu,
že jej Zelený kruh opakovaně hodnotil jako
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poslance, jehož hlasování ve sněmovně je pro
životní prostředí nejpřátelštější. „Politický styl
Robina Böhnische nejlépe vystihují střízlivost
a odvaha. […] Oponoval – často i v rozporu
s vlastní stranou – škodlivým návrhům. Více
než kdokoli jiný se zasadil o schválení dvou
zákonů, které posunuly naši zemi o pořádný
kus dopředu,“ komentují svorně Böhnischovo
ocenění jeho nominanti Marta Kotecká Misíková, Vojtěch Kotecký a Jiří Jakl.
(Více na: www.cenajosefavavrouska.cz)

Zrevitalizovaný mokřad
nad Kulatinou otevřen

3 / 2018 Ochrana přírody
nejvýznamnějším opatřením, které doposud
pro přírodu prováděli.
Slavnostního přestřižení vrbové brány do mokřadu se ujali Ing. Martin Kukla (náměstek hejtmana
Kraje Vysočina) a pan Radek Popelka (náměstek
primátora města Jihlavy). Slavnostní přípitek pak
proběhl společně s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RNDr. Františkem Pelcem. Pro účastníky byly také připraveny ukázky některých obojživelníků, žijících v mokřadu,
a drobné občerstvení. Vážíme si všech, kteří se
akce i v tomto počasí zúčastnili.

Tisková zpráva
Ve čtvrtek 17. 5. 2018 členové spolku Mokřady – ochrana a management společně se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
města Jihlavy a Kraje Vysočina slavnostně
otevřeli nedávno zrevitalizovaný mokřad nad
Kulatinou. Událost proběhla za velmi „mokřadního“ počasí (trvalý déšť) a tak účastníci
mohli na vlastní oči vidět, jak se valí proudy
vody novým korytem potoka.

Mokřad nad Kulatinou se nachází v lokalitě
zvané Lesnovské mokřady, na okraji Jihlavy.
Na podzim 2017 zde byla za podpory dotačního programu Podpora obnovy přirozených
funkcí krajiny provedena členy spolku Mokřady
– ochrana a management revitalizace zatrubněného potoka a vyhloubení tří nových větších
tůní (550, 130 a 120 m2). Nové koryto potoka,
který byl pojmenován jako Stříbrný, má nyní
nejméně 330 m a je přírodě blízkého vzhledu.

Slavnostní otevření mokřadu bylo přichystáno jako poděkování všem organizacím
a lidem, co podporují spolek Mokřady
a spolupracují s ním, a také proto, že tato revitalizační akce byla pro tento spolek zatím

Spolek Mokřady – ochrana a management se
zabývá zejména péčí o mokřady s důrazem
na podporu obojživelníků a také realizuje řadu
akcí pro veřejnost za účelem propagace přírody, mokřadů a života v něm. Více o činnosti
na www.mokrady.wbs.cz.
Jihlava, 18. 5. 2018

Medailonky
Za Jaromírou Kuncovou
(1938–2018)

Slavnostní otevření Mokřadu nad Kulatinou proběhlo za účasti ředitele AOPK ČR
Františka Pelce. Foto tisková zpráva Mokřady – ochrana a management
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Dne 16. 5. 2018 zemřela ve věku 80 let paní
Mgr. Jaromíra Kuncová, jedna z nejvýznamnějších osobností severočeské ochrany přírody.
Pocházela z Berounska, v Berouně také vystudovala jedenáctiletou střední školu a pak
v Praze Přírodovědeckou fakultu UK, obor biologie–chemie se specializací na vyšší rostliny
(1956–1961). Celý svůj profesní život poté prožila v severních Čechách. Krátce pracovala
v Okresním vlastivědném muzeu v Ústí nad Labem (1961–1964) a od roku 1964 až do odchodu do důchodu v roce 1994 na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody
rovněž v Ústí nad Labem, kde zastávala funkci
náměstkyně pro ochranu přírody. Po vzniku
samostatného Českého ústavu ochrany přírody pokračovala ve funkci vedoucí krajského

Jaromíra Kuncová. Foto Kateřina Kuncová

střediska. Výčet jejích zásluh je rozsáhlý. Odborně i organizačně položila základy systému
ochrany přírody v severních Čechách, podílela se na vyhlašování chráněných krajinných
oblastí v regionu i řady maloplošných zvláště
chráněných území. Kromě odborných znalostí
měla i výjimečné organizační schopnosti, které
v dlouholeté vedoucí funkci plně využila.
Odchodem do důchodu její pracovní činnost
zdaleka nekončila. Pro AOPK ČR připravovala jako odborná redaktorka publikaci Chráněná území ČR – svazek I. Ústecko a je dodnes
její velkou zásluhou, že v této unikátní řadě
publikací byl svazek Ústecko prvním dokončeným a v roce 1999 vyšel jako úvodní. Dále
pracovala jako koordinátorka mapování biotopů pro vytváření soustavy NATURA 2000
v CHKO České středohoří, externě přednášela obor ochrana životního prostředí na vysokých školách v Ústí nad Labem a v Mostě,
připravovala podklady pro biologická hodnocení a věnovala se dalším odborným pracem.
V roce 2016 při konání slavnostní konference
ke 40. výročí vyhlášení CHKO České středohoří v Litoměřicích ji AOPK ČR ocenila zároveň s bývalým vedoucím CHKO Jiřím Kinským za celoživotní zásluhy.
Nyní si dovolím připojit něco ze svých osobních
vzpomínek na tuto významnou osobnost českých ochranářů. Na pracoviště s neobvyklou
zkratkou KSSPPOP v Ústí nad Labem k paní
Kuncové jsem nastoupil v polovině roku 1989.

Za několik měsíců nastaly významné celospolečenské změny, které se promítly do velkých
změn v rámci organizační struktury resortu
– osamostatnění památkové péče i ochrany
přírody, vznik Českého ústavu ochrany přírody
a stěhování celého pracoviště. Náročný úkol
pro každého vedoucího zvládla paní Kuncová s přehledem a jistotou. Byla tím správným
člověkem na svém místě a měla u nás velkou
autoritu. Pokud situace vyžadovala, byla tvrdá
a nekompromisní, pokud to bylo možné, uměla být vstřícná i velkorysá. V té době bylo více
času na odborné činnosti, praktické poznávání
přírody i kontakty mezi kolegy na jednotlivých
CHKO v severních Čechách. Pro nově vzniklé
krajské středisko jsme si mohli pořídit i první
vlastní služební automobil. Měl jsem to štěstí, že jsem s paní Kuncovou jako řidič najezdil
tisíce kilometrů a poznával mnohdy překvapivě krásnou přírodu tehdejšího Severočeského kraje i dnes už bývalé kolegy na správách
CHKO. Vím, že měla mnoho oblíbených míst,
a pokud bych měl za všechny jmenovat jediné,
možná by to byl Břehyňský rybník s terénní stanicí a okolím, dnešní součást CHKO Kokořínsko
– Máchův kraj.
Po jejím odchodu z AOPK jsme se vídali zřídka, až v červnu 2016 jsme spolu opět strávili
celý den. Agentura pořádala v Praze na Chodově setkání bývalých zaměstnanců a kromě
paní Kuncové jsem byl možná omylem pozván
i já (prý už jsem zaměstnancem tak dlouho, že
jsem byl považován za důchodce). Samozřejmě, že jsem jí nabídl odvezení autem. A kruh
se uzavřel. Znovu jsem byl „jejím“ řidičem,
vezl jsem ji jako za starých časů a po cestě
jsme probrali všechno možné. Jak by ona
sama řekla pomocí jedné legendární socialistické fráze, ze které si často utahovala: „Rozhovor proběhl v neformální a přátelské atmosféře o námětech zajímajících obě strany.“
Náš rozhovor byl o to příjemnější, že proběhl
s odstupem a nadhledem dvaceti uplynulých
let. Při zpáteční cestě jsem se na ni v jednu
chvíli podíval, když jsem očekával nějakou reakci nebo komentář na svá slova, a ona seděla a nic neříkala. Měla ve tváři jen tichý, spokojený úsměv jako někdo, kdo právě prožil moc
příjemné setkání s přáteli, je mu fajn a nemusí
přece tu pohodu rozmělňovat dalšími slovy.
Poslední neplánované (anebo naopak vyšší
mocí připravené) poděkování věnovala AOPK
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paní Kuncové ve svém stolním kalendáři s fotografiemi na letošní rok. Pro dvacátý první týden,
ve kterém se konal její pohřeb, byl v několikaměsíčním předstihu vybrán pěkný snímek jejího zamilovaného Břehyňského rybníka s výhledem na oba Bezdězy. A jestli někde mimo
náš pozemský svět bilancuje své působení
v severočeské ochraně přírody, věřím, že má
ve tváři znovu ten tichý, spokojený úsměv.
Za bývalé spolupracovníky a přátele se vzpomínkou a poděkováním
Petr Chvátal

Odešel Václav Mezřický

V evangelickém kostele v Kutné Hoře se pozůstalí naposled rozloučili s Doc. JUDr. Václavem Mezřickým, který zemřel 26. března 2018
ve věku 83 let. Václav byl víc než 40 let jednou
z nejvýraznějších osobností českého environmentálního hnutí. Přispěl k založení Ekologické sekce Biologické společnosti při ČSAV
v r. 1978 a k její mnohostranné aktivitě a byl to
on, kdo v r. 1984 předal publikaci jejího přelomového dokumentu o katastrofálním stavu životního prostředí v Československu Chartě 77,
která pak zajistila její publikaci ve francouzském Le Mondu a později i ve Svobodné
Evropě a v Hlasu Ameriky. Po sametové revoluci se na nově ustaveném Ministerstvu
životního prostředí stal prvním náměstkem
a díky jeho erudici a důkladné přípravě spolu
s týmem výborných právníků pod jeho vedením se mohla nová instituce „na zelené louce“ nejen vůbec ustavit, ale okamžitě začít
intenzivně pracovat, takže bleskově vznikla
kostra základních environmentálních zákonů
platných dodnes. K mimořádně významným
počinům patří založení katedry práva životního prostředí Univerzity Karlovy v r. 1992;
po mnoho let ji vedl. Kromě pražské fakulty
přednášel právo životního prostředí a problematiku globalizace rovněž na Masarykově
univerzitě v Brně, na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ale i na Fujian University v Číně a na Právnické fakultě
Floridské státní univerzity v USA. Všechny
tyto instituce jsou vedle mnoha publikací,
článků i knížek, trvalou památkou Václavova
bohatého života. Nezapomeňme ani na jeho
stopu v Kutné Hoře, kde krásně zrestauroval
jednu z historických budov, v níž poslední
léta žil. Čest jeho památce.
Bedřich Moldan

28.06.18 11:13

XII

Kulér

Nové právní předpisy a další
dokumenty v oblasti ochrany
přírody a krajiny
(přehled vybraných aktualit za období duben
2018 – květen 2018, judikatura květen 2018)
Vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění
vyhlášky č. 63/2013 Sb.
Tato rozsáhlá novela vyhlášky byla zpracována
v souvislosti s již proběhlou novelizací stavebního zákona zákonem č. 255/2017 Sb. Reaguje tak především na změny věcné povahy, ale
i na zavedené nové druhy řízení. Vyhláška tak
mimo jiné upravuje obsahové náležitosti žádosti o územně plánovací informaci, žádosti o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí
a jejich příloh, žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh, žádosti o vydání společného
povolení a jejích příloh, žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh, informace o záměru
v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, jednotlivých druhů územních
rozhodnutí, společného povolení, společného
povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním
řízení, oznámení záměru a jeho příloh, územního souhlasu, společného oznámení záměru
a jeho příloh, společného souhlasu.
Účinnost od 20. 4. 2018
Vyhláška č. 76/2018 Sb., kterou se mění
vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o opatřeních k ochraně lesa, a vzor
služebního odznaku a vzor průkazu lesní
stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
Novela jmenované vyhlášky snižuje požadavek na počty odchytových zařízení pro
škůdce (např. kůrovce) – lapáky a fermentované lapače. Náklady by se tak vlastníkům
měly snížit o jednu čtvrtinu, což by mělo vést
k uvolnění kapacit pro zajištění včasného vyhledávání a likvidaci kůrovcem napadených
stromů. Současně novela vyhlášky zpřesnila
hlediska pro určování základního, zvýšeného
a kalamitního stavu kůrovců na smrku. Dále
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vyhláška doplnila mezi kalamitní škůdce i lýkožrouta severského.
Účinnost od 11. 5. 2018
Věstník Ministerstva životního prostředí,
ročník XXVIII – květen 2018 – ČÁSTKA
3, zveřejnění nařízení Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky (AOPK
ČR) o vyhlášení přírodních památek
a přírodních rezervací, a jejich ochranných
písem, a o stanovení jejich bližších
ochranných podmínek.
MŽP ve svém květnovém věstníku zveřejnilo podle ustanovení § 79 odst. 6 zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění celou řadu
nařízení AOPK ČR o vyhlášení NPP a PR včetně jejich ochranných pásem a stanovilo jejich
bližší ochranné podmínky. Tato nařízení vydala AOPK ČR v letech 2015, 2016 a 2017 a jsou
uvedena v 35 přílohách. Jedná se konkrétně
o PP Za lesem, PR Malá Strana, PR Ptačí stěna, PR Jaronínská bučina, PR Kleť, PP Pod
Cigánem, PR Klečové louky, PP Podgruň,
PR Drahy, PP Dobročkovské hadce, PP Tesařov,
PR Jedlový důl 3, PP Kramářka, PR Maršálka, PP Návesník, PP Filůvka, PP Na Cvičišti,
PP Sojčí rokle, PP Černá skála, PP Lisovská
skála, PP Pasecká, PP Devět, PP Drátenická, PP Bílá, PP Malinská skála, PR Hradčanské rybníky, PP Cvičák, PP Eiland, PR Trčkovská louka, PR Ploščiny, PP Kaňúry, PR Čičov,
PP Na Vážkách, PR Hloubek, PP Vávrová skála.
Věstník Ministerstva životního prostředí,
ročník XXVIII – duben 2018 – ČÁSTKA 2,
metodický pokyn sekce vodního
hospodářství Ministerstva zemědělství
a sekce technické ochrany životního
prostředí MŽP k posouzení možnosti vlivu
záměru na stav dotčených vodních útvarů
(primární posouzení dle vodního zákona).
Metodický pokyn je primárně určen vodoprávním úřadům a správcům povodí a navazuje na metodický pokyn sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství
k posouzení možnosti vlivu záměru na stav
dotčeného vodního útvaru při vydání povolení, souhlasů a závazných stanovisek vodoprávních úřadů vydaný dne 11. 4. 2016 pod
čj. 20380/2016-MZE, který upravuje procesní
postup při posuzování možnosti vlivu záměru
na stav vodního útvaru. Účelem metodického pokynu je sjednocení a popis postupu při
provádění primárního posouzení vlivu záměru

Orchidej tořič včelonosný v přírodní rezervaci Drahy.
Foto archiv AOPK ČR

na stav vodního útvaru, jehož cílem je určit, zda
navrhovaný záměr může vést ke zhoršení stavu/potenciálu vodních útvarů nebo znemožnění dosažení dobrého stavu/potenciálu vodních
útvarů. Součástí metodického pokynu je i schematické znázornění uplatnění § 23a odst. 7
vodního zákona a upozornění, že pokud byl záměr podroben posouzení vlivu na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládá se, že v tomto řízení již byl posouzen
vliv záměru na chráněná území dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 21. 5. 2018, sp. zn. 4 As 126/2018 – 76
ohledně obsahu rozhodnutí o výjimce dle
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění (ZOPK) v souvislosti se stavbou
dálnice D1 0136.
Rozsudek NSS celkově shrnul dosavadní judikaturu k náležitostem obsahu rozhodnutí dle § 56
ZOPK (druhová výjimka), a to hned z několika
hledisek. Zaprvé konstatoval, že v určitých případech nemusí správní orgán přesně konkretizovat vegetační období, kdy je možné zamýšlené práce konat, jelikož ochrana jednotlivých
živočichů musí být dostatečně individualizovaná
a taktéž je období vegetačního klidu dostatečně
určité vzhledem ke své objektivní povaze. Dále
NSS shrnul judikaturu ohledně nižší míry kon-

kretizace náhradní výsadby, Jelikož až územní
rozhodnutí stanoví konkrétní pozemky, na kterých bude stavba umístěna, je zjevné, že i míra
konkretizace podmínek pro provedení kácení mimolesních dřevin a případný rozsah náhradní výsadby budou zcela odlišné u rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle
§ 8 ZOPK na straně jedné a u výjimky podle
§ 56 ZOPK na straně druhé. Míru konkretizace
podmínek stanovených těmito rozhodnutími
tedy nelze paušálně srovnávat. Dále se rozsudek věnoval problematice neexistence jiného
uspokojivého řešení ve smyslu § 56 odst. 1 ZOPK
ve vztahu ke zkoumání jiných variant trasy dálnice v rámci tohoto řízení. NSS zopakoval, že
v řízení dle § 56 ZOPK není obecně prostor pro
zkoumání jiných variant trasy (to probíhá v rámci EIA, SEA, územního řízení). Nicméně jestliže
posuzování vlivů na životní prostředí pomine
některou variantu, která by mohla představovat menší zásah do předmětu ochrany zákona
o ochraně přírody, nezbývá, než aby ji plnohodnotně posoudil orgán ochrany přírody v řízení
o výjimce ze zákazu škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V takovém případě totiž stanovisko EIA
neposkytuje dostatečnou oporu pro závěr, že
„neexistuje jiné uspokojivé řešení“. Avšak nezbytnou podmínkou toho, aby mohla být v řízení dle
§ 56 ZOPK zvažována nová varianta, je její reálnost a uskutečnitelnost a zároveň musí být věrohodně doloženo, že daná varianta může představovat menší zásah do přirozeného vývoje zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Nejsou-li
dané podmínky splněny, nemůže správní orgán
v řízení o udělení výjimky „svévolně“ posuzovat
reálnost jiných potenciálních variant, k jejichž
posouzení jsou určena jiná řízení a jež spadají
do působnosti jiných orgánů. V tomto smyslu je
v dané věci třeba přezkoumat i postup správních
orgánů při zvažování existence jiného uspokojivého řešení ve smyslu § 56 ZOPK.
Aktuality sestavuje Samostatné právní
oddělení pro veřejnou správu AOPK ČR,
kontakt: jitka.dvorakova@nature.cz

Recenze
Petr Zajíček: Moravský kras
v ponorné řece času
nakladatelství Academia Praha,
2017.

Mnoho knih již bylo napsáno o Moravském
krasu a mnohé z nich bylo mnohokrát opsáno.

Ale abychom byli spravedliví, každá publikace
přinesla také mnoho novinek. Za počátek jejich
dlouhé řady můžeme s trochou nadsázky považovat už práce ze 17. století a za její aktuální
závěr knihu Petra Zajíčka „Moravský kras v ponorné řece času“, vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2017. V oné dlouhé řadě
je několik publikací výrazně vyčnívajících. Například romantická, ale i odborná práce Jindřicha Wankela „Obrazy z Moravského Švýcarska
a jeho minulosti“, která vyšla německy v roce
1882, ale českého vydání se dočkala až o 102 let
později. Dosud nejucelenějším a stálým zdrojem informací je celoživotní dílo Karla Absolona,
dvoudílný „Moravský kras“ (Academia Praha,
1970), na které volně navázal „Moravský kras –
labyrinty poznání“, editorsky připravený Rudolfem Musilem (GEOprogram Adamov, 1993).
Zajíčkova práce o Moravském krasu není
jeho první knihou ani jeho první knihou o Moravském krasu. Již v roce 2007 vyšla jeho
fotografická knížka „Moravský kras“ (KANT),
spíše jako upomínková publikace pro návštěvníky této úžasné oblasti.
„Moravský kras v ponorné řece času“ je výpravná, 276stránková kniha s pevnou vazbou,
efektním přebalem z autorových fotografií,
s klasickou grafickou úpravou Jana Franty.
Ve 43 (!) kapitolách provází autor čtenáře „historií“ Moravského krasu od hranice spodního
a středního devonu před 380 miliony let až do
21. století a nevynechá snad jediný významnější moment či událost, týkající se této části
Moravské země. A „historie“ je to opravdu
pozoruhodná a v Zajíčkově podání místy
i poutavá. Od popisu geologických peripetií
při genezi podstaty krasu – devonských vápenců, vzniku a dlouhého vývoje krasových
jevů v nich přes osidlování a využívání jeskyní pleistocenní (dokonce i starší) zvířenou
a následně prvními lidmi až po…
…až po poslední objevy amatérských speleologů nebo současnou práci Správy jeskyní ČR.
Těžištěm knihy je však srozumitelný popis krasové oblasti, její přírody, historie objevů a výzkumů nejvýznamnějších jeskynních systémů
a samozřejmě také zpřístupněných jeskyní.
Text se dobře čte, je znát, že je velmi pečlivě
připraven. Obrazový doprovod není jen náhodným výběrem těch lepších prací z autorovy
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tvorby, ale vhodně doplňuje text, jakož i řada
historických dokumentů z nichž mnohé Zajíček
objevil při své práci a takto uvedl ve známost.
V rámci své práce v oddělení péče o jeskyně
na Správě jeskyní České republiky má k dispozici bohatý dokumentační materiál, jehož
obrazovou část přímo spravuje, systematicky
doplňuje a s vědomím správy také publikuje.
Knihu velmi vhodně doplňují stručné medailonky osobností spojených s Moravským krasem, nepřeberný seznam literatury, rejstříky
místopisný i osobní a poctivě zpracovaný
přehled zdrojů vyobrazení.
Kdo chce mít u ruky souhrn všech základních
aktuálních informací o Moravském krasu,
nechť Zajíčkovu knihu zařadí do své knihovny. Je opravdu mimořádně povedená!
Vedle Zajíčkovy práce si však ponechte
v knihovně o Moravském krasu ještě mezeru.
Možná ještě letos ji zaplníte další knihou, tentokrát na téma „Moravský kras, jeskyně a člověk“. Rozsáhlou mozaiku svých odborných
informací do ní vtělil Ivan Balák a v přímé návaznosti na expozici „Jeskyně a lidé“ ji k vydání připravuje Správa jeskyní České republiky.
Jaroslav Hromas
Dovětek redakce: Kniha Moravský kras v ponorné řece času autora Petra Zajíčka získala
prestižní cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2017 v oblasti vědy o neživé
přírodě. Ceny uděluje Nadace Český literární
fond. Blahopřejeme.
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Summary
Zajíček P.: The Mladeč Caves, the Homo
sapiens´ Oldest Settlement in the Czech
Republic
The Mladeč Caves located under Třesín
Hill (Central Moravia) had been accessible
in the prehistoric era. Moreover later, not
known precisely when the entrances had
been buried and the caves were rediscovered only in the 19th century. At the same
time, the first map of the cave labyrinth was
made. In 1911, the caves were provided by
electric lights and became a show cave.
The recent research on skeletal remnants
of prehistoric humans has confirmed an extraordinary importance of the site. The all
underground spaces total 1,250 metres in
length and for visitors 400 metres of the
path are open. The Mladeč Caves are annually attended by approx.. 20,000 visitors.
Ferenc J., Vlašín M. & Zajíček R.: The
Žebětín rybník Fishpond (City of Brno)
– A Site Where Underpasses for Amphibians Meet Their Purposes
In the article by Petr Vlček (Ochrana přírody/
Nature Conservation Journal, 72, 5, 14 –17,
2017), low effectiveness of some measures
for amphibian conservation (permanent protective barriers and fences, underpasses)
is demonstrated using as an example the
Těrlicko Water Reservoir (northern Moravia).
On the other hand, the authors would like
to provide readers with an example of good
practice from the city of Brno, namely from
its quarter called Žebětín. The Žebětínský
rybník Fishpond Nature Monument shows
that well thought-out management can result
in good outputs. It is clear that when implementing protective measures during spring
amphibian movements, attention should also
be paid to mating sites and development in
larvae. If not, even highly sophisticated and
in a comprehensive way built protective barriers/fences and underpasses can lead amphibians to water reservoirs where their reproductive outputs gets closer to zero.
Krása A.: Assessing the State of Permanent Protective Barriers/Fences for Amphibians
In the previous article (Ochrana přírody/Nature Conservation Journal, 73, 1, 10-13, 2018),
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the author generally dealt with road
stretches, where amphibians are killed by
traffic in the Czech Republic, presenting
their number as well as importance and
how they are assessed during a project
carried out by the Nature Conservation
Agency of the Czech Republic (NCA CR).
Now attention is paid to road stretches
having been in the past provided with permanent protective barriers/fences. The article concludes that building such barriers/
fences is not itself enough: first of all, they
have to be well functioning. If this is not
the case, those road stretches can be classified as critical where hundreds or thousands of amphibians are killed each year.
The survey found that many critical road
stretches display degraded permanent
protective barriers/fences or the number of
migrating amphibians has been declining
there. The NCA CR´s database at present
registers 569 critical road stretches and
installing permanent protective barriers/
fences is suitable in all the stretches assessed as critical. It seems that appropriate
maintenance of the barriers/fences is a key
issue,
Lysák F.: An Unconventional Approach to
Peat Bog Restoration in the Chvojnov Nature Reserve (the Českomoravská vysopčina/Bohemian-Moravian Highlands)
The project on peat bog restoration in the
Chvojnov Nature Reserve (District of Jihlava, Vysočina Region) had begun to be developed in 2007. Because it was at that time
a new, innovative and pioneering activity,
preparatory work as well as raising appropriate funds for the action was almost entirely carried out by the Bohemian-Moravian
Highlands Regional Branch of the Czech
Society for Ornithology. Step by step, most
important plots were successfully purchased or approval from their owner was gathered not only in the protected area itself,
but also in its vicinity. In 2013-2015, approx.
12 hectares were restored thanks to support from the Operation Programme Environment (EU Structural Funds), but unfortunately the Jedlovský potok Brook has not
been restored yet. The restoration includes
some inspiring approaches which should
be mentioned there. The method used differ from the standard building small dams
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on the ditches, because ditches were fully
levelled off and natural terrain shapes have
been back there. Thus, ecological functions
have immediately and fully been recovered
in the peat bog. In addition, the approach
is simple, highly functional and cheap and
does not require any maintenance.
Pešout P., Hlaváč V. & Chobot K.: Conserving Habitats Inhabited by Threatened Species through Land-use/Territorial
Planning (II). Delineating Habitats for the
Selected Specially Protected Large Mammal Species
In the Czech Republic, permanent occurrence of most of the threatened species
cannot be ensured only by a protected
area network. Such species also include
specially protected large mammals: the authors consider the Elk, also known as the
Moose in North America (Alces alces), the
Brown bear (Ursus arctos), the Grey wolf
(Canis lupus) and the Eurasian lynx (Lynx
lynx) within that group. To protect and conserve their habitats, available tools influencing land-use should be involved: land-use/
territorial planning is crucial among them.
For that purpose, the Nature Conservation
Agency of the Czech Republic identified
and delineated the habitat across the whole Czech Republic´s territory suitable for
the above large mammals: it is divided into
core areas, movement corridors and critical
sites. A map is used for the legal protection
of the above wild animals aiming at keeping
and maintaining integrity of such habitat.
The new map is an important non-statutory
planning materials for conservation of the
specially protected large mammal species.
Šarapatka B., Bednář M., Mazalová M.,
Tuf I. H. &Kuras T.: Landscape Structure.
A Key to Biological Diversity, Water and
Soil Preservation (I) Soil Conservation
In the previous article (Ochrana přírody/Nature Conservation Journal, 72, 6, 18 –23, 2017),
the authors paid attention to considering
the agricultural landscape in the Czech
Republic from a point of the view of invertebrates, the important biological diversity component. Landscape heterogeneity
is a key for supporting and strengthening
biological diversity: it has been provided
mainly by a proposed network of the Terri-

torial System of Landscape Stability of the
Landscape (a multi-level ecological network) in the Czech Republic. In the article,
the authors suggest to approach the issue
through supporting threatened habitat connectivity. Newly, the authors deal with the
fact that the connectivity can also be important for other environment components
as well as soil resource conservation. With
respect to relationship between threatened
habitat connectivity and soil conservation,
erosion control measures may be the most
interesting. They include establishing and
introducing hedgerows, ditches, contour
furrows or broad-base terraces, field roads,
erosion control small dikes and terraces.
Koudelka M.: 80 Years since Discovering
the Javoříčko Caves
Špraněk Hill (Central Moravia) is a remarkable landscape feature, being the most
extensive Devonian limestone floe in the
Javoříčko-Mladeč Karst. A rock gate of
the Zkamělý zámek/Stoned Castle is quite
picturesque, the area harbours rare flora
and many specially protected wild animal
species occur there caused by diverse
landscape patch mosaic. High biodiversity
and geodiversity can be found in such relatively small area, from rock steppes through
limestone beech forests up to well-preserved scree forests. Moreover, the most valuable phenomenon is hidden underground.
On April 14, 1938, people had entered huge
underground domes for the first time, having the possibility to see Špraněk Hill
beauties from the other side. The Javoříčko
Caves display the richest and most diverse
stalactite and stalagmite decoration in the
Czech Republic. They also are the most extensive cave system in Moravia outside the
Moravský kras/Moravian Karst as well as
the most important Lesser horseshoe bat
(Rhinolophus hipposideros) hibernaculum
(a wintering site or a roost) in the Czech Republic and they have been visited by some
millions of visitors since the discovery.
Škarpich V., Galia T., Ruman S., Macurová
T. & Hradecký J.: Sediments in the Skalická Morávka National Nature Monument
and Proposal of their Management
The Skalická Moravka National Nature Monument on the Morávka River at the Mo-
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ravskoslezské Beskydy/Moravian-Silesian
Beskids Mts. foothills (the Moravian-Silesian Region) has at present been one of the
last water courses in the Czech Republic,
harbouring relatively well-preserved technologically only to a small extent modified
river bed with some features of river branching. Continuing transformation in the
above water stream type into bed incision
was recognized over the last years because a gravel dislocation from upper parts of
the river basin has been reduced due to
building a lot of barriers limiting functioning
in the river continuum. Based on research
carried out, the authors concluded that
active bed branching cannot be preserved
without supplying missing bed sediments
in a locally expanded bed and in some individual lower stretches. In addition, it also
is necessary to provide a vertical alignment
with stability through local roughing-up or
applying some technologically stabilizing
elements, e.g. low bed sills. Maintaining
partially close to nature bed branching
containing actively floated gravel beds suggests preventing vegetation overgrowing
these river beds by episodic flooding or by
clear-felling woody plants once in two or
three years.

ctively protect the landscape. The Nature
Conservation Agency of the Czech Republic (NCA CR) collaborates with the Czech
Chamber of Architects, inter alia, in the
contest displaying the Czech Architecture
Award. Within the competition, the NCA CR
awards the Special Prize to friendly approach to landscape scenery/character. The
Pavlov ArcheoParc which in addition to the
NCA CR´s award won the Main Prize in 2017
provides a model example of modern architecture fully respecting cultural and historical tradition in the Pálava/Pavlov Hills Protected Landscape Area (PLA) in southern
Moravia, being sensitively located in the
landscape scenery/character. At the same
time, it also is an example of similar view
on the landscape on the one hand that of
the NCA CR, a national nature conservation
and landscape protection technical/expert
authority, representatives and on the other
hand that presented by the respected and
reputable architects from the Czech Architecture Award Jury. The NCA CR believes
the co-operation with the Czech Chamber
of Architects, having recently been launched, will help to more effective landscape
protection not only within the PLAs, but in
the whole of the Czech Republic.

Balák I.: The Karst Landscape on Historical Maps
Historic maps are among valuable source
for studying development in the landscape
during the last centuries. Due to them, we
can image human settlement size in the
past, read local names or find state of forest and farmland coverage. Some cartographic products also refer to cultural and
natural remarkable issues, other to mineral
deposits, ancient closed mines and other
landscape elements. Over time geographers have begun to pay attention to karst
phenomena, i.e. caves, limestone sinks,
ponors and karst springs. They had been
put on the maps a long time ago they became, due their natural beauty, important tourist destinations and later protected thanks
their uniqueness.

Zajíček P.: Microclimatic Monitoring in
Georgian Caves
The project of the Czech Development
Agency in Georgia entitled Increasing the
effectiveness of protected cave area management in the Imereti Cave Protected
Area II implemented by the Cave Administration of the Czech Republic included,
inter alia, introducing permanent monitoring schemes of microclimatic conditions in
the selected caves. The task was fulfilled
as early as in 2015 when an experimental
monitoring had been launched. Comprehensive data sets gathered during measurements have recently been available
and the cave manager has at its disposal
important background for effective protection and management of that Georgian underground natural heritage. Based on the
data and experience gained during monitoring cave microclimate, methods on cave
air permanent monitoring at the Satsurblia
Cave having been under preparation shall
be recommended.

Kosejk J.: Czech Architecture Award and
Landscape Scenery/Character Protection
Discussion and co-operation with other
stakeholders are among ways how to effe-
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